




 

 

ŠT. DOK.  

03-1/2019-16 

  

 Ljubljana, 30.12.2021 

ZAPISNIK 49. REDNE SEJE SKUPŠČINE OKS – ZŠZ, 

ki je bila dne, 16.12.2021 ob 15.uri 

v prostorih Grand hotela Union, Miklošičeva cesta 1, Ljubljana 

 

PRISOTNI:  

I. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

a. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov: 

Gregor Japelj (Atletska zveza Slovenije), Tadej Šeme (Badmintonska zveza Slovenije), Robert Reher (Boksarska 

zveza Slovenije), Marijan Kremžar (Curling zveza Slovenije), Edvard Kolar (Gimnastična zveza Slovenije), Gorazd 

Kogoj (Golf zveza Slovenije), Romeo Podlogar (Jadralna zveza Slovenije), Bogdan Gabrovec (Judo zveza 

Slovenije), Andrej Jelenc (Kajakaška zveza Slovenije), Pavel Marđonović (Kolesarska zveza Slovenije), Damir 

Rađenović (Košarkarska zveza Slovenije), Marjan Ilar (Lokostrelska zveza Slovenije), Stanko Glažar (Nogometna 

zveza Slovenije), Metod Ropret (Odbojkarska zveza Slovenije), Bojan Rotovnik (Planinska zveza Slovenije), Boro 

Štrumbelj (Plavalna zveza Slovenije), Fiona Johnson Kocjančič (Plesna zveza Slovenije), Suzana Majcen Dvoršak 

(Rokoborska zveza Slovenije), Franjo Bobinac (Rokometna zveza Slovenije), Ivan Šček (Rugby zveza Slovenije), 

Rok Ponikvar (Sabljaška zveza Slovenije), Milan Sirše (Sankaška zveza Slovenije), Iztok Kvas (Slovenska 

rolkarska zveza), Uroš Zupan – ni v verifikacijskem poročilu (Smučarska zveza Slovenije), Andraž Lipolt (Strelska 

zveza Slovenije), Simon Vidmar (Surf in sup zveza Slovenije), Tomaž Barada (Taekwon-do zveza Slovenije), Jošt 

Dolničar (Veslaška zveza Slovenije), Darja Gabrovšek Polajnar – ni v verifikacijskem poročilu (Zveza drsalnih 

športov Slovenije), Andraž Žurman (Zveza vaterpolskih društev Slovenije). 

 

b. Predstavniki nacionalnih športnih zvez športov, ki jih MOK priznava 

Simon Jurkovič (Avto-moto zveza Slovenije), Simon Maljevac (Balinarska zveza Slovenije), Borut Knavs (Bowling 

zveza Slovenije), Esad Kajtazovič (Florball zveza Slovenije), Teja Vidic (Frizbi zveza Slovenije), Borut Strojin 

(Karate zveza Slovenije), Vladimir Sitar (Kickboxing zveza Slovenije), Jure Mastnak (Letalska zveza Slovenije), 

Ana Borštnik Pribaković (Orientacijska zveza Slovenije), Mitja Slavinec (Slovenska potapljaška zveza), Klemen 

Kristan (Squash zveza Slovenije), Zoran Kramar (Zveza društev kegljanja na ledu Slovenije), Srečko Španić (Zveza 
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društev petanke Slovenije), Drago Ozebek (Zveza kotalkarskih športov Slovenije), Peter Marc (Zveza za avto šport 

Slovenije AŠ 2005), Marko Mrdjenovič (Zveza za baseball in softball Slovenije). 

 

c. Predstavniki nacionalnih športnih zvez neolimpijskih športov 

Lazar Stojanov (Dama zveza Slovenije), Robert Perc (Ju jitsu zveza Slovenije), Jože Grantaša (Pikado zveza 

Slovenije), Urban Mur (Powerlifting zveza Slovenije – zveza troboja), Igor Miličić (Ribiška zveza Slovenije), Zoran 

Kačičnik (Slovenska univerzitetna športna zveza), Gregor Štorman (Zveza za ameriški nogomet Slovenije), 

Damijan Lazar (Zveza za šport invalidov Slovenije-Slovenski paralimpijski komite), Egon Brecelj (Zveza za športni 

ribolov na morju Slovenije). 

 

II. Predstavniki lokalnih športnih zvez: 

Ivan Gerjevič in Aleš Pinterič (oba Regijska pisarna Brežice), Roman Gradišek (Regijska pisarna Celje), Andrej 

Cevc in Milan Knez (oba Regijska pisarna Grosuplje), Biserka Drinovec in Branko Jeršin (oba Regijska pisarna 

Jesenice), Nevenka Ražman in Goran Sambt (Regijska pisarna Koper), Slavko Cvetanović (Regijska pisarna 

Kranj), Janez Sodržnik (Regijska pisarna Ljubljana), Ljubo Germič (Regijska pisarna Maribor), Milan Majcen 

(Regijska pisarna Moravske toplice), Rajko Kralj in Miran Müllner (Regijska pisarna Nova Gorica), Marko Grbić in 

Jiri Volt (Regijska pisarna Novo mesto), Tomislav Tiringer (Regijska pisarna Postojna), Bojan Fajs in Franjo 

Rozman (Regijska pisarna Ptuj), Miran Kos (Regijska pisarna Slovenj Gradec), Bogdan Plaznik (Regijska pisarna 

Velenje). 

 

III. Predstavniki športnih zvez in združenj 

a. Predstavniki športnih zvez in združenj, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

Jože Horvat (Romska športna zveza Slovenije), Dejan Crnek (Športna Unija Slovenije-Zveza društev za športno 

rekreacijo in športno vzgojo), Frane Merela (Zveza tabornikov Slovenije), Maja Pajek (Zveza za športno rekreacijo 

Slovenije). 

 

b. Predstavniki športnih zvez in združenj 

Igor Lukšič (Zveza karate organizacij Slovenije). 

 

c. Predstavniki zamejskih športnih organizacij 

/ 

 

IV. Komisija športnikov OKS-ZŠZ 

Raša Sraka Vuković. 

 

V. Klub slovenskih olimpijcev 

Rožle Prezelj, Iztok Čop. 

 

VI. Individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ 
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/. 

 

Ostali prisotni: Janez Ovsenik, Sašo Šindič, Ivo Čarman (vsi Volilna komisija OKS-ZŠZ), Miroslav Pogačar (Športna 

zveza Radovljica), Matjaž Šušteršič (Krosmintonska zveza Slovenije), Lovrencij Galuf (Judo zveza Slovenije), Branko 

Recek, Boštjan Tušar, Matevž Žugelj (Taekwondo-ITF), Damijan Omerzu (Planinska zveza Slovenije), Danilo Steyer 

(Kasaška zveza Slovenije), Helena Meglić (Kasaška zveza Slovenije), Hasan Ibrič (Športna zveza Celje), 

strokovna služba OKS-ZŠZ, novinarji. 

 

Uvodoma je Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ vse prisotne lepo pozdravil na 49. redni seji Skupščine  

OKS-ZŠZ. Sledila je podelitev plakete organizacije OKS-ZŠZ in častnih listin OKS-ZŠZ športnim delavcem in 

športniku.  Besedo je zato predal voditelju podelitve. Plaketo organizacije OKS-ZŠZ je dobil dr. Tone Jagodic. Častno 

listino OKS-ZŠZ so prejeli športnik Filip Flisar, Matjaž Jemec, Janko Kosmina in Janez Matoh.  

 

Predsednik Gabrovec je po podelitvi priznanj ugotovil, da je v času od zadnje seje skupščine prišlo do nekaterih 

zamenjav predstavnikov zvez članic, in sicer je lepo pozdravil nove delegate, ki jih je predlagal skupščini tudi v formalno 

potrditev, in sicer: 

• Kolesarska zveza Slovenije namesto g. Tomaža Grma, je predlagal g. Pavla Marđonovića. 

• Zveza drsalnih športov Slovenije namesto ge. Tjaše Andree Prosenc, je predlagal zamenjavo z go. Darjo 

Gabrovšek Polajnar. 

• Squash zveza Slovenije namesto g. Gregorja Kusteca, je predlagal g. Klemna Kristana. 

Te predlogi kandidatov so bili poslani z gradivom za skupščino. Od takrat pa smo na OKS-ZŠZ prejeli še naslednje 

predloge: 

• Sabljaška zveza Slovenije namesto g. Aleksandra Mravljaka, je predlagal g. Roka Ponikvarja. 

• Surf in sup zveza Slovenije namesto g. Marka Notarja, je predlagal g. Roka Puvarja. 

• Zveza za ameriški nogomet Slovenije je predlagala g. Gregorja Štormana za stalnega predstavnika v Skupščini 

OKS-ZŠZ. 

• Boksarska zveza Slovenije je predlagala g. Roberta Reherja za stalnega predstavnika v Skupščini OKS-ZŠZ. 

 

Nihče od prisotnih ni imel zadržka in delegati so nove člane soglasno potrdili. 

 

Sledil je uradni začetek seje. V uvodu je Blaž Perko, generalni sekretar OKS-ZŠZ, prisotne pozdravil in v nadaljevanju 

predstavil podrobnosti glede sklepčnosti skupščine, kot je zapisano v 45. členu Pravil OKS-ZŠZ. Bogdan Gabrovec je 

nato predlagal naslednje organe Skupščine OKS-ZŠZ: 

Delovno predsedstvo v sestavi: Bogdan Gabrovec (predsednik), mag. Janez Sodržnik, Tomaž Barada in Blaž Perko 

(člani). 

Verifikacijsko komisijo: Bogdan Plaznik (predsednik), Biserka Drinovec, Milan Knez in Samo Košir (člani). 

Zapisničarko: Bojana Okorn Počivavšek. 

Overovatelja zapisnika: Damijan Lazar in Zoran Kačičnik. 
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Ker s strani članov skupščine ni bilo drugačnega predloga, je Bogdan Gabrovec prisotne pozval h glasovanju o sestavi 

vseh delovnih teles skupščine, in sicer z dvigom glasovalnih lističev. Predlog sestave delovnih teles za 49. redno 

skupščino je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

144-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ skladno s 46.členom Pravil OKS-ZŠZ za 49. redno sejo 

Skupščine OKS-ZŠZ imenuje: 

Verifikacijsko komisijo v sestavi: Bogdan Plaznik (predsednik), Biserka Drinovec, 

Milan Knez in Samo Košir (člani) 

Zapisničarko: Bojana Okorn Počivavšek 

Overovatelja zapisnika: Damijan Lazar in Zoran Kačičnik 

 

Bogdan Gabrovec je ugotovil, da so delovna telesa seje imenovana, zato je delovnemu predsedstvu predlagal, da 

prične z vodenjem seje. Verifikacijska komisija je med tem že opravila s svojim delom, zato je predlagal njeno poročilo. 

 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Bogdana Plaznika, predsednika Verifikacijske komisije, da je podal poročilo o 

verifikaciji prisotnih članov skupščine in na podlagi tega ugotovil sklepčnost: 

1. Od 38 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ OLIMPIJSKIH ŠPORTOV  

(2 glasova) 

je prisotnih 28 predstavnikov. 

(zeleni glasovalni lističi) 

2. Od 24 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ ŠPORTOV, KI JIH MOK 

PRIZNAVA 

je prisotnih 16 predstavnikov. 

(beli glasovalni lističi) 

3. Od 14 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ NEOLIMPIJSKIH ŠPORTOV 

je prisotnih 9 predstavnikov. 

(beli glasovalni lističi) 

4. Od 2 ŠPORTNIKOV, PREDSTAVNIKOV 

KOMISIJE ŠPORTNIKOV OKS-ZŠZ (2 glasova) 

je prisoten 1 športnik. 

(beli glasovalni lističi) 

5. Od 2 ŠPORTNIKOV, PREDSTAVNIKOV KLUBA 

SLOVENSKIH OLIMPIJCEV (2 glasova) 

sta prisotna 2 športnika. 

(bela glasovalna lističa) 

6. 1 INDIVIDUALNI USTANOVITELJ OKS-ZŠZ je prisoten / 

7. 1 PREDSTAVNIK ŠPORTNIH ZVEZ IN 

ZDRUŽENJ 

je prisoten 1 predstavnik. 

(beli glasovalni listič) 

8. 1 PREDSTAVNIK ZAMEJSKIH ŠPORTNIH 

ZDRUŽENJ 

ni prisoten. /. 

9. Od 4 PREDSTAVNIKOV ZVEZ IN ZDRUŽENJ, KI 

SE PRETEŽNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZA 

VSE 

so prisotni 4 predstavniki. 

(beli glasovalni lističi) 
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10. Od 30 PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ PO REGIJSKIH PISARNAH 

je prisotnih 23 predstavnikov. 

(modri glasovalni lističi) 

  

Člani komisije so ugotovili, da je bilo od 117 članov Skupščine OKS-ZŠZ, ki imajo glasovalno pravico, prisotnih 84 

članov in da je bilo od 38 predstavnikov nacionalnih športnih zvez olimpijskih športov prisotnih 28 članov.  

Ker je za sklepčnost Skupščine OKS-ZŠZ, skladno s 45. členom Pravil OKS-ZŠZ, potrebna prisotnost najmanj 59 članov 

skupščine z glasovalno pravico, od katerih mora biti najmanj 20 predstavnikov nacionalnih športnih zvez olimpijskih  

športov, je bilo ugotovljeno, da je49. seja Skupščine OKS-ZŠZ, skladno s 36. in 45. členom Pravil OKS-ZŠZ, sklepčna 

in je lahko nadaljevala z delom. 

 

Skupščina skladno s poročilom verifikacijske komisije potrjuje sklepčnost na 49. seji Skupščine OKS-ZŠZ in lahko 

nadaljuje z delom. Za so glasovali vsi prisotni delegati. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

145-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ skladno s 36. in 45.členom Pravil OKS-ZŠZ soglasno potrjuje 

poročilo verifikacijske komisije in s tem tudi sklepčnost na 49. redni seji. 

 

2. Potrditev dnevnega reda 

 

Bogdan Gabrovec je predlagal preštevilčenje 1. in 2. točke predlaganega dnevnega reda, ki je bil poslan v vabilu na 

Skupščino OKS-ZŠZ. Predlog spremenjenega dnevnega reda se tako glasi: 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Volitve članov Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

4. Zapisnik 48. redne seje in 1. izredne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

5. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2022 

6. Članstvo OKS-ZŠZ 

7. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika OKS-ZŠZ 

8. Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

9. Poročilo o realizaciji programa predsednika OKS-ZŠZ 

10. Informacija o poteku priprave sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

11. Pobude in predlogi 

12. Razno 

 

Bogdan Gabrovec je podal predlog dnevnega reda na glasovanje, ki se je izvedlo z dvigom glasovalnih lističev. Bogdan 

Gabrovec je ugotovil, da je bil predlagani dnevni red seje soglasno sprejet. 
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Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

146-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno sprejme predlagani spremenjeni dnevni red 49. redne 

seje, ki je sledeč: 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Volitve članov Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

4. Zapisnik 48. redne seje in 1. izredne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

5. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2022 

6. Članstvo OKS-ZŠZ 

7. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika OKS-ZŠZ 

8. Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

9. Poročilo o realizaciji programa predsednika OKS-ZŠZ 

10. Informacija o poteku priprave sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

11. Pobude in predlogi 

12. Razno 

 

 

V nadaljevanju je na glasovanje dal že predstavljene nove delegate Skupščine OKS-ZŠZ. Vsi so bili soglasno sprejeti 

kot novi delegati skupščine. 

 

147-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ verificira nove predstavnike, ki so jih predlagale zveze: 

• Pavel Marđonović (Kolesarska zveza Slovenije) 

• Darja Gabrovšek Polajnar (Zveza drsalnih športov Slovenije) 

• Klemen Kristan (Squash zveza Slovenije 

• Rok Ponikvar (Sabljaška zveza Slovenije) 

• Rok Puvar (Surf in sup zveza Slovenije) 

• Gregor Štorman (Zveza za ameriški nogomet Slovenije) 

• Robert Reher (Boksarska zveza Slovenije) 

Novi predstavniki s tem pridobijo glasovalno pravico na Skupščini OKS-ZŠZ. 

 

V nadaljevanju je Bogdan Gabrovec povedal, da je bila na OKS-ZŠZ prejeta pobuda za predstavitev Poročila varuha 

športnikovih pravic. Pobude sicer sodijo pod 11.točko dnevnega reda. Ker ima Rožle Prezelj obveznosti, je Bogdan 

Gabrovec predlagal, da se poročilo predstavi tu. Rožle Prezelj je predstavil Poročilo varuha športnikovih pravic, ki je 

dostopno tudi na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Predsednik mu je na koncu čestital za 

nedavno prejeti doktorski naziv. Po končani predstavitvi, je pozval k besedi še Toneta Jagodica, ki je podal informacijo 

o Etičnem kodeksu delovanja v športu. Čistopis je objavljen na spletnih straneh, pripravlja se tudi tiskana oblika. 

Opozoril je, naj se v aktih športnih zvez preveri ali so določbe v skladu s predstavljenim Etičnim kodeksom delovanja v 

športu oziroma če niso, naj se jih vključi. 
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148-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja s poročilom Varuha športnikovih pravic in podpira 

njegovo delovanje. 

149-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja s poročilom Etične komisije pri OKS-ZŠZ in podpira njeno 

delovanje. 

 

3. Volitve članov Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je povedal, da je način volitev opredeljen v Poslovniku o delu Skupščine OKS-ZŠZ. Volilna komisija 

OKS-ZŠZ v sestavi Janez Ovsenik, Ivo Čarman in Sašo Šindič je po pregledu prispelih vlog za člana in dva nadomestna 

člana Nadzornega sveta OKS-ZŠZ potrdila listo kandidatov, ki je bila delegatom posredovana z gradivom. Bogdan 

Gabrovec je predal besedo Samu Koširju, ki je razložil potek volitev in pojasnil, da se lahko na glasovnici obkroži največ 

tri predlagane kandidate, rezultat volitev bo razglašen takoj po preštetih glasovnicah, po oddaji glasovnic pa se seja 

skupščine nadaljuje. 

V preddverju so nato potekale volitve za člana in dva nadomestna člana Nadzornega odbora OKS-ZŠZ. Glasovalo se 

je po skupinah, najprej zeleni lističi, nato modri in nato beli lističi. 

 

4. Zapisnik 48. redne in 1. izredne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

 

Predsednik Bogdan Gabrovec je povedal, da sta bila oba zapisnika poslana kot gradivo vsem delegatom. 

Na sami seji ni bilo pripomb na zapisnik 48. seje Skupščine OKS-ZŠZ, zato je bil soglasno sprejet. 

Janez Sodržnik je imel pripombo na sklep zapisnika s 1. izredne Skupščine OKS-ZŠZ, kar je izpostavil že na seji IO 

OKS-ZŠZ. Sklep naj ne bi odražal tistega, kar je bilo na izredni skupščini dogovorjeno, oziroma ni natančen. 

Predlagal je, da se v gradivu pri zapisniku 1. izredne skupščine dopolni predlagani sklep št. 143-1I/2021, ki bi se po 

novem glasil: »Na decembrski Skupščini OKS-ZŠZ se odloča samo o tistih spremembah Pravil OKS-ZŠZ, ki bodo 

dosegle visoko stopnjo soglasja.« Na skupščino naj bi prišli s predlogom sprememb pravil, ki bi dosegle visoko 

stopnjo soglasja. 

Miran Kos se strinja, da naj imajo vse spremembe veliko večino, a je veliko nasprotij. Pripravijo naj se samo 

spremembe, ki ne bodo prinašale velikega nemira. 

Janez Sodržnik se je strinjal z Miranom Kosom, ki pa je govoril o formi. Važna je tudi vsebina. Zapisnik mora biti 

odraz tistega, kar se je na seji zgodilo.  

Bogdan Gabrovec je povedal, da je tokratna seja samo informativnega značaja in ne bo razprave. Zavezo opravimo 

na način, da gre po vsebinski plati zato, da bo skozi nadaljnjo razpravo (časovnica prestavljena na mesec marec) 

obravnavana tista vsebina, ki bo prejela pretežno soglasje. Spremembe morajo biti pripravljene tako, da bodo za 

večino sprejemljive. 

Sprejme se zaveza, da gredo spremembe Pravil OKS-ZŠZ, ki bodo dobile pretežno soglasje, v nadaljnjo razpravo 

in na glasovanje. Da bodo za večino članic sprejemljive.  

Bogdan Gabrovec je tako zaključil, da se sklep dopolni na način, da se vključi besedo pretežno soglasje, ostali del pa 

ostane tako, kot je bil predlagan. Tak kompromis je trenutno najbolj prava rešitev. Glasi se: Skupščina OKS-ZŠZ 

soglasno sprejema sklep, da se proces spremembe Pravil OKS-ZŠZ nadaljuje skladno s terminskim načrtom. Opravi 
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se tudi posvet v vzhodni in zahodni Sloveniji. Na decembrski Skupščini OKS-ZŠZ se odloča samo o tistih spremembah 

Pravil OKS-ZŠZ, ki bodo dosegle pretežno soglasje. 

Bogdan Gabrovec je dal zapisnik 1. izredne seje na glasovanje. En beli glas VZRDŽAN, ostali prisotni so glasovali ZA. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

150-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje zapisnik 48. redne seje skupščine z dne 01.07.2021. 

151-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 1. izredne seje skupščine, v katerem se popravi 

sklep 143-1I/2021, ki se glasi: 

Skupščina OKS-ZŠZ soglasno sprejema sklep, da se proces spremembe Pravil OKS-ZŠZ 

nadaljuje skladno s terminskim načrtom. Opravi se tudi posvet v vzhodni in zahodni 

Sloveniji. Na decembrski Skupščini OKS-ZŠZ se odloča samo o tistih spremembah Pravil 

OKS-ZŠZ, ki bodo dosegle pretežno soglasje. 

 

5. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2022 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Blažu Perku in Maticu Švabu, ki sta predstavila Letni delovni načrt za leto 2022, 

tako vsebinsko kot finančno. Letni delovni načrt namreč omogoča, strokovni službi in organom, usmeritve glede dela v 

prihajajočem letu. V letu 2022 so na sporedu zimske OI v Pekingu, Sredozemske igre, Svetovne igre ter poletni in 

zimski Olimpijski festival evropske mladine. Leto bo zelo zahtevno. Potekale bodo priprave na organizacijo OFEM 

Maribor 2023, gostili bomo svetovni kongres TAFISA, kjer se pričakuje veliko število tujih gostov. 

Zaključuje se financiranje iz naslova EU sredstev, kar je zelo pomembno za pretežno število članic. Spremenjen bo 

pravilnik FŠO za dodatno financiranje regijskih pisarn, ki bodo tako izvedle še več aktivnosti. Zaključuje pa se tudi 10-

letna strategija, zato bo potrebna analiza stanja in priprava izhodišč za pripravo strategije za naslednjih 10 let. Leto se 

bo zaključilo z volitvami novega vodstva OKS-ZŠZ. Leto 2022 bo finančno zelo zahtevno, zato je cilj ohraniti stabilno 

stanje s sodelovanjem z vsemi ključnimi deležniki. Finančni plan je pripravljen konzervativno, ter ob predpostavki, da 

olimpijske igre bodo.  

Janez Matoh je menil, da je veliko področij in vsebin, ki bi jih bilo potrebno še bolj doreči. Eden takih je globalni 

marketing, vsi politiki govorijo, kako je šport pomemben in koristen. Toda sramotno nizek delež BDP-ja namenjajo za 

šport. Opravijo naj se napori v smeri političnega marketinga (tudi pred volitvami), da se delež dvigne vsaj za še enkrat. 

Ustvariti bi bilo potrebno pravo partnerstvo, saj šport prispeva k zdravju Slovencev. Preventivni rekreacijski programi 

so strateškega pomena, vzvod je 212 občin, ki so nekakšni sponzorji in tudi ta management nekako sodi v globalni 

marketing. Meni, da v marketingu OKS-ZŠZ še vedno ni marketinga športa za vse (oprema, rekviziti,…). Potrebna so 

partnerstva med društvi in klubi, da pritečejo sistemska sredstva tudi na nivoju lokalnih skupnosti. Nadalje je povedal, 

da je potrebno slediti rdeči niti OKS-ZŠZ, da naj panožne športne zveze in športne zveze občin generirajo svoje 

dolgoročne strateške plane. Občine naj jih sprejmejo, vse zaradi večje stabilnosti zvez. 

Bogdan Gabrovec je nadaljeval, da vse povedano drži. En del političnega marketinga OKS-ZŠZ že opravlja, a na drugi 

strani se realna dejstva odražajo na letnih proračunih države, kjer pa nismo tam, kjer bi si želeli. Preboj na določenih 

področjih je težak. Vsi možni napori pa so bili storjeni.  
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Kot primer je navedel projekt Misija: Triglavski ledenik v Peking. To je akcija, ki bo prinesla drugačen odziv pri občinskih, 

državnih podjetij in sponzorjih. Gre za skrb za našo domovino v smeri, da se zmanjša agresija na podnebje na našem 

teritoriju. Projekt poudarja trajnost, podprl ga je MOK na najvišji ravni, tudi monaški knez Albert II, ki je predsednik 

Komisije za trajnost in športno dediščino pri MOK. 

Matic Švab je povedal, da preplet marketinških aktivnosti z oddelki deluje dobro. S športom za vse je marketing izvedel 

vrsto odmevnih projektov: kot npr. »Slovenska bakla«, »Dan slovenskega športa«, »Olimpijski festival«, »Evropski 

teden športa«,…, skratka niso pomembne le OI, a sponzorji zasledujejo svoje cilje in zanimajo jih večji projekti. Spekter 

projektov, ki jih izvaja OKS-ZŠZ je zelo širok in aktivnosti je veliko, splošna promocija športa pa je vsekakor zelo 

pomembna. 

Na koncu je Bogdan Gabrovec predlagal, da se sprejme Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2022 z dodatkom, da bo 

majska skupščina načrt potrdila z rebalansom. Predsednik pričakuje pozitiven rebalans, da se bo lahko opravila še 

kakšna dodatna vsebina. Prav tako se pričakuje pozitivni učinek zaradi organizacije TAFIS-a. 

Predlagani letni načrt so prisotni delegati soglasno sprejeli. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

152-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno sprejema Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2022. 

 

6. Članstvo OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Sama Koširja, ki je predstavil tematiko, ki jo je predhodno odobrila Komisija za 

pravne zadeve in organiziranost in IO OKS-ZŠZ. Skupščini je tako predlagal sprejem v članstvo OKS-ZŠZ dve novi 

članici, in sicer Športno združenje Teqball ter Zvezo društev športnih pedagogov Slovenije. 

Obe predlagani novi članici so člani Skupščine soglasno potrdili. 

Nadalje se je zahvalil za plačila članarine.  

Ob tej priložnosti je tudi povedal oz. seznanil člane, da je Športna zveza Občine Gornji Grad prenehala z delovanjem, 

o čemer je potrebno sprejeti ugotovitveni sklep o prenehanju članstva v OKS-ZŠZ. Sklep so prisotni soglasno sprejeli. 

 

153-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se Športno združenje Teqball zveze Slovenije 

sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se ga uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«. 

154-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se Zveza društev športnih pedagogov Slovenije 

sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«. 

155-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja, da Športni zvezi Občine Gornji Grad zaradi prenehanja 

delovanja preneha članstvo v OKS-ZŠZ. 

 

7. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika OKS-ZŠZ 

 

Predsednik Bogdan Gabrovec je predal besedo Mitju Slavincu, predsedniku Disciplinske komisije pri OKS-ZŠZ, ki je 

predstavil potek sprememb in dopolnitev, ki so bile narejene z vidika boljše operativnosti.  

Ni bilo razprave. Spremembe in dopolnitve Disciplinskega pravilnika OKS-ZŠZ so člani soglasno sprejeli. 
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156-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno sprejema spremembe in dopolnitve Disciplinskega 

pravilnika OKS-ZŠZ. 

 

8. Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Andraža Žurmana, predsednika Nadzornega odbora OKS-ZŠZ, ki je predstavil 

poročilo. 

V vmesnem času med skupščinama, je Nadzorni odbor opravil nadzor, pregledali so precej finančnih tokov in prosili za 

razlage, ki so jih tudi dobili. Pogledali so tudi pogodbe (o zaposlitvi in sponzorske pogodbe). Povzame, da OKS-ZŠZ 

dela zelo dobro. Meni da so prvi nadzorni odbor, ki je tako temeljito pregledal delovanje OKS-ZŠZ. Vse stvari so v redu. 

Ugotovitve so, da se OKS-ZŠZ zelo trudi zato se je javno opravičil Blažu Perku, generalnemu sekretarju, saj so bili sumi 

napačni. Zahvalil se je za sodelovanje tudi Maticu Švabu. 

Janez Matoh je povedal, da bi moral Nadzorni odbor tudi vsebinsko pregledati programe, ne le finančni del. 

Andraž Žurman mu je odgovoril, da se to lahko pogleda, tako, da se pregleda poročilo, ki se veže na določeno pogodbo. 

Bogdan Gabrovec je zaključil, da naj NO OKS-ZŠZ pripravi vmesno poročilo, ki ga bo predstavil na skupščini v maju 

2022. 

Člani skupščine so se v večini strinjali s predlaganim, 1 ZELEN glas je bil vzdržan. 

 

Na predlog predsednika OKS-ZŠZ je bil sprejet naslednji sklep: 

157-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ sprejme poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ. Do majske 

skupščine OKS-ZŠZ Nadzorni odbor pripravi vmesno poročilo. 

 

9. Poročilo o realizaciji programa predsednika OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je predstavil povzetek poročila o realizaciji mandatnega programa OKS-ZŠZ. Poročilo ni bilo 

priloženo gradivu za skupščino. Bogdan Gabrovec je predstavil program po naslednjih točkah: 

Strateško in posredno je OKS-ZŠZ izvajal nacionalni program športa, in sicer na področjih, kjer je imel vpliv.  

Nacionalni olimpijski inštitut je tik pred ustanovitvijo, o njem se bo sklepalo na naslednji seji IO OKS-ZŠZ. 

Januarja 2022, bo po novem, dopolnjenem sistemu, register registriranih in kategoriziranih športnikov uparjen z 

registrom prebivalstva Republike Slovenije. 

Mreža olimpijskih športno medicinskih centrov je vzpostavljena. 

Javna pooblastila je OKS-ZŠZ prejel tudi na področju športa za vse. 

Na področju integritete športnikov invalidov v NPŠZ so v teku prizadevanja OKS-ZŠZ v sodelovanju z ZŠIS-POK. 

Viden je vpliv Kluba slovenskih olimpijcev in Komisije športnikov. Ustanovljeni skladi za vrhunske športnike pokriva 

področja nagrad in štipendij za športnike. 

Projekt Razvoj kadrov v športu se konec leta izteče. Ko se bo končal, je potrebno najti nadomestilo za nadaljevanje 

tega uspešnega projekta. 

Področje športnega obnašanja je pravno formalno urejeno. 
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Sistemski ukrepi na lokalni ravni: obiski pri vseh županih, 212 občin z namenom vsebinsko nadgraditi sodelovanje. 

Občine naj vsaj minimalno določijo sredstva za financiranje športa. To področje mora urediti Zakon o lokalni 

samoupravi. 

V državnem kontekstu je bilo narejenega veliko, a sredstva namenjena športu se niso povečala tako, kot je bilo 

navedeno v Strategiji športa in Nacionalnem programu športa. Primer LPŠ: če država nameni sredstva za dejavnost, 

odvzame na objektih in obratno. 

Na področju dohodnine smo dosegli povečanje odstotka možne donacije iz 0,5% na 1,0%. Podal je kritiko, da kar 63% 

klubov in društev ni evidentiranih kot organizacija v javnem interesu in zato ne morejo dobiti denarja. Pozval je prisotne, 

da naj poskrbijo, da se bodo njihovi klubi prijavili za ureditev tega statusa. Šele nato je sploh dana možnost, da se 

sredstva dodelijo tudi njim. V letu 2021 kar 10 mio EUR ostaja v državni blagajni, sredstva gredo potem na razpis 

Ministrstva za javno upravo, kjer pa niti ena športna organizacija ni dobila denarja namenjenega za sofinanciranje 

projektov. Kritika države, da nismo pokoristili 0,5% oziroma 1%, je tako utemeljena. 

 

Točka je bila začasno prekinjena s poročilom Volilne komisije OKS-ZŠZ 

Predstavljeni so bili rezultati volitev za člana in dva nadomestna člana Nadzornega odbora OKS-ZŠZ za mandatno 

obdobje 2018-2022, ki jih je predstavil Janez Ovsenik, predsednik Volilne komisije pri OKS-ZŠZ. Volitve so potekale 

skladno z veljavnimi pravili. Ponderji (vrednost glasu) so bili postavljeni skladno s pravili organizacije in so bili sledeči: 

ponder zelenih je bil 3,5, ponder modrih 2,44. Beli so imeli en glas.  

Največ glasov je zbrala ga. Darja Gabrovšek Polajnar (Zveza drsalnih športov Slovenije) – 132,9 glasov in je tako 

postala nova članica Nadzornega odbora OKS-ZŠZ. 

Nadomestna člana sta postala Gregor Štorman (Zveza za ameriški nogomet Slovenije) – 122,7 glasov in Rajko Kralj 

(Športna zveza Komen) – z 85,2 glasovoma. 

Delo komisije je bilo s tem zaključeno, zadevna komisija bo pripravila poročilo. 

Bogdan Gabrovec je novi članici in nadomestnima članoma iskreno čestital in zaželel uspešno delo v tem organu. 

Ugotovil je, da so na osnovi izčrpnega in strukturno povedanega poročila Volilne komisije, volitve končane. 

 

Podal je seznanitveni sklep: 

158-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja z rezultati Volitev za člana in dva nadomestna člana 

Nadzornega odbora OKS-ZŠZ za mandatno obdobje 2018-2022. Nova članica NO OKS-

ZŠZ je Darja Gabrovšek Polajnar, dva nadomestna člana pa Gregor Štorman in Rajko 

Kralj. 

 

Po prebranem seznanitvenim sklepom se je nadaljevala 9. točka dnevnega reda. 

V nadaljevanju Bogdan Gabrovec pooblasti Janeza Sodržnika, da nadaljuje s to točko dnevnega reda. Janez Sodržnik  

pozove skupščino k razpravi. Razprave ni bilo. 

Soglasno je bil sprejet sklep, da se delegati seznanjajo s Poročilom o realizaciji programa predsednika OKS-ZŠZ. 

 

159-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ se soglasno seznanja s predstavljenim Poročilom o realizaciji 

programa predsednika OKS-ZŠZ. 
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10. Informacija o poteku priprave sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

Bogdan Gabrovec je predstavil stanje glede predloga osnutka sprememb Pravil OKS-ZŠZ. Odločanje o predlogu 

sprememb Pravil OKS-ZŠZ bo prestavljeno na redno skupščino, ki bo konec maja 2022. Povzetek vseh predstavljenih 

informacij bo dan kot povzetek, kot gradivo. Komisija za organiziranost in pravne zadeve bo opravila nomotehnični 

pregled. Nato ga prejmejo članice. 

Predlogi, po točkah, so sledeči: 

Vse članice OKS-ZŠZ dobijo neposredno glasovalno pravico na Skupščini OKS-ZŠZ, ne pa le predhodno izvoljeni 

delegati. Vsaka članica ima tako volilno pravico. Pri tem se upošteva kvorum olimpijskih športov, ki ima večino (>50%). 

Skupina članic, kot sta krovna invalidska in študentska organizacija, ima poseben status v MOK, tudi v Pravilih bosta 

obravnavani kot posebna skupina. 

Zamejske športne zveze se prestavi v skupino lokalnih športnih zvez. 

Regijske pisarne bodo delovale, kot delujejo, število do 15 pisarn.  

Strokovne svete se preimenuje v Odbore. Lokalne zveze in šport za vse imata skupen Odbor. 

4 podpredsedniki: trije podpredsedniki kot do sedaj. Slovenska olimpijska akademija se preoblikuje in dopolni s 

podpredsednikom z vsebinami SOA (Komisija športnikov in Klub slovenskih olimpijcev se integrirata v to skupino).  

Kolegij predsednika bo imel bolj obligatorno vlogo, usklajeval bo delo med sejama IO OKS-ZŠZ. 

IO OKS-ZŠZ ohranja število in področja kot do sedaj. 

Mandat predsednika: 4 leta + možnost ponovne izvolitve 8 let, skupaj maksimalno 12 let (3 mandati). 

Formirajo se ženske kvote, ki sledijo zavezam s strani MOK. 

Volilni sistem: na predlog predsednika se predlaga podpredsednike za določena področja iz nabora članic. Tudi 

podpredsednik SOA se izvede iz tega nabora. 

Komisija za integriteto bi imela v okviru nadzor poslovanja in vsega ostalega, kar je potrebno, da so vsebine ustrezno 

pregledane in da so tudi dane primerjave. 

Cilj je, da je merilo odnosa med članicami pravo. 

Bogdan Gabrovec je zaključil, da je bila to informacija, in da naj jo prisotni vzamejo na znanje. 

Nadalje je povprašal, če je do konca marca dovolj časa za uskladitev oziroma razprave, ki bi se izvedle preko regijskih 

pisarn. Potem bi se sprememba Pravil OKS-ZŠZ zgodila ali pa tudi ne. 

Na glasovanje je dal, sklep, da se sprememba Pravil OKS-ZŠZ obravnava in sprejme na majski skupščini, sklep je bil 

soglasno sprejet. 

 

160-49/21 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja z informacijami glede poteka priprave sprememb 

Pravil OKS-ZŠZ. Spremembe Pravil OKS-ZŠZ bodo predlagane na redni skupščini, ki 

bo konec maja 2022. 
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11. Pobude in predlogi 

 

Pobudi s strani Varuha športnikovih pravic in predstavnika Etične komisije pri OKS-ZŠZ sta bili že predstavljeni na 

začetku seje. 

Boro Štrumbelj je podal predlog glede testiranja športnikov vezano na COVID-19 situacijo. PCR testiranje naj se krije s 

strani države, kar pa v novem PKP ni predvideno. Predlaga, da se Skupščina OKS-ZŠZ zahvali Vladi RS za dosedanjo 

pomoč in predlaga, da se testiranja tudi po novem letu obravnavajo na enak način, torej brezplačno. Enak predlog je 

bil obravnavam tudi na Strokovnem svetu za šport RS. 

Blaž Perko je povedal, da so tako pobudo s strani Strokovnega sveta RS že naslovili na Vlado RS. V športu je kljub 

precepljenosti potrebno dodatno testiranje in to je za športne organizacije velik finančni zalogaj. Ideja je bila, da bi se 

testiranja financiralo preko LPŠ, a bi to osiromašilo druga področja, ker so tu predvidena enaka sredstva. OKS-ZŠZ bo 

poslal še eno pobudo, v imenu vseh članic. 

Predstavnik Powerlifting zveze Slovenije je povedal, da so bili v zvezi negativno presenečeni, da se je stanje 

registriranih športnikov preverjalo decembra letos in ne februarja naslednje leto. Manjše zveze imajo namreč manj 

tekmovanj in je to za njih težava. Predlaga, da se določi datum, ko se preverja stanje registriranih športnikov, naj se 

datum konkretno določi in ne premika. Nadaljeval je, da WADA in posredno SLOADO zahtevata certifikat za vse 

registrirane športnike, kar v zvezi zelo podpirajo. Vendar s tem nastane tudi dodatno delo. Predlaga, da se preverjanje 

avtomatizira oz. poveže s sistemom Šport360. 

Blaž Perko je odgovoril, da OKS-ZŠZ razume problematiko . Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je želel 

podatke na določen datum, ki so bili podlaga za LPŠ. OKS-ZŠZ je izvajalec in ne odločevalec. Pobuda je zabeležena, 

cilj je, da se določi točen presečni datum. 

Glede druge pobude glede doping certifikata je Blaž Perko dejal, da je vzeta na znanje. Napori v tej smeri so bili že 

vloženi, podaljšan je rok za vzpostavitev, da bo čim bolj enostavno potekalo. 

 

12. Razno 

 

Bojan Rotovnik, kot predsednik Etične komisije pri OKS-ZŠZ, je povedal, da je bil pozitivno presenečen nad opravičilom 

Andraža Žurmana Blažu Perku. Vsi, ki delujemo, delamo napake. Če pa koga prizadenemo, je potreben pogum za 

javno opravičilo. Zahvalil se je Andražu Žurmanu za pogum in opravičilo. 

 

Robert Perc je, vezano na razpravo o sklepu zapisnika 1. izredne skupščine, povedal, da so povzetki lahko različno 

razumljeni, sklepi pa morajo biti eksaktni. Predlagal je, da se nejasnosti proučijo s pomočjo magnetograma. 

 

Seja se je zaključila ob 17.50. 

        Bogdan Gabrovec 

        predsednik 

 

Zapisala: Bojana Okorn Počivavšek 



14 

 

 

        Overovatelja: 

        Damijan Lazar 

 

 

        Zoran Kačičnik 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. SEJA KOMISIJE ZA PRAVNE ZADEVE IN ORGANIZIRANOST PRI OKS-ZŠZ  
(23. 5. 2022)  

 
 

PREDLOGI SKLEPOV ZA IO OKS-ZŠZ IN SKUPŠČINO OKS-ZŠZ 

 

Pitch&Putt zveza Slovenije – vloga za včlanitev 

Padel športna zveza Slovenije – vloga za včlanitev 

E-športna zveza Slovenije – vloga za včlanitev 

 

2-8/22 Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost predlaga IO OKS-ZŠZ in Skupščini 

OKS-ZŠZ, da se Pitch&Putt zvezo Slovenije sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v 

skupino »Športne zveze in združenja«. 

 

3-8/22 Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost predlaga IO OKS-ZŠZ in Skupščini OKS-

ZŠZ, da se Padel športno zvezo Slovenije sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino 

»Športne zveze in združenja«.  

 

4-8/22 Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost predlaga IO OKS-ZŠZ in Skupščini OKS-

ZŠZ, da se E-športno zvezo Slovenije sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino 

»Športne zveze in združenja«.  

 

 

Zveza športnih društev Trbovlje in Športna zveza Dobrovnik – prenehanje članstva zaradi prenehanja 

delovanja 

 



2 

 

5-8/22 IO OKS-ZŠZ se seznani, da Zvezi športnih društev Trbovlje zaradi prenehanja delovanja 

preneha članstvo v OKS-ZŠZ. 

 

6-8/22 IO OKS-ZŠZ se seznani, da Športni zvezi Dobrovnik zaradi prenehanja delovanja preneha 

članstvo v OKS-ZŠZ. 

 

 

Zamenjava predstavnika v Skupščini OKS-ZŠZ: Triatlonska zveza Slovenije, Zveza za avto šport Slovenije 

AŠ 2005 in Strelska zveza Slovenije (O TEM SE IO-ju LE POROČA, SAJ JE SPREJETJE TEGA SKLEPA 

V PRISTOJNOSTI SKUPŠČINE) 

 

7-8/22 Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da 
potrdi naslednje nove predstavnike v Skupščini OKS-ZŠZ: 

- Triatlonska zveza Slovenije namesto svojega sedanjega predstavnika, g. Jureta 
Lebna, predlaga njegovo zamenjavo s predsednikom Triatlonske zveze Slovenije 
g. Dušanom Olajem. 

- Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005 namesto svojega sedanjega predstavnika, 
g. Antona Anderliča, predlaga njegovo zamenjavo z g. Petrom Marcem. 

- Strelska zveza Slovenije namesto svojega sedanjega predstavnika, g. Janeza 
Slaparja, predlaga njegovo zamenjavo z g. Andražem Lipoltom.  
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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 slovens-

kega športna ter celostnega razvoja 

športnic in športnikov ter ustvarja 

strokovno-organizacijske pogoje za 

rast in razvoj svojih članic na ravni 

športa za vse in na ravni tekmovalne-

ga športa, in sicer na lokalni pa tudi 

nacionalni ravni. Poslanstvo in vizija 

OKS – ZŠZ sta povezana z delovanjem 

njegovih članic in ustanoviteljic.

»S ŠPORTOM IN 
Z OLIMPIZMOM 
POMAGAMO 
USTVARJATI 
BOLJŠO 
SLOVENIJO«

Fair play
To je v okolju športa izjemno po-

membna vrednota. Razumemo ga 

kot poštenost, spoštovanje pravil in 

drugih, strpnost, enakost; velja za 

športnike, trenerje, športne delav-

ce pa tudi za športne organizacije. 

Predstavlja tudi dosledno spoštova-

nje ničelne tolerance pri jemanju ali 

uporabi prepovedanih sredstev in 

substanc. 

Zdrav življenjski slog
Živeti zdravo in kakovostno preživlja-

ti prosti čas z vidika športa pomeni 

vključenost v športne aktivnosti, 

redno vadbo, udeležbo na športnih 

dogodkih. Zdrav življenjski slog ohra-

nja posameznike in družbo vitalne, 

sposobne za delo, zmanjšuje zdra-

vstvena tveganja in je vrednota, ki je 

pomembna za najširši krog popula-

cije. Zagotavlja celovito osebno rast 

in kakovostno življenje.

Odličnost
Z upoštevanjem vrednote odlično-

sti OKS – ZŠZ stremi k delovanju na 

najvišji mogoči ravni na vseh podro-

čjih – pri poslovanju in zagotavlja-

nju razvoja vseh segmentov športa. 

OKS – ZŠZ se bo zavzemal za stalni 

razvoj kadrov, pridobivanje in posre-

dovanje znanja, strokovno izvajanje 

nalog, dinamičnost ter odzivnost na 

pobude in predloge. 
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Tradicija
Šport in olimpizem imata bogato tra-

dicijo. Ohranja se pravila, organizi-

ranost, zgodovino. Razvoj športa je 

dolgotrajni postopek. Za doseganje 

rezultatov je treba razviti primerno 

organiziranost, kadre, imeti pogoje 

za delo ter skrbeti za skladen razvoj 

športnikov. Šport in olimpizem zato 

ne moreta biti podvržena interesom 

posameznikov ali manjšine ter poli-

tičnim odločitvam in spremembam, 

ki ne stremijo k napredku in razvoju. 

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 pri-

spevalo k razvoju športnih, izobra-

ževalnih, kulturnih in veliko drugih 

področij po vsem svetu. Poleg teh pa 

mora OKS – ZŠZ, upoštevajoč vidike 

trajnostnega razvoja in kodeksa o 

varovanju okolja, prispevati k razvo-

ju družbe, lokalnih okolij, slovenskih 

proizvodov ter pri izvajanju aktivno-

sti in prireditev primerno ravnati z 

vsemi elementi varovanja okolja in 

narave. 

VREDNOTE 
OKS – ZŠZ

Solidarnost 

OKS – ZŠZ je krovna športna nevla-

dna organizacija v Sloveniji, ki mora 

svoje naloge in poslanstvo izvajati v 

partnerstvu in sodelovanju z vsemi 

subjekti v slovenskem športu, še po-

sebej s članicami ter tudi v partner-

stvu z organizacijam zunaj Sloveni-

je. Spodbujati mora sodelovanje in 

odgovornost na vseh ravneh. Zago-

tavljati mora podporo športnikom, 

športnicam, športnim organizacijam 

ter jim omogočiti enakovredne po-

goje delovanja in razvoja. 

Prostovoljstvo 

Delovanje športnih organizacij v Slo-

veniji temelji na prostovoljnem delu. 

Prostovoljstvo obravnavamo kot vre-

dnoto, ki omogoča delovanje OKS – 

ZŠZ, vključenost predstavnikov špor-

tnih organizacij v Skupščino, Izvršni 

odbor, druge odbore in komisije. 

Poleg visoko razvitega poslovnega 

dela organizacije in usposobljenega 

zaposlenega kadra je prostovoljstvo 

temelj dolgoročnega razvoja v najšir-

šo korist slovenskega športa. 
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ČLANI ORGANOV 
OKS – ZŠZ 
V LETU 2021
Predsednik

Bogdan Gabrovec

Generalni sekretar

Blaž Perko

Podpredsedniki

mag. Janez Sodržnik,

predsednik Strokovnega sveta 

športa za vse

Tomaž Barada,

predsednik Strokovnega sveta za 

vrhunski šport

Enzo Smrekar,

podpredsednik za poslovne zadeve

Člani Izvršnega odbora

Predstavniki individualnih

olimpijskih športov

Dobnikar Roman, 

Atletska zveza Slovenije

Dolničar Jošt, 

Veslaška zveza Slovenije

Grm Tomaž, 

Kolesarska zveza Slovenije (do 16.12.)

Ribič Andrej, 

Kajakaška zveza Slovenije

Rotovnik Bojan, 

Planinska zveza Slovenije

Predstavniki kolektivnih športnih 

panog olimpijskih športov

Bobinac Franjo, 

Rokometna zveza Slovenije

Butara Miha, 

Hokejska zveza Slovenije

Erjavec Matej, 

Košarkarska zveza Slovenije

Glažar Stanko, 

Nogometna zveza Slovenije

Ropret Metod, 

Odbojkarska zveza Slovenije
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Predstavnika nacionalnih 

panožnih športnih zvez priznanih 

športov oz. ne-olimpijskih športov

Kačičnik Zoran, Slovenska 

univerzitetna športna zveza

Poljšak Sonja, 

Kegljaška zveza Slovenije

Predstavniki lokalnih športnih 

zvez

Jeršin Branko, Športna zveza 

Jesenice, regijska pisarna OKS-ZŠZ 

Jesenice

Müllner Miran, Športna zveza Nova 

Gorica, regijska pisarna OKS-ZŠZ 

Nova Gorica

Tiringer Tomislav, Športna zveza 

Postojna, regijska pisarna OKS-ZŠZ 

Postojna

Predstavnik športnih zvez, ki se 

pretežno ukvarjajo s športom za 

vse

Crnek Dejan, Športna unija Slo-

venije – Zveza društev za športno 

rekreacijo in športno vzgojo

Predstavnik športne zveze, ki skrbi 

za šport invalidov

Lazar Damijan, Zveze za šport 

invalidov Slovenije – Slovenskega 

paralimpijskega komiteja

Predstavnik športnikov, ki ga je 

izvolila Komisija športnikov 

OKS – ZŠZ 

Raša Sraka Vukovič,

predstavnica športnikov

Individualni soustanovitelj 

OKS – ZŠZ 

Cerar Miroslav,

individualni soustanovitelj

Predstavnica Kluba olimpijcev oz. 

bivša športnica olimpijka

Koren Miklavec Katja, 

Klub olimpijcev

Predstavnik sponzorjev OKS – ZŠZ 

Ravbar Vojka, SKB banka d. d. 

Nadzorni odbor

Žurman Andraž, predsednik

Gombosi Andrej, član

Darja Gabrovšek Polajnar, članica 

(izvoljena na zadnji skupščini, 16. 

12. 2021)

Gregor Štorman, nadomestni član 

(izvoljen na zadnji skupščini, 

16. 12. 2021)

Rajko Kralj, nadomestni član 

(izvoljen na zadnji skupščini, 16. 

12. 2021)

Disciplinska komisija

Mitja Slavinec, predsednik

Kremžar Marijan, član

Gradišnik Mitja, član

Hercog Janez, nadomestni član

Majcen Milan, nadomestni član 

Strokovni svet za vrhunski šport

Tomaž Barada, predsednik

Na predlog NPŠZ individualnih 

športnih panog letnih športov

Por Marko, Teniška zveza Slovenije

Žbogar Vasilij,  Jadralna zveza 

Slovenije

Mušič Darko,  Judo zveza Slovenije

Jelenc Andrej, Kajakaška zveza 

Slovenije

Na predlog NPŠZ zimskih športnih 

panog

Verdnik Miha, 

Smučarska zveza Slovenije

Na predlog NPŠZ kolektivnih 

športnih panog

Jurjavčič Mirko, 

Košarkarska zveza Slovenije

Koželj Martin, 

Nogometna zveza Slovenije

Mohorič Uroš, 

Rokometna zveza Slovenije

Zadražnik Marko, 

Odbojkarska zveza Slovenije
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Na predlog športnih zvez in 

združenj

dr. Lukšič Igor, 

Zveza karate organizacij Slovenije

Vran Jaka, 

Zveza društev igre pandolo 

Slovenije

Na predlog nacionalne panožne 

športne zveze

dr. Lukšič Igor, Zveza karate organi-

zacij Slovenije

Vran Jaka, Zveza društev igre pan-

dolo Slovenije

Na predlog zveze, ki skrbi za šport 

invalidov

Jana Čander, Zveza za šport inva-

lidov Slovenije – Slovenski para-

limpijski komite

Na predlog športnih zvez 

s področja športa za vse

Gerlovič Dušan, 

Fitnes zveza Slovenije

Gaber Benedik, 

Športna unija Slovenije

dr. Maja Pajek, Zveza za športno 

rekreacijo Slovenije

Vogrič Maja, 

Zveza tabornikov Slovenije

Slovenska olimpijska akademija

Miroslav Cerar, predsednik

Jurij Franko

Dr. Maja Makovec Brenčič

Jože Okoren

Dr. Tomaž Pavlin

Matjaž Pečovnik

Dr. Stanislav Pinter

Sonja Poljšak

Raša Sraka Vuković

Igor Topole

Jože Zidar

Na predlog NPŠZ športnih panog 

ne-olimpijskih športov

Sitar Vladimir, 

Kickboxing zveza Slovenije

Huber Vesna, 

Plesna zveza Slovenije

Na predlog lokalnih športnih zvez

Sitar Peter, Športna zveza Maribor

Boštjan Fridrih, Športna zveza 

občine Slovenska Bistrica

Milan Knez, Športna zveza 

Škofljica

Na predlog komisije športnikov 

OKS – ZŠZ 

Miklavčič David, 

Komisija športnikov OKS – ZŠZ 

Na predlog zveze, ki skrbi za šport 

invalidov

Sladič Polonca, Zveza za šport in-

validov Slovenije – Slovenski para-

limpijski komite

Strokovni svet športa za vse

mag. Janez Sodržnik, predsednik

Na predlog lokalnih športnih zvez

Ivan Gerjevič, 

Športna zveza Brežice

Ivi Kapitler, 

Zveza športnih društev Polzela

Nevenka Ražman, Športna zveza 

Občine Hrpelje-Kozina

Marko Trebec, Športna zveza Kranj

Bojan Geiser, 

Športna zveza Hoče-Slivnica

Branko Recek, Občinska športna 

zveza Moravske Toplice

Volt Jiri, Športna zveza Novo mesto

Franjo Rozman, Športna zveza 

Mestne občine Ptuj

Mojca Vrhovnik, 

Športna zveza Slovenj Gradec

Bogdan Plaznik, 

Športna zveza Velenje
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POROČILO PREDSEDNIKA

Za nami je še eno leto, ki ga je bolj kot ne zaznamovala pandemija COVID-19, 

vendar smo se življenju z zahrbtnim virusom že nekoliko bolj prilagodili. Kljub s 

pandemijo povezanimi omejitvami, je bilo leto 2021 tudi olimpijsko leto in leto, 

ko smo obeležili 30 let samostojnosti slovenske države in slovenskega športa ter 

ustanovitev Olimpijskega komiteja Slovenije. Ob praznovanju in spominih na 

prehojeno pot slovenskega športa si ni bilo moč želeti lepšega darila kot so nam 

ga ponovno prinesli slovenske športnice in športniki iz olimpijskih iger v Tokiju! 

Osvojenih pet kolajn, izmed teh kar tri zlate, ter izjemne številne uvrstitve tik pod 

zmagovalni oder in zgodovinski uspeh košarkarske reprezentance so dokaz velike 

moči in sposobnosti slovenskih športnic in športnikov ter celotne organizacije 

slovenskega športa, na katero smo lahko po 30 letih upravičeno zelo ponosni. 

Športni uspeh na olimpijskih igrah pa je z vidika krovne organizacije slovenskega 

športa potrebno razumeti kot vrh, do katerega brez dobro delujočih podstruktur 

in podpore ni moč priti, še težje pa je na njem ostati. Tega dejstva se zelo dobro 

zavedamo v vodstvu zato je bilo tudi v letu 2021 veliko časa in pozornosti name-

njenega vsem ostalim izjemno pomembnim projektom in programom v letnem 

delovnem načrtu. Letni program je bil ustrezno prilagojen postavljenim omejitvam, 

kljub temu pa so bili zastavljeni cilji doseženi. Težavo so predstavljale omejitve 

izvajanja množičnih prireditev kar je povzročilo tudi ponovno prestavitev svetov-

nega kongresa TAFISA v Sloveniji. Prav tako so bila v leto 2022 prestavljena vsa 

druga tekmovanja pod okriljem OKS-ZŠZ z izjemo olimpijskih iger, kjer pa ni bilo 

moč organizirati projekta »Slovenske hiše« in izvesti sponzorskega programa. 

Ne glede na to nam je uspelo izvesti določene odmevne dogodke in prireditve, 

kjer bi izpostavil projekt Slovenska bakla, ki je prepotoval vse slovenske občine 

in vključil lokalno prebivalstvo, olimpijce ter doživel velik odmev. Prav tako nam 

je v sodelovanju z Nogometno zvezo Slovenije in pokroviteljstvom predsednika 

UEFA g. Čeferinom uspelo zbrati rekordni znesek sredstev za Fundacijo Miroslava 

Cerarja, ki podpira mlade športnike iz socialno ogroženih okolji. V sodelovanju z 

državnimi institucijami smo aktivno sodelovali pri obeležitvi 30 let samostojnosti 

države Slovenije in predsedovanju svetu EU, v okviru katerega se je na Bledu uradno 

otvoril Evropski teden športa za leto 2021. Ta dan smo praznovali tudi Slovenski 

dan športa, ki je od sedaj uvrščen v koledar državnih proslav.

Veliko je bilo opravljenega v letu 2021 in ponosni se lahko ozremo na dosežke. Žal 

pa se ne morem  izogniti občutka, da slovenski šport kljub javnemu priznanju in 

simbolni veliki naklonjenosti države, še vedno ni zadovoljivo cenjen tudi takrat, 

ko se pripravlja državni proračun ter načrtuje razdeljevanje javnih sredstev za 

namen izvajanja javnega interesa na področju športa. Izboljšanju stanja na tem 

področju je vodstvo OKS-ZŠZ namenilo ogromno energije in časa ter kljub manjšim 

zmagam še nismo dosegli zadovoljivih rezultatov. Zato ostaja to eden glavnih 

ciljev za zadnje leto mandata sedanjega vodstva OKS-ZŠZ.

Bogdan Gabrovec,

predsednik
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POROČILO GENERALNEGA SEKRETARJA

Poslovanje krovne organizacije slovenskega športa v letu 2021 lahko na pod-

lagi doseženih rezultatov ocenim pozitivno. Strokovna služba Olimpijskega 

komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je dosegla zastavljene cilje in 

uspešno prebrodila drugo leto v prilagojenem načinu dela zaradi pandemije 

COVID-19. Po oddelkih je bil izveden kontinuiran program dela, ki je nujno 

potreben za ustrezno sistemsko podporo dela slovenskega športa, kot tudi 

letne projektne aktivnosti in projekti. Žal tudi v 2021 ni šlo brez prestavitev 

določenih aktivnosti v leto 2022 in prilagoditev določenih projektov. Izredno 

smo zadovoljni s celovito izvedbo projekta olimpijskih iger Tokio 2020, ki je na 

področju vrhunskega športa prinesla izjemne dosežke športnikov, na področju 

razvoja vrednot, promocije olimpizma ter lokalnega športa in poslovne odlič-

nosti pa smo z odličnim sodelovanjem zgledno izvedli vse-slovenski projekt 

Slovenska bakla, ki je približal olimpizem in olimpijske igre vsej javnosti, ki 

se iger zaradi omejitev ni mogla udeležiti na Japonskem. Žal je bilo potrebno 

odpovedati dobro zastavljen projekt Slovenske hiše v Tokiu, kar nam je sicer 

uspelo brez večjih stroškov odpovedi, zamujena pa je bila izvrstna priložnost 

promocije Slovenije ter potencialni pozitivni poslovni učinki sicer zelo dobro 

zastavljenega projekta. Izmed ostalih projektov smo bili ponovno primorani 

prestaviti organizacijo svetovnega kongresa TAFISA ter tudi udeležbo na ostalih 

tekmovanjih pod okriljem OKS-ZŠZ. Verjamem, da bomo vse uspešno opravili 

v letu 2022. Zgledno smo sodelovali z državo pri vseh aktivnostih povezanih 

s praznovanjem 30 letnice samostojnosti naše države, v okviru katere šport 

zaseda pomembno in vidno vlogo ter pri predsedovanju svetu EU. Ob tem smo 

razmeram primerno obeležili 30 letnico ustanovitve Olimpijskega komiteja 

Slovenije in izvedli dve redni in izredno skupščino. Tudi vsakoletna dobrodelna 

prireditev Fundacije Miroslava Cerarja ni izostala. Finančno poslovanje v letu 

2021 je bilo stabilno in poslovno leto smo zaključili uspešno.

Temelji za uspešno zadnje leto mandata sedanjega vodstva OKS-ZŠZ so dobro 

postavljeni in upam, da bodo v letu 2022 zunanji pogoji omogočali izvedbo 

vseh načrtovanih aktivnosti za dosego začrtanih ciljev. 

Blaž Perko,

generalni sekretar
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POVZETEK POSLOVNEGA POROČILA 
OKS –ZŠZ 2021

POSLOVANJE

Prihodki

V letu 2021 so bili realizirani prihodki 

v višini  8.671.445,00 €.

Odhodki

Odhodki v letu 2021 so skupaj znašali   

8.647.292,00 €.Prihodki Odhodki

1.054.762,00 € 
Razvoj kadrov  

v športu

1.776.329,00 € 
MIZŠ za LPŠ

2.369.712,00 €
EU-PROJEKTI

978.681,00 € 
FŠO

729.448,00 € 
MOK, EOC

510.387,00 € 
Štipendije športne

1.878.003,00 € 
Olimpijske igre 

Tokio

679.530,00 € 
Olimpijske igre 

Peking

932.232,00 € 
Usposabljanje 

strokovnih delavcev 

v športu

1.928.909,00 € 
Drugi projekti 

2.743.199,00 € 
LASTNI PRIHODKI 

(SPONZORJI, 

PARTNERJI, 

LASTNA DEJAVNOST) 29.048,00 € 
ČLANARINE

1.663.469,00 € 
Stroški kontinuiranega 

procesa in delovanja

45.028,00 € 
MZZ
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#TeamSlovenia PREGLED 

TEKMOVANJ 

OLIMPIJSKIH 

REPREZENTANC

Olimpijske igre Tokio, 

Japonska

23. 7. – 8. 8. 2021

Udeleženci

Št. športov

Kolajne

28  
25

17

3 
1
1

USPEHI 

SLOVENSKEGA 

ŠPORTA 2021

SVETOVNA PRVENSTVA

19 

27

EVROPSKA PRVENSTVA
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Slovenska olimpijska akademija skladno z zastavljenim letnim delovnim 

načrtom izvaja naloge na treh glavnih področjih. Prvi dve področji se navezu-

jeta na promocijo olimpizma, zgodovino športa, vrednote v športu ter etiko 

in integriteto v športu. Pomemben sklop delovnih področji pa se navezuje 

na koordinacijo in izvajanje projektov, ki potekajo ob podpori EU-finančnih 

mehanizmov.

SLOVENSKA OLIMPIJSKA  AKADEMIJA

Aktivnosti na področju promocije 

olimpizma in športa so se morale 

prilagoditi omejitvam zaradi pre-

prečevanje širjenja covida-19. Zato 

se aktivnosti olimpijskih uric, obisk 

olimpijskega centra in delavnice za 

športnike niso izvajali v polnem ob-

segu. Strokovna služba OKS – ZŠZ je 

skupaj z zunanjimi sodelavci prek 

spletnih platform okrepila delo 

pri promociji športa, olimpizma in 

vrednot. 

V mesecu maju je potekala otvoritev 

Slovenskega olimpijskega izobraže-

valnega centra, ki sedaj deluje na 

novi lokaciji (pritličje Kristalne pa-

lače v BTC City). Prenos vsebin in po-

dobe centra je predstavljal velik lo-

gistični zalogaj. Ob podpori BTC je to 

bilo realizirano uspešno in v mesecu 

maju je ob prihodu Slovenske bakle 

potekala slovesnost s prisotnostjo 

vodstva OKS, vodstva BTC in velepo-

slanika Japonske v Sloveniji. Hkrati s 

predstavitvijo olimpijskega centra, 

pa je bil predstavljan tudi novi par-

tner OKS družba Elementum, ki je 

izdelala srebrnik s podobo OKS in 

Miroslava Cerarja na konju z ročaji 

iz OI Tokio 1964. 

PROGRAMI IN AKTIVNOSTI 

ZA PROMOCIJO OLIMPIZMA IN ŠPORTA

V poletnih mesecih sta bila uspešno 

izvedena Olimpijski športni tabor 

za otroke v Kranjski Gori in Aktivne 

športne počitnice v BTC-ju – Vodnem 

mestu Atlantis. Olimpijski tabor je 

trajal šest dni, sodelovalo je 35 

otrok. Aktivne počitnice v Vodnem 

mestu Atlantis so potekale med 

zimskimi šolskimi počitnicami, de-

vet tednov med poletnimi šolskimi 

počitnicami in tudi v času jesenskih 

šolskih počitnic. Udeleženih je bilo 

več kot 500 otrok. 

S petimi delavnicami v Kopru, Kra-

nju, Novem mestu, Murski Soboti 

in Mariboru, je bil izveden program 

Športajmo in berimo, ki je nacionalni 

medresorski program za spodbuja-

nje branja med mladimi športniki in 

športnicami. Program je oblikovan 

v sodelovanju med Ministrstvom 

za kulturo RS, Ministrstvom za iz-

obraževanje, znanost in šport RS, 

Zavodom RS za šolstvo, Centrom 

za spodbujane bralne pismenosti v 

Mariborski knjižnici, Javno agencijo 

za knjigo RS in Olimpijskim komite-

jem Slovenije – Združenjem športnih 

zvez. Poleg izvedenih dogodkov v 

knjižnicah, vsak mesec objavljamo 

knjižna priporočila in pripravljamo 
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sezname priporočljive literature za 

mlade športnike. 

 

Na spletni strani OKS smo vzposta-

vil nove vsebine pod znamko Mini 

olimpijska akademija, kar vključuje 

informacije, navodila, usmeritve in 

priporočila za izvajanje športnih in 

gibalnih dejavnosti otrok, mladih in 

trudi odraslih, predstavitev olimpij-

skih vrednot in olimpijskih simbolov, 

olimpijski kviz, izvedbo mini olimpij-

skih iger v vrtcu, šoli ali doma. Vsebi-

ne so se v veliki meri navezovale na 

OI Tokio. Uspešno smo tudi izvedli 

in zaključili natečaj Olimpijski pla-

kat olimpijske in paralimpijske igre 

Tokio 2020. 

V sodelovanju s sodelavci Muzeja 

športa je OKS – ZŠZ smo izdelali 

razstavo 30 let slovenskega športa. 

Razstava je bila prvič predstavlje-

na 23. septembra na Bledu, ko je v 

času predsedovanja Slovenije Sve-

tu Evropske Unije potekala uradna 

otvoritev Evropskega tedna športa 

in obeležje praznika Dan sloven-

skega športa. OKS in SOA pa sta že 

v pomladnih mesecih intenzivno 

sodelovala tudi z Muzejem novejše 

zgodovine Slovenije pri načrtovanju 

in postavitvi osrednje razstave ob 30. 

letnici samostojne Slovenije. Obse-

žna razstava je bila v Cekinovem gra-

du odprta do oktobra, na slavnostni 

otvoritvi pa je bil govorec tudi pred-

sednik OKS-ZŠZ g. Bogdan Gabrovec. 

V letu 2021 smo obeležili tudi usta-

novitev OKS. Sama slovesnost je bila 

izvedena v omejenem obsegu v lju-

bljanski operi. Obeležje obletnice je 

bilo upodobljeno tudi na filmu, ki ga 

je pripravila in objavila TV Slovenija. 

V začetku leta 2022 pa je z manjšim 

zamikom načrtovana tudi izdaja 

publikacije Almanah OKS 1991-2021.
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PROGRAMI IN AKTIVNOSTI ZA PROMOCIJO ŠPORTNEGA 

OBNAŠANJA IN ŠPORTNEGA RAVNANJA

OKS – ZŠZ je v letu 2021 vodil in 

izvajal nacionalno kampanjo za 

spodbujanje športnega obnašanja 

in športnega ravnanja. Ta celovito 

obravnava spodbujanje športnega 

obnašanja in športnega ravnanja 

posameznikov pa tudi organizacij, 

ki delujejo na področju športa. S 

kampanjo promoviramo primere 

zglednega ravnanja, opozorimo pa 

na primere neustreznega obnašana 

in ravnanja. Pri izvajanju aktivnosti 

kampanje in programa smo sodelo-

vali z organizacijami v Sloveniji pa 

tudi tujini. Pomemben del kampanje 

pa se je v letu 2021 navezoval na ak-

tivnosti Mednarodnega olimpijskega 

komiteja za področje preprečevanje 

prirejanja rezultatov športnih tek-

movanj. Uradno smo se vključili v 

kampanjo MOK Verjemi v šport in 

na IO OKS imenovali tudi ambasa-

dorja Andreja Miklavca. Prevedli 

smo kodeks MOK za preprečevanja 

zlorab športnih tekmovanj, izvedli 

nekaj delavnic za mlade športnike, 

vsebine in navodila pa predali tudi 

udeležencem olimpijskih iger Tokio 

2020 kot tudi kandidatom za nastop 

na zimskih olimpijskih igrah Peking 

2022. 

Pomemben del aktivnosti za uvelja-

vljenje integritete v športu je bila 

tudi priprava in objava Etičnega ko-

deksa delovanja v športu. Za pripra-

vo ustrezne opredelitve vsebine in 

obsega, je bila izvedena obsežnejša 

anketa in analiza stanja. Sledile so 

predstavitve predlogov na organih 

OKS in javna razprava. Kodeks je 

bil sprejet in potrjen na skupščini 

OKS, ki je potekala prvega julija v 

Ljubljani. 

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 eti-

ke, vrednot v športu in zaščite špor-

tnikov. Preko spleta pa je dostopna 

tudi linija Žvižgavka, ki omogoča pri-

javo nepravilnosti v športu. Primere 

prijav obravnava imenovana Komisi-

ja za etična vprašanja športa. Komi-

sija je obravnavala in tudi končala 

večino primerov prijav nepravilnosti. 

Predsednik Slovenske olimpijske aka-

demije Miroslav Cerar je sodeloval na 

zasedanju Evropskega združenja za 

fair play, ki je potekal septembra na 

Dunaju. Na zasedanju je bil Miroslav 

Cerar imenovan za častnega člana 

EFPM. V Izvršni odbor tega združenja 

pa je bil s strani Slovenije predlagan 

in tudi izvoljen predsednik Ju-jitsu 

zveze g. Robert Perc. 

Na razpis EFPM pa smo naslovili vlo-

go za priznanje mlademu športniku 

Žigi Linu Hočevarju. Priznanje je bilo 

potrjeno, Žiga Lin Hočevar pa je bil 

tudi prejemnik priznanja Društva 

športnih novinarjev. EFPM prizna-

nje mu je predal g. Miroslav Cerar, 

ob tej priložnosti pa s priznanje za 

Fair play nagradil tudi Žiga Pavlina, 

olimpijca, ki hokej igra v slovaški ligi. 

Ker je prikazal izjemno športno rav-

nanje, je bil nagrajen s priznanje za 

fair play. Izročil pa mu ga je predse-

dnik SOA Miroslav Cerar. 

OKS – ZŠZ je v letu 2021 uradno pod-

prl tudi pobudo Mednarodnega fair 

play združenja, da 7. septembra po 

celem svetu obeležimo svetovni dan 

fair playa. Na ta dan smo v medijih 

izpostavili pomen športnega ravna-

nja in športnega obnašanja. Glavna 

sogovornika pa sta bila g. Miroslav 

Cerar, ki je bil dolgoletni ambasador 

za šport, strpnost in fair play ter g. 

Peter Prevc, ki je bil konec leta 2020 

s strani Vlade RS imenovan za nove-

ga ambasadorja športa, strpnosti in 

fair playa. 
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V letu 2021 je OKS – ZŠZ nadaljeval iz-

vajanje nalog projektov Razvoj kadrov 

v športu 2016 – 2022 in Usposabljanje 

strokovnih delavcev v športu 2018 – 

2022, ki sta sofinancirana s podporo 

ESS in MIZŠ.

Na projektu Usposabljanje strokov-

nih delavcev v športu je nadaljevanje 

epidemije Covid-19 od konzorcijskih 

partnerjev OKS – ZŠZ in Planinske 

zveze Slovenije zahtevalo redno spre-

mljanje veljavnih ukrepov in priporočil 

ministrstva in NIJZ. Na podlagi tega je 

bilo več dogodkov izvedenih s hibri-

dnim načinom, in sicer so bile vsebi-

ne, kjer je bilo to možno – predvsem 

teoretična predavanja –, izvedene na 

daljavo, avditorno pa so se programi 

izvajali v t.i mehurčkih (kandidati in 

strokovni delavci so bili razdeljeni v 

skupine; udeleženci in predavatelji so 

se morali sprotno testirati oz. izkaza-

ti izpolnjevanje pogoja PCT. Tudi po 

preklicu epidemije je skrb za zdravje 

in preprečevanje širjenja nalezljivih 

bolezni ostala glavna prioriteta.

Na projektu Usposabljanje strokov-

nih delavcev v športu sta v letu 2021 

konzorcijska partnerja OKS – ZŠZ in 

Planinska zveza Slovenije izvedla 63 

dogodkov (programi usposabljanja 

na 1. in 2. stopnji po Zakonu o športu, 

licenčni seminarji in programi nadalj-

njega izobraževanja in usposabljanja). 

Skupno se je dogodkov udeležilo 

2309 posameznikov, od tega se jih 

je 839 udeležilo programov usposa-

bljanja, 1402 licenčnih seminarjev ter 

68 programov nadaljnjega izobraže-

vanja in usposabljanja. Uspešno je 

program oz. seminar dokončalo 1933 

posameznikov.

VODENJE IN KOORDINACIJA PROJEKTOV  

S FINANČNO PODPORO EVROPSKE UNIJE 

Poleg izvajanja dogodkov je poslo-

vodeči konzorcijski partner OKS-ZŠZ 

vseskozi skrbel in nudil pomoč NPŠZ 

pri prenovi programov ter aktivno so-

deloval z akreditacijsko komisijo in 

Zavodom za šport RS Planica.

V projekt »Razvoj kadrov v športu 

2016 – 2022« (RKŠ) je bilo v letu 2021 

vključenih 60 posameznikov (doktor-

ski študentje (sklop A – 7), vrhunski 

športniki po koncu športne kariere 

(sklop B – 24), vrhunski trenerji v indi-

vidualnih športih, vrhunski trenerji 

v kolektivnih športih in vrhunski tre-

nerji športa invalidov (sklop C – 23), 

kineziologi (sklop D – 6)). Skupno je v 

projekt poleg OKS – ZŠZ vključenih 39 

konzorcijskih partnerjev (25 NPŠZ + 

1 ZŠIS – SPK), 8 zdravstvenih domov 

in 5 fakultet oz. izobraževalnih insti-

tucij. Projektna skupina OKS-ZŠZ je v 

obdobju poročanja vseskozi izvajala 

podporo projektu RKŠ, v okviru katere 

se izvaja vodstvena funkcija, strokov-

no-organizacijska in administrativna 

podpora, v sodelovanju in z upošteva-

njem usmeritev in navodil MIZŠ.

V letu 2021 smo nadaljevali z delom na 

projektih, ki potekajo ob podpori EU 

programa Erasmus + Sport. Sodelovali 

smo tudi na javni predstavitvi nove-

ga programa in razpisa za leto 2022 

ter samo oddali nekaj vlog za nove 

projekte. Uspešno pa smo zaključili s 

projektom Športnikom prijazno izo-

braževanje, pri katerem je sodelovalo 

9 partnerjev iz 6 držav. Rezultati pro-

jekta so bili predstavljeni decembra na 

mednarodni konferenci. S projektom 

smo nadgradili sistem certificiranja 

športnikom prijaznih izobraževalnih 

institucij in ga vzpostavili tudi v nekaj 

drugih državah. 
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DRUGE 

AKTIVNOSTI 

POD OKRILJEM 

SLOVENSKE 

OLIMPIJSKE 

AKADEMIJE

Sodelovali smo pri aktivnostih 

Fundacije za podporo športnikom 

iz socialno šibkih okolij (Fundacija 

Miroslava Cerarja) in preko pro-

grama Botrstvo v športu za leto 2021 

dodelili štipendijo 95 mladim šport-

nicam in športnikom. V mesecu okto-

bru pa je potekala velika dobrodelna 

prireditev na nogometnem stadionu 

v Stožicah. Prireditev je potekala pod 

pokroviteljstvom predsednika UEFA 

Aleksandra Čeferina. Zbranih je bilo 

kar 120.000 EUR in v novembru je bil 

objavljen razpis za štipendije za leto 

2022. 

Med pomembnimi nalogami in ak-

tivnostmi v letu 2021, pri katerih je 

aktivno sodelovala tudi Slovenska 

olimpijska akademija, lahko iz-

postavimo številna usklajevanja in 

izvedbo dogodkov v sklopu predse-

dovanja Slovenije Svetu Evropske 

unije. Začetek je segal že v pom-

ladno obdobje, ko smo koordinirali 

aktivnosti znotraj OKS za potrditev 

vsebin Evropskega modela športa. 

Aktivnosti so se nadaljevale do sep-

tembra, ko je v Sloveniji potekala 

uradna otvoritev Evropskega tedna 

športa, izvedene pa so bile tudi tri 

mednarodne konference.
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USPEŠNOST NA ŠPORTNIH IGRAH POD OKRILJEM 

OKS – ZŠZ IN DRUGI VRHUNSKI DOSEŽKI

Skladno s pristojnostmi je SSVŠ pri-

pravil in vodil projekte priprav na 

tekmovanja pod okriljem OKS – ZŠZ 

in sicer je v letu 2021 izvajal aktivno-

sti v okviru projektov OI Tokio 2020, 

OI Peking 2022, SVI Birmingham 2022, 

SI Oran 2022 in OFEM Vuokatti 2022. 

Za navedene projekte so potekale 

aktivnosti vezane na priprave in na-

stop, oblikovanje predloga kandida-

tov in članov reprezentanc, koordini-

rali in sofinancirali smo priprave ter 

nastop in nudili strokovno podporo. 

Operativno je projekte izvedla stro-

kovna služba SSVŠ, nadzor pa sta 

opravljala SSVŠ in Izvršni odbor OKS – ZŠZ. Projekte so sofinancirali OKS – 

ZŠZ, FŠO in MIZŠ ter NPŠZ. Vsi projekti so bili po dosežkih, finančnem načrtu 

in po organizaciji uspešno končani.

 

Olimpijske igre v Tokiu so bile edino več-panožno športno tekmovanje v 

letu 2021 pod okriljem OKS-ZŠZ in hkrati najuspešnejše do sedaj. Slovenija 

je osvojila 3 zlate, 1 srebrno in 1 bronasto kolajno. Tudi ostale uvrstitve so 

glede na predhodne igre postavile olimpijsko reprezentanco Tokio 2020 v 

ospredje, vključno z uspehom košarkarske ekipe, ki je osvojila 4. mesto. Po 

prestavitvi mnogih svetovnih in evropskih prvenstev ter drugih velikih špor-

tnih tekmovanj iz leta 2020 v 2021 so slovenski športniki ponovno pokazali, 

da so ohranili konkurenčnost in osvojili 58 kolajn na svetovnih prvenstvih 

in 43 na evropskih, na slednjih odbojkarska ekipa srebrno kolajno. Ob tem 

so športniki osvojili še 13 kolajn v skupnem seštevku svetovnega pokala ali 

na končni svetovni rang lestvici.

Leto 2021 je v določenih pogledih 

zgodovinsko, saj so se prvič v vseh 

izvedbah olimpijskih iger slednje pre-

stavile za 1 leto, tako da so se aktiv-

nosti olimpijskega leta 2020 preselile 

v 2021. Strokovni svet za vrhunski 

šport (v nadaljevanju: SSVŠ) je v letu 

2021 večino svojih aktivnosti usme-

ril v udeležbo na olimpijskih igrah v 

Tokiu, saj so bile zaradi pandemije 

COVID-19 operativno in logistično 

zahtevnejše. Iz pandemičnega razlo-

ga so se v leto 2022 prestavile tudi 

poletni in zimski Olimpijski festival 

evropske mladine, svetovne igre in sredozemske igre, zato so bile te vsebine 

v manjšem obsegu. Ne glede na to pa je strokovna služba SSVŠ operativno 

izvajala ostale projekte predvsem v okviru sistemskega izvajanja in urejanja 

pravic športnikov in trenerjev, izpopolnjevanju znanja športnikov in trenerjev 

v okviru Kariernega centra za športnike, informatike v športu, programih 

olimpijske solidarnosti in EU projektov ter administraciji. SSVŠ se je sešel 

na petih rednih sejah in izvedel tri dopisne seje.

 

Čeprav si je OKS-ZŠZ prizadeval za uspešno kandidaturo slovenskega špor-

tnika, rokometaša Vida Kavtičnika, za vstop v MOK Komisijo športnikov, ki 

so se izvedle na OI Tokio 2020, Vidu žal ni uspelo priti v komisijo. Smo pa v 

letu 2021 podprli kandidata, smučarskega skakalca Jerneja Damjana, za MOK 

Komisijo športnikov, volitve pa bodo potekale na OI Peking 2022.

SISTEMSKA PODPORA VRHUNSKEMU ŠPORTU

Dokument Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (v nadaljeva-

nju kriteriji) je temeljni dokument sistemske podpore športa v Sloveniji. V letu 2020 je OKS – ZŠZ v skladu s termin-

skim načrtom v sodelovanju z NPŠZ opravil obsežno revizijo kriterijev, ki jih je v skladu z Zakonom o športu potrdil 

Strokovni svet RS za šport (v nadaljevanju SSRSŠ). Na podlagi določil kriterijev je OKS – ZŠZ ob koncu leta veljavne 

kriterije pregledal in dopolnil z aktualnimi olimpijskimi športnimi panogami ter naredil nujne tehnične popravke 

in dopolnila kriterijev zaradi spremenjenih tekmovalnih sistemov in ugotovljenih drugih pomanjkljivosti. Aktualni 

kriteriji, ki se uporabljajo od 1.1.2022  so bili v skladu z Zakonom o športu potrjeni s strani SSRSŠ.

REGISTRACIJA IN KATEGORIZACIJA ŠPORTNIKOV
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OKS – ZŠZ na osnovi Pravilnika 

o priznanjih in nagradah vsako 

leto pripravi predlog priznanj in 

podelitev denarnih nagrad za 

dosežene vrhunske športne dosežke. 

V skladu s pravilnikom so do nagrad 

upravičeni športniki in trenerji osva-

jalci najvišjih mest na olimpijskih ig-

rah, svetovnih in evropskih prvenst-

vih v absolutnih članskih kategorijah 

NAGRADE OKS – ZŠZ ZA VRHUNSKE 

ŠPORTNE DOSEŽKE

Zaposlovanje je sistemsko dobro 

urejeno prek zaposlitev vrhunskih 

športnikov in trenerjev na osnovi 

Sporazuma o zaposlovanju MIZŠ in 

ministrstev (MNZ-policija, MORS-vo-

jska, MF-FURS) ter OKS – ZŠZ. Posto-

pek zaposlovanja v javnem sektorju 

vodi Koordinacija za zaposlovanje 

športnikov in trenerjev, v kateri OKS 

– ZŠZ aktivno sodeluje. Koordinacijo 

ZAPOSLOVANJE VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV 

IN TRENERJEV V JAVNEM SEKTORJU

OKS – ZŠZ je na pobudo šport-

nikov ustanovil Sklad vrhunskih 

športnikov, v okviru katerega so 

do nadstandardnih priprav upra-

vičeni športniki in športnice, ki so s 

svojimi dosežki (medalja na olimpi-

jskih igrah ali svetovnih prvenstvih v 

olimpijskih disciplinah) dokazali svoj 

vrhunski športni potencial in potre-

bujejo za ohranjanje, izboljševanje 

oz. nadaljnji razvoj dosežkov dodat-

no finančno pomoč. Sklad vrhunskih 

športnikov je skupni program OKS – 

ZŠZ, FŠO in MIZŠ. Sredstva sklada naj 

bi športnikom zagotavljala dodatno 

SKLAD VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV

v disciplinah rednega programa 

olimpijskih iger. V letu 2021 so bili 

slovenski športniki zelo uspešni, saj 

je bilo med nagrajenci 27 športnikov 

in trenerjev. Višina nagrade za leto 

2021 za vrhunske športne dosežke 

je bila 3.500 EUR bruto (indeks 100 = 

zlata medalja na olimpijskih igrah), 

skupaj je bilo izplačano 71.785,00 

EUR.

pomoč in motivacijo za nadaljnje 

vrhunske športne rezultate na na-

jvečjih mednarodnih tekmovanjih. S 

pogodbo, ki jo sklenejo športniki in 

športnice z OKS – ZŠZ, se zavežejo da 

bodo namensko uporabili dodeljena 

sredstva v smeri razvoja in nadstan-

dardnih priprav za nadaljnja tekmo-

vanja najvišjega ranga. V letu 2021 je 

bilo, skladno s Pravilnikom o delo-

vanju sklada vrhunskih športnikov, 

do sredstev sklada upravičenih 18 

prejemnikov športnikov in športnic, 

ki so skupaj prejeli 100.000 EUR. 

vodi MIZŠ, poleg omenjenih pa so 

vanjo vključeni Ministrstvo za 

obrambo (MORS), Ministrstvo za 

notranje zadeve (MNZ) in Ministrst-

vo za finance (MF). V zaposlovanje 

vrhunskih športnikov in trenerjev v 

javnem sektorju so vključena min-

istrstva na podlagi veljavnega spo-

razuma v letu 2021 zaposlovala 120 

vrhunskih športnikov in trenerjev 

(66 na MORS, 39 na MNZ in 15 na MF).
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Projekt štipendij za športnike in športnice v Republiki Sloveniji, katerega organi-

zacijsko od leta 1999 izvaja OKS – ZŠZ v sodelovanju z MIZŠ ter FŠO, predstavlja 

sistemsko podporo športnikom, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom in so 

usmerjeni v doseganje vrhunskih športnih rezultatov.

 

Glavni cilj projekta je zagotoviti mladim športnikom dodaten vir mesečnega 

dohodka, z namenom dodatne motivacije za doseganje vrhunskih športnih 

rezultatov in pridobitev izobrazbe ter na splošno z dobrim zgledom postaviti 

življenjske stebre za vsakega posameznika. Ciljna skupina so perspektivni 

športniki, ki so v Pogojih, pravilih in merilih za registriranje in kategoriziranje 

športnikov v RS evidentirani v perspektivnem razredu in ki dosegajo ustrezne 

rezultate na mednarodnih tekmovanjih v mladinskih starostnih kategorijah, kat-

egorijah mlajših članov ali v absolutni kategoriji. Poleg perspektivnih športnikov 

so v projekt vključeni tudi vrhunski športniki, usmerjeni v program vrhunskih 

športnih rezultatov, evidentirani v olimpijskem, svetovnem in v mednarodnem 

razredu kategorizacije. Starostna struktura prejemnikov športnih štipendij 

je med 15. in 26. letom, v času pred in že na pragu vrhunske športne kariere. 

Projekt športnih štipendij uvrščamo med uspešnejše sistemske projekte, pri 

katerem od začetka izvajanja sodelujejo MIZŠ, FŠO ter OKS-ZŠZ, ki skrbi tudi 

za administrativno izvedbeni del.

 

OKS – ZŠZ je v sodelovanju z MIZŠ ter FŠO na podlagi Pravilnika o štipendiranju 

športnikov in športnic v Republiki Sloveniji objavil Javni razpis za pridobitev in 

podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki Sloveniji 

za šolsko/študijsko leto  2021/2022, ki se je zaključil dne 5. oktobra 2021. V le-

tošnjem letu je OKS-ZŠZ skupaj v roku prejel 312 vlog in sicer 198 vlog za prido-

bitev športne štipendije in 114 vlog za podaljšanje športnih štipendij. Skladno 

s Pravilnikom o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji SSVŠ 

poda strokovno mnenje. Strokovna komisija za podeljevanje športnih štipendij 

pa na podlagi strokovnega mnenja SSVŠ poda odločitev o podelitvi, višini in tra-

janju štipendije. Sklepe o pridobitvi ali podaljšanju športne štipendije oz. sklep 

o zavrnitvi vloge za pridobitev ali podaljšanje pravice do športne štipendije izda 

OKS-ZŠZ. Za šolsko/študijsko leto 2021/2022 je sklep o pridobitvi ali podaljšanju 

športne štipendije prejelo 211 športnikov in športnic. Osnovna višina štipendije 

v šolskem/študijskem letu za dijake znaša 161,94 EUR in za študente 242,91 EUR.

ŠPORTNE ŠTIPENDIJE 

Športne štipendije 2019/2020 2020/2021 2021/2022

Št. štipendistov 178 189 211

Osnovna višina 

štipendije

Dijak 

166,75 €

Dijak 

164,50 €

Dijak 

161,94 €

Študent 

246,79 €

Študent 

246,75 €

Študent 

242,91 €

Tabela 2: Pregled športnih štipendij v preteklem obdobju
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STROKOVNA PODPORA 
ŠPORTNIKOM

V okviru več panožnih tekmovanj pod okriljem OKS – ZŠZ je SSVŠ stalno 

prisoten pri naslednjih aktivnostih:

• sporočanje zdravniške anamneze preko sistema Gospodar Zdravja,

• pomoč pri rehabilitaciji športne poškodbe,

• podporne in svetovalne aktivnosti medicinskih ekip v sestavi zdravni-

kov, fizioterapevtov, maserjev, osteopatov slovenskim reprezentancam 

(športnikom in trenerjem) tekmovanj, ki potekajo pod okriljem OKS – ZŠZ,

• izvajanje projekta uporabe video analitičnega orodja Dartfish v 8 panožnih 

strokovnih timih, s čimer želimo še dvigniti raven podpore in posledično 

kakovost športnih dosežkov,

• omogočanje najema fizioterapevtskih aparatov za panožne time v okviru 

projekta OI Tokio 2020.

PROGRAM STROKOVNE PODPORE  

ZA PROJEKTE ŠPORTNIH IGER  

POD OKRILJEM OKS – ZŠZ 

V okviru strokovne podpore OKS – ZŠZ izvaja olimpijske kampe predvsem 

za športnike kandidate, ki bodo nastopili na mladinskih olimpijskih igrah 

(MOI) in/ali na olimpijskih festivalih evropske mladine (OFEM). Cilj olimpij-

skih kampov je izobraževanje športnikov in trenerjev preko strokovnih in 

socialnih vsebin. Pri organizaciji olimpijskih kampov sodelujejo različni 

oddelki OKS – ZŠZ (vrhunski šport, odnosi z javnostmi, marketing, logistika, 

računovodstvo) skupaj z zunanjimi sodelavci (psihologi, trenerji, kineziolo-

gi, fizioterapevti, nutricionisti in drugi). V letu 2021 smo uspešno izpeljali 

štiri olimpijske  kampe. Prvič je bil organiziran kamp za vse udeležence 

naenkrat v mesecu juniju na slovenski obali. Preostale tri izvedbe so bile 

organizirane in izpeljane v mesecu avgustu in septembru v Ljubljani. Za 

športnike in trenerje, ki bodo sodelovali na OFEM Vuokatti 2022, smo olim-

pijske kampe organizirali povezovalno, tako da so se vsebine iz junijskega 

kampa vsebinsko povezovale oz. nadgradile z izvedbami v mesecu avgustu 

in septembru. Možnost povezovanja vsebin oz. vlečenja rdeče niti skozi 

vse izvedbe olimpijskih kampov se je pokazalo kot zelo pozitivna izkušnja. 

Tudi s strani dodatne motiviranosti udeležence olimpijskih kampov. V letu 

2021 smo izvedli virtualne olimpijske kampe tudi za vse udeležence zimskih 

olimpijskih iger v Pekingu.

OLIMPIJSKI KAMPI 
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OKS – ZŠZ je v letu 2021 za spremljanje uspešnosti športnikov uporabljal 

sistem ŠportSI 3600, kamor vpisujejo nastope športnikov njihove NPŠZ. Na 

podlagi tega ŠportSI 3600 predstavlja vir podatkov za objavo evidence regi-

striranih in kategoriziranih športnikov, ki je dostopna na spletnih straneh 

OKS – ZŠZ. S pomočjo informacijske tehnologije je OKS – ZŠZ omogočil, da 

se evidenca registriranih športnikov dnevno objavlja in s tem omogoča tudi 

javnim financerjem točen vpogled v to, kdo ima status športnika. Podatki iz 

sistema služijo prav tako MIZŠ in FŠO podlago za delitev javnih sredstev v 

okviru letnega programa športa. V 2021 smo opravili tudi nekaj aktivnosti 

vezano na povezavo sistema s centralnim registrom prebivalstva, izvedli 

prve migracije baz, tako da bomo v 2022 lahko vzpostavili stalno povezavo 

med obema bazama oseb in tako preprečili možnost napak pri vnosu oseb 

v sistem. S tem bo OKS – ZŠZ vzpostavil še učinkovitejši in preglednejši IKT-

-sistem, ki skupaj z NPŠZ zagotavlja dobro kakovost podatkov in preglednost 

uspešnosti športnikov. V okviru lastnih podatkovnih baz pa OKS – ZŠZ vodi 

in spremlja nastope športnikov na več panožnih športnih tekmovanjih pod 

svojim okriljem (npr. olimpijske igre itn.).

NADGRADNJA IN VZDRŽEVANJE 

INFORMACIJSKEGA SISTEMA 

ZA SPREMLJANJE USPEŠNOSTI

Ideja o vzpostavitvi mreže panožnih športnih centrov za pripravo vrhunskih 

in drugih športnikov, ki bi prispevala k sistematičnemu izboljšanju pogojev 

za razvoj športnih panog, je zaživela v letu 2013. Športne centre, ki predsta-

vljajo stičišče, v katerem se tovrsten proces odvija, se je razdelilo na pet 

ravni: olimpijski športni center, nacionalni panožni športni center, regijski 

panožni športni center, medobčinski panožni športni center in občinski 

panožni športni center.

 

V letu 2021 so aktivnosti vezane na mrežo panožnih športnih centrov potekale 

v okviru Komisije za objekte, panožne športne centre in velika mednarodna 

tekmovanja z nalogo, da se zaključi odprta razpravo o Pogojih, merilih in 

postopkih za pridobitev licence za panožne športne centre ter dokončno 

pripravi spremenjena izhodišča za re aktiviranje projekta in zagon mreže 

panožnih športnih centrov. Projekt je v zaključni fazi in se bo realiziral v 2022.

MREŽA PANOŽNIH ŠPORTNIH CENTROV
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Na področju preventive kategorizi-

ranih športnikov je OKS - ZŠZ dodal 

še enega izvajalca. Pregledi so sedaj 

mogoči v UKC Ljubljana (Klinični in-

štitut za medicino dela, prometa in 

športa), UKC Maribor (v sodelovanju 

z Inštitutom za športno medicino), 

ZD Celje in ZD Koper. Dostopnost do 

pregledov je tako precej izboljšana 

in kategorizirani športniki imajo res 

dobre pogoje za preventivno zdra-

vstveno varstvo.

 

V prvi polovici leta 2021 so bile 

sprejete spremembe Pravilnika za 

izvajanje preventivnega zdravstve-

nega varstva na primarni ravni. Re-

gistrirani športniki (otroci in mlado-

stniki), ki tekmujejo v panogah v z 

večjimi telesnimi obremenitvami,  

so dobili pravico do preventivnega 

pregleda registriranega športnika. 

Pregledi se že izvajajo, vse informa-

cije glede izvajanja pa so dostopne 

na spletnih straneh OKS - ZŠZ.

 

Kurativno zdravstveno varstvo (v 

primeru poškodb ali bolezni) OKS 

- ZŠZ izvaja z nadstandardnim 

zdravstvenim zavarovanjem, ki ga 

sofinancirata tudi FŠO in MIZŠ. Po-

lica nadstandardnega zavarovanja 

ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV

omogoča takojšen začetek izvajanja 

zdravstvenih storitev, kar je za špor-

tnika najpomembnejše. Na ta način 

se lahko v čim krajšem času vrnejo v 

trenažni proces in na tekmovališča 

ter tako ohranjajo konkurenčnost. V 

letu 2021 je bilo sklenjenih 300 nad-

standardnih zavarovanj, kar želimo 

v naslednjem obdobju še povečati. 

Sistem sklepanja zavarovanj smo 

nekoliko spremenili, pri čemer je 

pomembnejša vloga namenjena 

NPŠZ in klubom.

 

Za zagotavljanje izvajanja zdra-

vstvenih storitev na najvišjem stro-

kovnem nivoju je bila oblikovana 

mreža olimpijskih referenčnih špor-

tno-medicinskih centrov (ORŠMC). 

Konec leta 2020 se je izteklo prvo 

4-letno obdobje in tako so bile na 

osnovi novega razpisa podeljene 

nove licence. Trenutno je v mreži 

ORŠMC 7 centrov, v katerih deluje 

preko 30 referenčnih strokovnjakov.

 

Za primere, ki jih nadstandardno 

zdravstveno zavarovanje ne pokri-

va (obnovitev poškodbe, kronične 

težave ipd.), je bila za OI Tokio in OI 

Peking dodana možnost koriščenja 

»ORŠMC podpore«. V ta namen so 

bila zagotovljena dodatna sred-

stva, ki so jih lahko koristili kandi-

dati za omenjeni tekmovanji. Glede 

na odzive ocenjujemo, da ORŠMC 

podpora dobro dopolnjuje sistem 

kurativnega zdravstvenega varstva.

OKS-ZŠZ je skupaj s partnerji uspelo 

doseči, da je bil poklic »Kineziolog« 

uvrščen na Seznam poklicev zdra-

vstvenih delavcev in zdravstvenih 

sodelavcev. Skrb za zdravje ter 

dvig gibalne učinkovitosti, ustvar-

jalnosti in dela zmožnosti namreč 

pomenijo gospodarno ravnanje dr-

žave. Kineziologi imajo pomembno 

vlogo v dejavnostih, ki usmerjajo v 

zdrav življenjski slog z izvajanjem 

preventivnih programov za popu-

lacije, ki so posebej izpostavljene 

dejavnikom tveganja za razvoj ne-

katerih najpogostejših kroničnih 

nenalezljivih bolezni, kot tudi pri še 

zdravi populaciji. V okviru projekta 

Razvoj kadrov v športu, ki že vrsto 

let poteka pod okriljem OKS-ZŠZ pa 

so nepogrešljivi na področju post-

-rehabilitacije ter  telesne priprave 

športnikov. 

OKS – ZŠZ je zelo aktiven pri pridobivanju sredstev Olimpijske solidarnosti Mednarodnega olimpijskega komiteja 

(MOK) in Evropskih olimpijskih komitejev (EOC). V okviru teh je na voljo prek 20 različnih programov, ki so usmerjeni 

v podporo programom športnikov, trenerjev, projektom nacionalnih olimpijskih komitejev ter promociji olimpij-

skih vrednot. V okviru obstoječih programov OKS – ZŠZ vsako leto kandidira na programe solidarnosti skladno 

s smernicami, s čimer lažje in učinkoviteje izvajamo aktivnosti, večina sredstev programov pa gre neposredno 

naprej NPŠZ, športnikom in trenerjem.

PROGRAMI OLIMPIJSKE SOLIDARNOSTI
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V okviru MOK solidarnostnih programih je OKS – ZŠZ za projekt udeležbe na OI Tokio 2020 podprl 15 športnikov, ki 

so se iztekle s koncem OI, na MOK pa že oddal kandidaturo za 11 športnikov za OI Pariz 2024. Sredstva so namenjena 

športnikom za pokrivanje njihovega programa priprav in kvalifikacij na olimpijske igre. 

ŠTIPENDIJE MOK ZA ŠPORTNIKE

Znesek Trajanje Št. športnikov Št. športov

OI Tokio 2020
480 USD/športnika/ 

mesec
4 leta 15 14

V želji, da je panožna stroka ustrezno seznanjena z aktualno mednarodno prakso, OKS – ZŠZ omogoča preko MOK 

solidarnostnih programov možnost sodelovanja z mednarodnimi strokovnjaki pri izvedbi seminarjev za trenerje 

in sodnike. Zaradi pandemije COVID-19 so žal v letu 2021 tovrstne aktivnosti potekale v omejenem obsegu. Je pa bil 

OKS – ZŠZ uspešen pri kandidaturi in izvedbi udeležbe teniškega trenerja na seminarju najvišje stopnje ITF.

IZMENJAVA STROKOVNIH KADROV 

Z DRUGIMI DRŽAVAMI
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KARIERNI CENTER ZA ŠPORTNIKE
OKS – ZŠZ ob podpori MIZŠ na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športni-

kom ter njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo izobraževanju in zaposlovanju športnikov ter njihov celostni 

razvoj. V letu 2020 smo vzpostavili Karierni center za športnike, katerega ključna naloga je podpora športnikom pri 

izobraževanju, zaposlovanju in pri celostnem razvoju športnikov. OKS – ZŠZ na ta način uresničuje strategijo za 

obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov 

in usmeritvami MOK. Izpostavljene so ključne aktivnosti Kariernega centra v letu 2021.

ŠTUDIJ NA DALJAVO

OKS-ZŠZ je v letu 2021 (za obdobje 1. 

1. 2021 do 1. 9. 2021) ob podpori ve-

likega sponzorja Telekom Slovenije, 

d.d., zagotovil sredstva za nadaljnje 

izvajanje projekta Študij na daljavo. 

Projekt »Študij na daljavo« je eden 

izmed programov, ki so namenjeni 

neposredni podpori mladim špor-

tnikom na področju izobraževanja. 

OKS-ZŠZ te programe izvaja v okviru 

Olimpijskega kariernega centra za 

športnike in podpore dvojne kariere 

športnikov. Začetki projekta »Študij 

na daljavo« oziroma e-izobraževanje, 

v sodelovanju OKS-ZŠZ in Telekoma 

Slovenije, segajo v leto 2002. V zače-

tnem obdobju je bil velik poudarek 

predvsem na zagotavljanju ustre-

zne opreme in infrastrukture za e-

-izobraževanje. V sedanjem obdo-

bju seveda to ni več nepremostljiva 

omejitev, saj je sodobna IKT oprema 

zelo dostopna, je izredno uporabna 

in omogoča več ali manj stalno po-

vezljivost. Največja podpora je zato 

namenjena delu pedagoškega kadra 

z mladimi športniki. Vrhunski špor-

tniki vlagajo večino časa in energije 

v športni trening in tekmovanja, zato 

so pogosto odsotni od pedagoškega 

procesa na vseh stopnjah izobraže-

vanja, kar vpliva na uspešnost pri 

pridobivanju izobrazbe. Zato je po-

membno, da si izobrazbo pridobijo 

v času, ko se tekmovalno ukvarjajo 

s športom. Izobraževalne institucije 

športnikom omogočajo prilagoditve, 

ki lahko olajšajo izobraževanje in 

pomagajo, da bodo kljub intenzivni 

vključenosti v vrhunski šport dosegli 

želeno poklicno izobrazbo. Projekt 

si želimo nadgraditi tudi z video 

vsebinami in snemanimi predava-

nji za dijake športnike. Za pripravo 

in obdelavo video vsebin (on-line) 

predavanj je potrebno zagotoviti 

dodatno financiranje. 

 

Osnova za izplačilo sredstev je pod-

pisana pogodba o sodelovanju v 

projektu »Študij na daljavo«, ki jo 

z vsemi štirimi gimnazijami OKS-

-ZŠZ sklene na letni ravni. Pogodba 

vključuje tudi aneks z izbranimi 

športniki. Sredstva so namenjena 

podpori k poučevanju na daljavo za 

izbrane športnike. OKS-ZŠZ poleg 

sofinanciranja dela pedagogov in 

pedagoških koordinatorjev, organi-

zira in omogoča tudi izobraževalne 

delavnice in druge aktivnosti na po-

dročju dvojne kariere športnikov. V 

letu 2021 je OKS-ZŠZ skupaj z velikim 

sponzorjem Telekom Slovenije zago-

tovil 10.400 EUR. Znesek 2.600 EUR je 

dodeljen posameznim prejemnicam, 

izobraževalnim institucijam na rav-

ni srednješolskega izobraževanja, s 

katerimi OKS-ZŠZ že vrsto let odlič-

no sodeluje tako v okviru projekta 

študij na daljavo: Gimnazija Šiška, 

Gimnazija Franceta Prešerna, II. gim-

nazija Maribor in Gimnazija Jesenice. 

Navedene gimnazije tudi prejemni-

ce certifikata Športnikom prijazno 

izobraževanje. Program s športniki 

je bil izveden na vseh štirih gimna-

zijah, ki prejmejo sredstva Teleko-

ma Slovenije. Na letni ravni je bilo 

v projekt Študija na daljavo v letu 

2021 vključenih 82 dijakov športni-

kov in športnic, v delo s športniki pa 

neposredno 5 pedagoških oziroma 

športnih koordinatorjev.  

 

EU PROJEKTI 

DVOJNE KARIERE 

ŠPORTNIKOV

OKS – ZŠZ je bil v letu 2021 neposre-

dno vključen na področju Kariernega 

centra za športnike in dvojne kariere 

športnikov v štiri Evropske projekte 

Erasmus+ Sport in sicer: (1) AFE | At-

hletes Friendly Education; (2) AtLAS | 

Athletes as Enterpreneurs; (3) MLEA | 

Micro Learning Entrepeneurship for 

Athletes; (4) ELCAMP | Sport Entrepre-

neurship Bootcamp.
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SODELOVANJE Z ZAVODOM VITAE+

OKS-ZŠZ od februarja 2021 na osnovi 

Dogovora o sodelovanju v okviru Ka-

riernega centra za športnike na po-

dročju kariernega svetovanja sodelu-

je z Zavodom Vitae+. Zavod Vitae+ za 

športnike omogoča coaching / sveto-

vanje po koncu kariere s strani stro-

kovnjakov, kar športnikom pomaga 

pri življenjskem razvoju. Športniki v 

obsegu 10 ur v obdobju 5-6 mesecev 

preživijo s coachem / strokovnja-

kom Competa. OKS-ZŠZ vsako leto 

pripravi seznam športnikov, ki se 

nahajajo ob zaključku kariere ozi-

roma športnikov, ki končajo športno 

CERTIFIKAT ŠPORTNIKOM PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE
Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju dvojne kariere špor-

tnikov na ravni srednješolskega izobraževanja, ter višje/visokošolske ravni izobraževanja. OKS-ZŠZ ob podpori 

in s soglasjem MIZŠ, na nacionalni ravni vodi različne aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in 

njihove dvojne kariere, ki vključuje podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem sledi 

usmeritvam Zakona o športu, ter Nacionalnega programa športa v RS (2014) in uresničuje strategijo OKS-ZŠZ za ob-

dobje 2014-2023, ter njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za področje dvojne kariere športnikov 

in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK). Z inovativnimi pristopi pri procesu izobraževanja ter 

sistemskimi rešitvami na zakonodajnem področju država skrbi za vse šolajoče se športnike. Aktivnosti so združene 

v podporo Olimpijskega kariernega centra za športnike. 

 

Namen certifikata je prepoznati okolja in izobraževalne institucije, ki omogočajo prilagojeno izobraževanje špor-

tnikov. Glavni cilj je končanje srednje šolske ravni izobraževanja ter olajšanje prehodov na višje/visoko šolsko raven 

izobraževanja preko vzpostavitve mreže partnerskih ustanov. 

 

OKS-ZŠZ je od začetka dodeljevanja certifikata Športnikom prijazno izobraževanje dodelil že skupno 20 certifikatov 

Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednješolskega izobraževanja (srednje šole) in 28 certifikatov Špor-

tnikom prijazno izobraževanje izobraževalnim institucijam na ravni višje / visokega šolstva (univerza, fakultete). V 

letu 2021 je OKS-ZŠZ na predlog Ekspertne skupine certifikata Športnikom prijazno izobraževanje (Iztok Čop, doc. 

dr. Anita Goltnik Urnaut, Raša Sraka Vukovič, Uroš Mohorič, Petra Robnik in Peter Sitar) vodil postopek re-evalvacije 

certifikata in potrditev novih prejemnikov priznanja/certifikata Športnikom prijazno izobraževanje. Za šolsko/

študijsko leto 2021/2022 je OKS-ZŠZ dodelil 2 nova prejemnika certifikata Športnikom prijazno izobraževanje (1 

srednja šola, 1 višje/visokošolski zavodi), 7 novih prejemnikov priznanja Športnikom prijazno izobraževanje (3 

srednje šole, 4 višje/visokošolski zavod) in podaljšal veljavnost certifikata za eno leto 30 izobraževalnim institu-

cijam (15 srednjih šol, 15 višje/visokošolskih zavodov). Seznam izobraževalnih institucij s podeljenim certifikatom 

je objavljen na spletni strani OKS – ZŠZ, pod zavihkom dvojna kariera športnikov.

kariero in ta seznam, ob soglasju 

športnikov posreduje Zavodu, ki iz-

branim športnikom s svetovanjem 

ustreznih strokovnjakov pomaga pri 

iskanju zaposlitvenih možnosti oz. 

pri razvoju njihove poklicne kariere 

po končanju njihovega aktivnega 

ukvarjanja s športom. Predviden 

obseg sodelovanja na ravni OKS-ZŠZ 

in Zavoda Vitae+ je v prvem letu do 

10 športnikov na letni ravni. Izbrane 

športnike iz predlaganega seznama 

OKS-ZŠZ v programe Zavoda, določi 

svet Zavoda s sklepom.
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AFE | ATHLETES FRIENDLY EDUCATION

V okviru EU Erasmus+ projektov smo kot nadgradnjo nacionalnega projekta 

certifikat Športnikom prijazno izobraževanje v decembru 2021 uspešno za-

ključili EU Erasmus+ projekt Athletes Friendly Education, v katerem je OKS-

-ZŠZ kot vodilni partner projekta, skupaj s partnerji iz šestih držav (Nemčija, 

Belgija, Portugalska, Hrvaška, Makedonija in Slovenija), po vzoru certifikata 

Športnikom prijazno izobraževanje, vzpostavil sistem certificiranja na ravni 

Evropske unije, ki hkrati omogoča vzpostavitev mreže športnikom prijaznih 

izobraževalnih institucij v Evropskem prostoru in izmenjavo dobrih praks 

na EU ravni. V sklopu projekta smo izdali tudi dve publikaciji, ki omogočata 

vzpostavitev uspešnega mehanizma za podporo izobraževanju športnikov 

in nadaljnjo podporo dvojne kariere: 

1. ATHLETES FRIENDLY EDUCATION BOOK

2. ATHLETES FRIENDLY EDUCATION HANDBOOK

PROGRAM MOK 

ATHLETE365 

CAREER+

Mednarodni olimpijski komite (MOK) 

od leta 2019 naprej izvaja program 

Athlete365 Career+, ki se na globalni 

ravni izvaja v partnerstvu s podje-

tjem Adecco. MOK omogoča preko 

mreže Athlete365 Career+ mana-

gerjev dostop do virov in vsebin za 

podporo kariernemu svetovanju 

športnikov ter skupni program za 

športnike na globalni ravni z glavnim 

ciljem, da povečajo svoje možnosti 

za izobraževanje in zaposlovanje ter 

jim pomaga, da lahko samozavestno 

prehajajo v dvojno ali po športno ka-

riero. MOK preko mreže Athlete365 

Career+ podpira športnike na vseh 

stopnjah njihove kariere, jim poma-

ga odkriti svoj potencial in pripravi-

ti načrt za življenje zunaj vrhunske 

športne kariere, na način nabora 

nasvetov, usposabljanja in med vr-

stniškega učenja. V okviru progra-

ma so na voljo različne povezave, 

video vsebine in spletni programi, 

kot je pospeševalnik podjetniških 

idej olimpijcev in športnikov, ki je 

odprtega tipa ter na voljo vsem olim-

pijcem in športnikom prek spletne 

platforme Athlete365. Na voljo so 

tudi gradiva Athlete365 Career+ za 

podporo zaposlovanju vrhunskih 

športnikov. V letu 2021 so bili ključ-

ni poudarki vezani na nadaljevanje 

sodelovanja med MOK-om in Adecco 

Group, za obdobje do 2024. Na ravni 

MOK je bila vzpostavljena spletna 

podpora za karierno svetovanje (At-

hlete Career Portal).

ATLAS | ATHLETES AS ENTERPRENEURS

Evropski projekt EU Erasmus+ Athletes as Entrepreneurs - AtLAS je projekt za 

spodbudo podjetništvu športnikom, ki želijo svojo drugo kariero graditi in 

razvijati v smeri razvoja svoje podjetniške ideje. Več podrobnosti o projektu 

je v angleškem jeziku na voljo v spodnji predstavitvi, spletni strani AtLAS 

projekta in socialnih omrežjih. Za športnike in športnice, ki jih podjetništvo 

zanima, smo organizirali pilotni trening, ki se prične 17. Januarja 2022. Po-

drobnosti o pilotnem treningu in modulih so na voljo na povezavi. Več na: 

AtLAS – Athletes as Entrepreneurs.

ELCAMP | SPORT  

ENTREPRENEURSHIP BOOTCAMP

Z namenom, da se športnikom omogoči čim širši nabor projektov, programov 

in aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in uspešnega kariernega 

prehoda, je OKS – ZŠZ v letu 2021 postal tudi partner Evropskega projekta 

ELCAMP, preko katerega želi mehanizem za podporo zaposlovanju in pod-

jetništvu dopolniti tudi z dejanskim »Bootcampom« in mentorstvom za 

športnike. Sodelovanje v projektu je namenjeno vrhunskim športnikom in 

paralimpijskim športnikom, starejšim od 18 let, tako tistim, ki so še aktivni 

vrhunski športniki, kot športniki, ki so že zaključili svojo kariero. Pogoj je, 

da športnike zanima možnost samozaposlitve oziroma podjetništvo. Več 

na: https://www.bootcampforathletes.com/.
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MLEA | MICRO 

LEARNING 

ENTREPENEURSHIP 

FOR ATHLETES
OKS – ZŠZ je v letu 2021 tudi partner 

Evropskega projekta MLEA, ki prav 

tako spodbuja športnike k razvoju 

njihovih poslovnih veščin. Kratek 

predstavitveni video v angleškem 

jeziku, s slovenskimi prevodom in 

povezava na spletni anketni vpra-

šalnik smo poslali športnikom preko 

povezave in opisa v korespondenci 

Športnik 365. Več na: https://www.

mlea.eu/. 

KOMISIJA ŠPORTNIKOV OKS-ZŠZ

Komisija športnikov OKS-ZŠZ je v letu 2021 organizirala  3. redne seje Ko-

misije športnikov OKS – ZŠZ, ki so potekale v on-line obliki preko MS Teams 

aplikacije in 1 korespondenčno sejo. Člani Komisije športnikov z glasovalno 

pravico: Raša Sraka  Vuković,  Ana  Umer, Klemen  Bauer,  Marcel  Rodman,  

David  Miklavčič;  predstavnik  Komisije  športnikov mednarodnih športnih 

zvez in kandidat za volitve v MOK Komisijo športnikov na Olimpijskih igrah 

Peking 2022, Jernej Damjan, ter Varuh športnikovih pravic Rožle Prezelj in 

kandidat za volitve v MOK Komisijo športnikov Vid Kavtičnik, so obravnavali 

različne vsebine, relevantne za vrhunske športnike in olimpijce; se sprotno 

seznanjali z aktivnostmi MOK Komisije športnikov, aktivnosti OKS-ZŠZ (IO 

OKS-ZŠZ, seje SSVŠ, drugo) in strateškimi dokumenti pomembnimi za vrhun-

ske športnike in olimpijce v nacionalnem in mednarodnem kontekstu. Prav 

tako je Komisija športnikov OKS – zŠZ obravnavala in potrdila dokument 

Pravil Komisije športnikov OKS – ZŠZ.
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RAZVOJ ŠPORTA 
ZA VSE IN ŠPORTA 
NA LOKALNI RAVNI
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MNOŽIČNE ŠPORTNOREKREATIVNE 

PRIREDITVE IN INTEGRACIJA INVALIDOV

Množične športno-rekreativne prireditve namenjene spodbujanju splošne 

javnosti k vključevanju v športne programe, katerih cilj je ohranjanje in kre-

pitev zdravja, so zaznamovale predvsem olimpijske igre v Tokiu  in Evropski 

teden športa, ki se začenja 23. septembra z nacionalnim praznikom, dnevom 

slovenskega športa.

S projektom Slovenska bakla je OKS-ZŠZ uspešno povezal ne le vsa tri glavna 

področja svojega delovanja: vrhunski šport, šport za vse in Slovenska olim-

pijska akademija, temveč tudi celotno Slovenijo in vsa 4 slovenska zamejska 

združenja. V vlogi ambasadorke projekta se je odlično znašla zlata olimpijka 

Urška Žolnir Jugovar. Nekaj glavnih podatkov o projektu:

• 212 slovenskih občin,

• 4 slovenska zamejska združenja, 

• 96 dni stalne komunikacije olimpijskih vsebin v medijih nacionalnega in 

lokalnega dosega, v katerih je bilo zabeleženih 1.023 brezplačnih objav,

• 82 dni potovanja bakle po Sloveniji,

• 64 dni dogodkov,

• 972 športnih organizacij vključenih v izvedbo dogodkov (občinske športne 

zveze, klubi in društva), 

• 190 olimpijcev, 30 paralimpijcev in 76 parašportnikov,

• 9.330 uradnih nosilcev Slovenske bakle, ki je preteklo 7.118 km.

V mesecu decembru je bila izdana slikovna monografija Slovenska bakla, ki 

na 264 barvnih straneh z več kot 1.300 barvnimi fotografijami ostaja trajna 

zapuščina edinstvenega športnega potovanja po Sloveniji, ki je v mesecu 

maju, juniju in juliju dobesedno povezal celotno državo.  

Konec leta je bil projekt Slovenska bakla nagrajen s SPORTO nagrado kot 

najboljši projekt v kategoriji športnih dogodkov. 

Vzporedno z dogajanjem Slovenske bakle, smo 23. junija obeležili tudi Olim-

pijski dan. Urška Žolnir Jugovar je skupaj z otroki 4-ih slovenskih občin (Gornja 

Radgona, Radenci, Apače, Sveti Jurij ob Ščavnici ) odtekla poseben olimpijski 

tek. 

Na področju športa za vse in športa na lokalni ravni so aktivnosti potekale skladno z načrtom. Realizirane so bile 

vse aktivnosti usmerjene v domačo javnost in celoten program Evropskega tedna športa skupaj z nacionalnim pra-

znikom, dnevom slovenskega športa, in aktivnostmi v sklopu predsedovanja Slovenije Svetu EU. Zaradi epidemije 

je bil prestavljen 27. TAFISA svetovni kongres, predviden med 6. in 10. oktobrom 2021 v Portorožu (nov termin 6.-12. 

junij 2022). Odpovedano je bilo 44. Srečanje slovenskih športnikov iz obmejnih dežel, katerega izvedba je znova 

predvidena v letu 2022. 

Ves čas olimpijskih iger v Tokiu, med 

24. julijem in 8. avgustom, smo v so-

delovanju z Valom 202 izvedli Olim-

pijski festival Tokyo 2020. Projekt 

poteka ob podpori Mednarodnega 

olimpijskega komiteja, njegova ideja 

pa izhaja iz želje, da se vzdušje olim-

pijskih iger prenese do domačih na-

vijačev in vrhunske dosežke najbolj-

ših športnikov izkoristi za spodbudo 

k vključevanju v športne programe. V 

16 dneh smo vzdušje olimpijskih iger 

pod sloganom Tokio doma z Valom 

202 pripeljali v šest slovenskih krajev 

(Bled, Zagorje, Hrastnik, Ptuj, Ljublja-

na in Izola), predstavili 40 športnih 

disciplin in različnih športnih izzi-

vov, v katerih se je preizkusilo 5.500 

obiskovalcev. 

Jesen je zaznamoval nacionalni pra-

znik, 23. september - dan slovenske-

ga športa, ki se nadaljuje z Evropske-

ga tedna športa, ki poteka od 23. do 

30. septembra.  

Dan slovenskega športa se je v ko-

maj dveh letih od razglasitve dobro 

uveljavil. Osrednjemu dogodku v Ti-

voliju, ki je potekal 23. septembra v 

organizaciji OKS-ZŠZ, se je pridružilo 

29 panožnih športnih zvez, Fakulteta 

za šport Univerze v Ljubljani in Zdra-

vstveni dom Ljubljana na pobudo 
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Ministrstva za zdravje in NIJZ. Več 

kot 2.650 otrok in starejših, je poleg 

osrednjih slovenskih gostov nago-

vorila tudi Mariya Gabriel evropska 

komisarka za inovacije, raziskave, 

kulturo, izobraževanje in mlade.

Nedaleč stran od Parka Tivoli je bila 

na ploščadi pred Predsedniško pala-

čo premierna otvoritev razstave Dan 

slovenskega športa. Pet vsebinskih 

sklopov prikazuje glavne mejnike ra-

zvoja slovenskega športa skozi zgo-

dovino, na kateri sloni tudi razglasi-

tev državnega praznika. Razstava je 

v jesenskem delu začela potovanje 

po Sloveniji, ki se bo zaključilo junija 

2022 v Portorožu. 

Ob podpori združenj ravnateljev 

osnovnih in srednjih šol ter Zavoda 

Planica smo nagovorili ravnatelje in 

športne pedagoge, da dan slovenske-

ga športa obeležijo s šolskim špor-

tnim dnevom, čemur so se šole in 

vrtci v največji meri odzvali. Različne 

športne organizacije pa so na sple-

tni strani praznika danslovenskega-

sporta.si registrirale 120 dogodkov, 

na katerih je 23. septembra aktivno 

sodelovalo 45.000 udeležencev. 

Ob 30-letnici slovenskega športa je 

Vlada Republike Slovenije na po-

budo OKS-ZŠZ najmlajši slovenski 

državni praznik umestila v koledar 

državnih proslav in prireditev v letu 

2021. Potekala je 23. septembra na 

Bledu, skupaj z uradno otvoritvijo 

Evropskega tedna športa, ki jo je kot 

predsedujoča Svetu EU v letu 2021 

gostila Slovenija.  

V času od 23. do 30. septembra se v 

okviru Evropskega tedna športa po 

vsej Evropi, vse od leta 2015, vrstijo 

številni dogodki s ciljem ozavešča-

ti o pomenu športa in gibanja ter 
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spodbuditi k vključevanju v športne programe. Pod sloganom #BeActive je 

zadnji teden septembra v Sloveniji potekalo 262 dogodkov v 123 občinah. K 

športni vadbi in prireditvam smo pritegnili 58.000 udeležencev. 

OKS-ZŠZ je skupaj s partnerji Evropskega tedna športa izvedel 29 osrednjih 

dogodkov namenjenih različnih ciljnim skupinam, s čimer se dodatno osvetli 

pomen redne športne vadbe v vseh obdobjih življenja:

• Olimpijski festival za otroke in družine; 4.000 udeležencev, Ljubljana

• Aktivni dan starejših; meritve telesnih sposobnosti starejših in svetovanja 

glede telesne dejavnosti v tretjem življenjskem obdobju – 7 dogodkov, 

480 udeležencev, različni kraji

• Dan s parašportniki; predstavitev petih paralimpijskih panog, športnikov 

invalidov in trenerjev – Mengeš, 140 udeležencev.

• Bodi aktiven na mivki; študentski turnir v odbojki na mivki s spremlja-

jočimi športnimi aktivnostmi – 7 odbojkarskih ekip, 42 aktivnih študentk 

in študentov.

• Športajmo in beremo; promocija branja in športne literature v sodelo-

vanju z olimpijci v štirih slovenskih knjižnicah.

• Vodena vadba na jeklenih športnih poligonih na prostem; 15 lokacij, 

270 udeležencev.

Ob prireditvah in drugih aktivnostih 

namenjenih različnim ciljnim skupi-

nam pod sloganom #BeActive, se je v 

pozno pomladanskem in jesenskem 

delu leta izvedlo tudi:

• Mini  olimpijada – 10.890 

udeležencev, 38 prireditev širom 

Slovenije,

• Športne igre zaposlenih – 1.474 

udeležencev iz 49-ih podjetij, 7 

prireditev. 

44. srečanje mladih športnikov iz ob-

jemnih dežel je bilo odpovedano, saj 

gre za druženje mladih slovenskih 

športnikov z rojaki vseh sosednjih 

držav, česar zaradi ukrepov ob epide-

miji ni bilo mogoče realizirati. 
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PUMPTRACK SLOVENIJA S PROGRAMOM GRBINE SO FINE 

SERIJA PRIREDITEV V SODELOVANJU S KOLESARSKO ZVEZO 

SLOVENIJE

Poleg izgranje trajnostnih grbinastih poligonov iz žlindre v sodelovanju s Skupino SIJ, smo v letu 2021 začeli tudi s serijo 

prireditev pod znamko Pumptrack Slovenija, ki vključujejo program Grbine so fine namenjene najmlajšim (Foksijeva kole-

sarska šola in Foksijevi spretnostni izzivi) in Pumpaj Slovenija ter Pumpaj 4FUN za bolj izkušene kolesarje – gre za serijo 

dirk za državni pokal v disciplini pumptrack. Projekt vodi Kolesarska zveza Slovenije v sodelovanju z OKS-ZŠZ. Ambasador 

projekta je Filip Flisar, ki vabi s pozivom “Čuj ti, gremo pumpat”. 

V obdobju od avgusta do oktobra je bilo realiziranih 5 prireditev: Zagorje ob Savi, Apače, Škofja Loka, Laško in Ljubljana. 

V program Grbine so fine je bilo vključenih 300 otrok, v program Pumpaj Slovenija pa 249 tekmovalcev.

Projekt Grbine so fine ima tudi širše, trajnostne rezultate. V okviru projekta je Kolesarska zveza Slovenije klubom, ki sodelu-

jejo pri organizaciji dogodkov, zagotovila brezplačno usposabljanje strokovnega kadra (5 kandidatov, 3-je so usposabljanje 

že uspešno zaključili in pridobili strokovno usposobljenost). Del projekta je tudi dobrodelna akcija “En krog za razvoj”, v 

okviru katere je bilo zbranih 3.068 EUR. Zbrana sredstva so sodelujočim lokalnim kolesarskim klubom v pomoč pri izvedbi 

brezplačnega športnega dne na BMX kolesih za četrtošolce. V ta namen je bila izvedena tudi dalavnica »Train the trainer«.  
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MEDIJSKE KAMPANJE, KI SPODBUJAJO H GIBANJU

Vsi promocijski projekti in množične športno-rekreativne prireditve so podprte z medijskimi kampanjami, ki na-

govarjajo h vključevanju v športu. OKS-ZŠZ proaktivno sodeluje z mediji, ki objavljajo nekatere redne, druge pa 

priložnostne prispevke ali širše medijske kampanje: 

• tedenska rubrika Gibajmo se v NeDelu, s priporočili za vadbo in uravnoteženo prehrano (celoletna rubrika);

• nacionalna oglaševalska kampanja ob dnevu slovenskega športa, različni mediji, dva segmenta kampanje 

(avgust–september); 

• nacionalna oglaševalska kampanja #BeActive #Bodiaktiven, različni mediji (september ob evropskem tednu športa);

• posebna priloga Dela ob dnevu slovenskega športa in Evropskem tednu športa (izid 20. september);

• lastne kampanje s konkretnimi priporočili za vadbo in različnimi športnimi izzivi v sodelovanju s slovenskimi 

športniki na digitalnih kanalih. 

ŠPORTNI POLIGONI V SODELOVANJU S SKUPINO SIJ

Mrežo jeklenih športnih poligonov na prostem smo v letu 2021 razširili s štirimi novimi občinami: Miklavž na 

Dravskem polju,  Kranj, Novo mesto in Jesenice. Jeklene konstrukcije prebujajo jekleno voljo občank in občanov v 

15. slovenskih občinah.

V sredini oktobra je bil v uporabo predan tudi prvi trajnostni grbinasti poligon iz žlindre, ki so ga zgradili v Mestni 

občini Kranj. Gre za prvi tovrsten poligon, ki je izdelan po principih krožnega gospodarstva in kot material pri 

izgradnji ne uporablja naravnega materiala (drobljenca), temveč črno žlindro, ki nastaja kot stranski proizvod pri 

predelavi jekla. 

Usposabljanje strokovnih delavcev v 

športu na področjih, za katera je sk-

ladno z ZŠpo-1 pooblaščen OKS-ZŠZ, 

je eno pomembnejših aktivnosti kro-

vne športne organizacije. V letu 2021 

je bilo izvedenih šest tečajev (5 teča-

jev na področju športne rekreacije, 1 

tečaj na področju športa starejših). K 

programu usposabljanja je pristopi-

lo 172 udeležencev (128 za pridobitev 

naziva Strokovni delavec 1 - šport-

na rekreacija, 18 za naziv Strokovni 

delavec 2 - športna rekreacija in 26 

za naziv Strokovni delavec 1 - šport 

starejših). 150 kandidatov je uspešno 

opravilo izpit, od tega mora 115 kan-

didatov za dokončanje programa in 

pridobitev naziva zaključiti še obvezno mentorirano prakso, 35 kandidatov 

pa je program v celoti opravilo in pridobilo diplomo o usposobljenosti z 

želenim nazivom. 

Na podlagi dogovora s Fakulteto za šport, ki opredeljuje priznavanje kompe-

tenc študentom, je bilo izdanih 111 diplom o usposobljenosti: 69 za področje 

športna rekreacija 1. stopnja, 21 športna rekreacija 2. stopnja in 21 za delo 

na področju športa starejših, 1. stopnja usposobljenosti.   

OKS-ZŠZ je v letu 2021 obravnaval tudi 6 zahtevkov za priznanje formalno 

in neformalno pridobljenih kompetenc. V treh primerih so bile kompetence 

priznane delno, v treh primerih v celoti. Vse vloge so se nanašale na področje 

športne rekreacije – 1. stopnja usposobljenosti.

USPOSABLJANJE V ŠPORTU
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16. KONGRES ŠPORTA ZA VSE SLOVENIJE

OKS-ZŠZ skupaj s partnerji vsako leto jeseni organizira nacionalni kongres športa za vse. Zaradi epidemije je bila 

njegova svetovna različica prestavljena v leto 2022 in konec novembra je OKS-ZŠZ skupaj s partnerji izvedel že 16. 

kongres športa za vse, ki je potekal 26. in 27. novembra v t.i. “hibridni” izvedbi. V plenarnih predavanjih je naslovno 

temo “Inovativni načini spodbujanja vadbe” osvetlilo 7 domačih strokovnjakov iz področja medicine in kineziologije. 

V okrogli mizi z naslovom “Kdor vadi je na boljšem” je 6 sogovornikov iz različnih področij športa predstavilo svoje 

prilagoditve in rešitve, s katerimi motivirajo svoje člane, da ostajajo vključeni v šport. Aplikativni delavnici drugi 

dan kongresa z naslovom Vadba na recept in Uporaba športnih in improviziranih pripomočkov pri vadbi doma pa 

sta ponujali tudi aktivno udeležbo v predstavitvi izbranih primerov vaj in organiziranja vadbe ob uporabi mobilne 

aplikacije. Kongres je pritegnil pozornost več kot 400 udeležencev. Vsa predavanja in delavnice so v obliki video 

posnetka objavljena na spletni strani kongresa https://kongres.olympic.si/, kjer je dostopen tudi zbornik pisnih 

prispevkov predavateljev in sogovornikov.  
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DELOVANJE REGIJSKIH PISARN OKS – ZŠZ 

IN AKTIVNOSTI NA LOKALNI RAVNI

S ciljem povezovanja in vzpostavitve 

uspešnega sodelovanja civilne špor-

tne sfere in lokalnih oblasti so pote-

kali individualni sestanki z župani. V 

letu 2021 se je prvi podpredsednik 

OKS-ZŠZ, odgovoren za področje 

športa za vse in športa na lokalni 

ravni, srečal z večino županov, še 

posebej intenzivno v času izvajanja 

projekta Slovenska bakla. 

V letu 2021 so je povečalo število 

občinskih športnih zvez za tri nove 

organizacije, in sicer novoustano-

vljena je ena športna zveza – Športna 

zveza Trbovlje, dve sta znova zažive-

li - Športna zveza Idrija in Športna 

zveza Ribnica. 

V letu 2021 je vlogo regijskih pisarn 

OKS – ZŠZ opravljalo 15 občinskih 

športnih zvez, katerih regijske ak-

tivnosti so usmerjene v podporo 

športnim organizacijam v občinah, 

ki jih pokrivajo, hkrati pa sodeluje-

jo pri implementaciji programov in 

projektov OKS – ZŠZ na lokalni ravni. 

V obliki vrednotenja in razvrščanja 

predlaganih investicij v posamezni 

regiji oblikujejo in podajajo mnenje 

k investicijam v športne površine in 

športno infrastrukturo, ki je prija-

vljena na javni razpis Fundacije za 

šport. Strokovna služba OKS-ZŠZ in 

vodje regijskih pisarn OKS-ZŠZ pod-

pirajo in svetujejo pri uveljavljanju 

modela sofinanciranja športa na 

lokalni ravni, ki v postopek odloča-

nja vključuje organizirano civilno 

športno sfero v občini.

Pomembno za delovanje regijskih 

pisarn OKS-ZŠZ v prihodnje je spre-

memba Pravilnika o sofinanciranju 

izvajanja letnega programa športa 

Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji, ki 

na področju organiziranost športa 

omogoča sofinanciranje delovanja 

regijskih pisarn. V ta namen je OKS-

-ZŠZ konec leta 2021 sprejel spreme-

njena merila sofinanciranja delova-

nja regijskih. 

KRATKO VSEBINSKO POROČILO POSAMEZNE REGIJSKE PISARNE 

REGIJSKA PISARNA BREŽICE 

Regijska pisarna Brežice nima zapo-

slenega strokovnega sodelavca. V 

regiji, ki jo pokriva (8 občin), deluje 

5 občinskih športnih zvez, v katere 

je včlanjenih 124 klubov in društev. 

V letu 2021 je bila v tej regiji ustano-

vljena nova občinska športna zveza, 

Športna zveza Trbovlje.

Regijska pisarna je realizirala 5 pro-

jektov OKS: Športne igre zaposlenih, 

Mini olimpijado, vodeno vadbo na 

SIJ poligonu v Krškem, aktivnosti ob 

Dnevu slovenskega športa in Brežiški 

športni vikend kot osrednji dogodek 

Evropskega tedna športa. Sodelovala 

je pri promociji Olimpijskega festi-

vala Tokio 2020 ter redno obveščala 

športne organizacije v regiji o aktual-

nih zadevah ter svetovala občinskim 

športnim zvezam pri pripravi LPŠ. 

REGIJSKA PISARNA GROSUPLJE 

Regijska pisarna Grosuplje ima za-

poslenega strokovnega sodelavca. V 

regiji, ki jo pokriva (12 občin), deluje 

7 občinskih športnih zvez, v katere je 

včlanjenih 122 klubov in društev. V 

letu 2021 je bila v tej regiji ponovno 

aktivirana Športna zveza Ribnica, ki 

pred tem ni delovala.

Regijska pisarna je realizirala 4 pro-

jekte OKS: Mini olimpijado, vodeno 

vadbo na SIJ poligonu, aktivnosti 

ob Dnevu slovenskega športa in 

Evropskega tedna športa. Športne 

organizacije v regiji, ki jo pokriva je 

redno obveščala o ukrepih vezanih 

na epidemijo, svetovala in pomaga-

la občinskim športnim zvezam pri 

pripravi in vrednotenju LPŠ. 

REGIJSKA PISARNA JESENICE 

Regijska pisarna Jesenice nima za-

poslenega strokovnega delavca. V 

regiji, ki jo pokriva (8 občin), delujejo 

3 občinske športne zveze, v katere 

je včlanjenih 177 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 7 pro-

jektov OKS: Mini olimpijado, vodeno 

vadbo na SIJ poligonih na Jesenicah 

in v Tržiču, aktivnosti ob Dnevu slo-

venskega športa in Evropskega te-

dna športa, aktivnosti ob obeležitvi 

Olimpijskega dne in Športne igre 

zaposlenih. Športne organizacije v 

regiji je redno obveščala o ukrepih 

vezanih na epidemijo, nudila pomoč 

športnim zvezam in društvom v re-

giji pri pripravi kandidatur na LPŠ 

in ostale razpise. Sodelovala je na 

skupščinah športnih zvez v regiji in 

obveščala javnost o delu pisarne 

prek lokalnih medijev. 
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REGIJSKE PISARNE OKS – ZŠZ

Osrednjeslovenska regija       
Regijska pisarna Ljubljana -
Športna zveza Ljubljane
Vodja regijske pisarne: Aleš Remih
Vodovodna cesta 25,
1000 Ljubljana
T: 01 434 72 92
M: 041 798 085
E-pošta: ljubljana@olympic.si

Regija Ljubljana okolica
Regijska pisarna Grosuplje -
Zveza športnih organizacij Grosuplje
Vodja regijske pisarne: Andrej Cevc
Ljubljanska cesta 40a,
1290 Grosuplje
T: 01 786 47 45
M: 041 726 898
E-pošta: grosuplje@olympic.si

Južno Primorska regija 
Regijska pisarna Koper -  
Vodja regijske pisarne: 
mag. Goran Sambt
Cesta Zore Perello Godina 3,
6000 Koper 
T: 041 340 543
M: 041 664663
E-pošta: koper@olympic.si

Goriška regija
Regijska pisarna Nova Gorica - 
Športna zveza Nova Gorica
Vodja regijske pisarne: Meta Mačus 
Bazoviška 4,
5000 Nova Gorica
T: 05 330 20 24
M: 041 640 875
F: 05 330 20 25
E-pošta: novagorica@olympic.si

Notranjska regija
Regijska pisarna Postojna– 
Športna zveza Postojna
Vodja regijske pisarne: Tomo Tiringer
Pot k Pivki 4,
6230 Postojna
T: 05 720 25 41
M: 041 688 642 
F: 05 720 25 40 
E-pošta: postojna@olympic.si

Severno Gorenjska regija
Regijska pisarna Jesenice - 
Športna zveza Jesenice
Vodja regijske pisarne: Branko Jeršin
Ledarska 4,
4270 Jesenice
T: 04 586 33 64
M: 041 676 554 
F: 04 586 33 63 
E-pošta: jesenice@olympic.si

Jugovzhodna Slovenija
Regijska pisarna Novo mesto - 
Športna zveza Novo mesto
Vodja regijske pisarne:  
mag. Metod Jerman
Kettejev drevored 2,
8000 Novo mesto
T: 07 393 29 30
M: 041 422 666
Faks: 07 393 29 39
E-pošta: novomesto@olympic.si

Regija Zasavje-Posavje
Regijska pisarna Brežice - 
Športna zveza Brežice
Vodja regijske pisarne: Ivan Gerjevič
Ulica bratov Milavcev 18,
8250 Brežice,
T: 07 499 3470
M: 041 773 525
E-mail: brezice@olympic.si

Južno Savinjska regija
Regijska pisarna Žalec - 
Zveza športnih društev občine Žalec
Vodja regijske pisarne: Matej Sitar 
Aškerčeva 9a
3310 Žalec
T: 03 712 12 67
M: 041 993 777
E-pošta: zalec@olympic.si 

Severno Savinska regija
Regijska pisarna Velenje – 
Športna zveza Velenje
Vodja regijske pisarne: Katka Geršak 
Šaleška cesta 3,
3320 Velenje
T: 03 897 54 10
M: 041 597 032 
F: 03 897 54 11 
E-mail: velenje@olympic.si

Koroška regija
Regijska pisarna Slovenj Gradec - 
Športna zveza Slovenj Gradec
Vodja regijske pisarne: 
Rok Konečnik
Kopališka ulica 27,
2380 Slovenj Gradec 
T: 02 883 81 80
M: 031 682 494
F: 02 883 81 81
E- mail: slovenjgradec@olympic.si

Severno Podravska regija
Regijska pisarna Maribor - 
Športna zveza Maribor
Vodja regijske pisarne: Iztok Kvas
Ulica Vita Kraigherja 8,
2000 Maribor
T: 02 230 04 80
M: 031 312 028
F: 02 230 04 75
E- mail: maribor@olympic.si

Pomurska regija
Regijska pisarna Moravske Toplice - 
Občinska športna zveza 
Moravske Toplice
Vodja regijske pisarne: Branko Recek
Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice
Telefon: 02 538 15 00, 02 538 15 20
Faks: 02 538 15 02
M: 041 389 905
E- mail: moravsketoplice@olympic.si

Južno Gorenjska regija
Regijska pisarna Kranj -
Športna zveza Kranj
Vodja regijske pisarne: 
Tadej Peranovič 
Partizanska cesta 35,
4000 Kranj
Telefon: 04 201 84 70
M: 040 787 204
E- mail: kranj@olympic.si

Južno Podravska regija
Regijska pisarna Ptuj -  
Športna zveza Mestne občine Ptuj
Vodja regijske pisarne: 
Franjo Rozman
Čučkova ulica 7,
250 Ptuj
Telefon: 02 787 76 30
Faks: 02 787 76 31
M: 041 311 414
E- mail: ptuj@olympic.si
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REGIJSKA PISARNA KOPER 

Regijska pisarna Koper ima zapo-

slenega strokovnega delavca. V re-

giji, ki jo pokriva (8 občin), deluje 5 

občinskih športnih zvez, v katere je 

včlanjenih 152 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 3 

projekte OKS: aktivnosti ob Dnevu 

slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa ter Športne igre zapo-

slenih. Športne organizacije v regiji 

je redno obveščala o ukrepih vezanih 

na epidemijo, sodelovala pri pripravi 

in vrednotenju LPŠ v občinah, sode-

lovala pri vrednotenju investicij v 

športno infrastrukturo v regiji, ko-

ordinirala aktivnosti za izdajo knji-

ge posvečene Koprskim olimpijcem 

ter nudila in izvajala EFB testiranja 

za udeležence rekreativnih vadb 

za starejše. Regijska pisarna Koper 

izvaja tudi aktivnosti vezane na 27. 

TAFISA Svetovni kongres, Portorož 

2022, ki ga gostimo junija 2022.

REGIJSKA PISARNA KRANJ 

Regijska pisarna Kranj je tudi ena 

tistih, ki nima zaposlenega strokov-

nega delavca. V regiji, ki jo pokriva 

(12 občin), delujeta 2 občinski športni 

zvezi, v katere je včlanjenih 106 klu-

bov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 4 pro-

jekte OKS: Mini olimpijado, aktivno-

sti ob Dnevu slovenskega športa, od-

prtje SIJ jeklenega poligona za vadbo 

na prostem in prvega trajnostnega 

grbinastega poligona iz žlindre. Re-

dno je posredovala vse pomembne 

informacije o ukrepih vezanih na 

epidemijo vsem občinam, koordina-

torjem, klubom in društvom v regiji. 

Športne organizacije v regiji je infor-

mirala o različnih projektih oz. pro-

gramih npr. ERASMUS in možnostih 

usposabljanja in izobraževanja v 

športu ter kot občinska športna 

zveza vodila aktivnosti za odprtje 

»Hiše športa v Mestni občini Kranj« 

in sodelovala pri razvoju strategije 

športa v lastni občini. 

REGIJSKA PISARNA LJUBLJANA 

Regijska pisarna Ljubljana ima zapo-

slenega strokovnega delavca. V regi-

ji, ki jo pokriva (15 občin), delujejo 4 

občinske športne zveze, v katere je 

včlanjenih 273 klubov in društev. V 

letu 2021 je bilo izvedenih večina po-

stopkov za ustanovitev nove Športne 

zveze Domžale, sledi še registracija, 

ki je predvidena v začetku leta 2022.

Regijska pisarna je realizirala 5 pro-

jektov OKS: aktivnosti ob Dnevu 

slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa, Športne igre zaposle-

nih in Mini olimpijade. S športnimi 

organizacijami v regiji je sodelovala 

pri pripravi strategije razvoja športa 

v občinah in pri pripravi in vredno-

tenju LPŠ, nudila je javni servis za 

podporo športu in zbirala podatke 

o prireditvah in vadbenih programih 

v regiji, zbirala ostale statistične 

podatke o športu v regiji, organizi-

rala redne sestanke s predstavniki 

športnih organizacij v regiji, nudila 

pomoč pri ustanavljanju športnih 

zvez, organizirala in izvajala je te-

stiranja na COVID-19 ter na svojih 

projektih v Ljubljani v sodelovanju 

z OKS-ZŠZ izvajala promocijo fair 

playa. 

REGIJSKA PISARNA MARIBOR 

Regijska pisarna Maribor ima za-

poslenega strokovnega delavca. V 

regiji, ki jo pokriva (18 občin), deluje 

6 občinskih športnih zvez, v katere 

je včlanjenih 261 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 2 pro-

jekta OKS: ob Dnevu slovenskega 

športa je organizirala tekaški športni 

dan za osnovne šole v regiji, ob 

Evropskem tednu športa Športni vi-

kend Maribora. Športne organizacije 

v regiji je redno obveščala o ukrepih 

vezanih na epidemijo ter športnim 

zvezam in društvom v regiji nudila 

pomoč pri kandidaturah na javnih 

razpisih. V regiji, ki jo pokriva, je v 

začetku novembra začela potovanje 

razstava Dan slovenskega športa. 

Decembra je organizirala Športni 

vikend. 

Regijska pisarna Maribor izvaja tudi 

aktivnosti vezane na Evropski olim-

pijski festival mladih, ki ga gosti v 

letu 2023. 

REGIJSKA PISARNA MORAVSKE 

TOPLICE

Regijska pisarna Moravske Toplice 

je v drugi polovici leta 2021 zapo-

slila strokovnega delavca, prej na 

športni zvezi ni bilo zaposlenih. V 

regiji, ki pokriva (27 občin), deluje 

12 občinskih športnih zvez, v katere 

je včlanjenih 249 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 12 

projektov OKS: aktivnosti ob Dnevu 

slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa ter Olimpijskega dne, 

Športne igre zaposlenih, več priredi-

tev v okviru programa Mini olimpija-

da. Konec novembra je organizirala 

otvoritev razstave posvečene Dnevu 

slovenskega športa. Športne organi-

zacije v regiji je redno obveščala o 

ukrepih vezanih na epidemijo, sode-

lovala pri pripravi in vrednotenju LPŠ 

v občinah, nudila pomoč društvom 

pri pripravi kandidatur na razpise 

na področju športa, organizirala po-

svetovalne sestanke s predstavniki 

zvez in društev v regijah, sodelovala 

z NIJZ pri izvedbi programov v regiji 

ter sodelovala z zamejci v Porabju. 

REGIJSKA PISARNA NOVA GORICA

Regijska pisarna Nova Gorica ima za-

poslenega strokovnega delavca. V 

regiji, ki jo pokriva (16 občin), deluje 

6 občinskih športnih zvez, v katere je 

včlanjenih 199 klubov in društev. V 
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letu 2021 uspešno izvajala aktivno-

sti za reaktivacijo občinske športne 

zveze v Idriji ter ji nudila pomoč pri 

zagonu delovanja.

Regijska pisarna je realizirala 4 pro-

jekte OKS: Športne igre zaposlenih, 

Mini olimpijado ter vodeno vadbo na 

SIJ jeklenem poligonu za vadbo na 

prostem. Športne organizacije v regi-

ji je redno obveščala o ukrepih veza-

nih na epidemijo, zbirala statistične 

podatke o športu v regiji ter sode-

lovala pri vrednotenju programov 

investicij v športno infrastrukturo 

v regiji. 

REGIJSKA PISARNA NOVO MESTO 

Regijska pisarna Novo mesto nima 

zaposlenega strokovnega delavca. V 

regiji, ki jo pokriva (15 občin), deluje-

jo 4 občinske športne zveze, v katere 

je včlanjenih 159 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 2 pro-

jekta OKS: Športne igre zaposlenih 

ter postavitev in otvoritev novega 

SIJ jeklenega poligona za vadbo na 

prostem. Športnim organizacijam v 

regiji je svetovala pri aktivnostih za 

prijavo na javne razpise za sofinan-

ciranje športne infrastrukture ter 

sodelovala pri pripravi dolgoročnih 

vsebin Olimpijskega športnega cen-

tra v Češči vasi v Novem mestu. 

REGIJSKA PISARNA POSTOJNA 

Regijska pisarna Postojna ima za-

poslenega strokovnega delavca. V 

regiji, ki jo pokriva (8 občin), deluje 

6 občinskih športnih zvez, v katere 

je včlanjenih 154 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 12 

projektov OKS: aktivnosti ob Dnevu 

slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa, Športne igre zaposle-

nih, otvoritev SIJ jeklenega poligo-

na za vadbo na prostem v Pivki ter 

vadbo na SIJ jeklenem poligonu za 

vadbo na prostem v Pivki in Postoji. 

Športne organizacije v regiji je redno 

obveščala o ukrepih vezanih na epi-

demijo, sodelovala pri reaktivaciji 

občinske športne zveze v Idriji, zbi-

rala je statistične podatke o športu 

v regiji, sodelovala pri vrednotenju 

programov investicij v športno in-

frastrukturo v regiji in sodelovala 

z mediji pri obveščanju javnosti o 

aktivnostih regijske pisarne. 

REGIJSKA PISARNA PTUJ 

Regijska pisarna Ptuj ima zaposlene-

ga strokovnega delavca v letu 2022. V 

regiji, ki jo pokriva (23 občin), deluje 

6 občinskih športnih zvez, v katere 

je včlanjenih 138 klubov in društev.

Regijska pisarna se je vključevala 

v naslednje projekte OKS: aktivno-

sti ob Dnevu slovenskega športa in 

Evropskega tedna športa, organizira-

la je vadbo na SIJ jeklenem poligonu 

za vadbo na prostem. Športne orga-

nizacije v regiji je redno obveščala 

o ukrepih vezanih na epidemijo, 

zbirala je statistične podatke o 

športu v regiji, sodelovala z mediji 

pri obveščanju javnosti o aktivno-

stih regijske pisarne ter organizirala 

posvete v občinah o investicijah v 

športno infrastrukturo. 

REGIJSKA PISARNA SLOVENJ 

GRADEC 

Regijska pisarna Slovenj Gradec ima 

zaposlenega strokovnega delavca. V 

regiji, ki jo pokriva (12 občin), deluje 

6 občinskih športnih zvez, v katere 

je včlanjenih 146 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 7 pro-

jektov OKS: aktivnosti ob Dnevu 

slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa, vadbo na SIJ jeklenih 

poligonih za vadbo na prostem v 

Prevaljah, na Ravnah in v Slovenj 

Gradcu. Sodelovala je v dogovorih s 

Splošno bolnišnico Slovenj Gradec 

o ustanovitvi OŠRMC. Športne orga-

nizacije v regiji je redno obveščala o 

ukrepih vezanih na epidemijo, orga-

nizirala usposabljanja za strokovni 

kader v regiji ter sodelovala z mediji 

pri promocijski olimpijskih progra-

mov ter drugih vsebin vezanih na 

delo regijske pisarne. 

REGIJSKA PISARNA VELENJE 

Regijska pisarna Velenje ima za-

poslenega strokovnega delavca. V 

regiji, ki pokriva (10 občin), deluje 3 

občinske športne zveze, v katere je 

včlanjenih 97 klubov in društev.

Regijska pisarna je realizirala 7 pro-

jektov OKS: aktivnosti ob Dnevu 

slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa, vadbo na SIJ jekle-

nem poligonu za vadbo na prostem. 

Športne organizacije v regiji je re-

dno obveščala o ukrepih vezanih 

na epidemijo, svetovala pri izdaji 

mnenj o LPŠ v občinah, nudila pomoč 

športnim zvezam in društvom v regiji 

pri prijavah na javne razpise. 

REGIJSKA PISARNA ŽALEC 

Regijska pisarna Žalec nima zapo-

slenega strokovnega delavca. V re-

giji, ki pokriva (22 občin), deluje 10 

občinskih športnih zvez, v katere je 

včlanjenih 251 klubov in društev.

Regijska pisarna je sodelovala pri pri-

pravi in izvedbi aktivnosti ob Dnevu 

slovenskega športa in Evropskega 

tedna športa, v sredini decembra je 

gostila razstavo Dan slovenskega 

športa. 

Športne organizacije v regiji je re-

dno obveščala o ukrepih vezanih 

na epidemijo ter jim nudila pomoč 

pri prijavah na javne razpise. Podala 

je mnenja o investicijah v športno 

infrastrukturo v regijah in gostila 

junijsko sejo SSŠV. 
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MEDNARODNO DELOVANJE OKS-ZŠZ 

NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE

Na mednarodnem področju je bil kot osrednji projekt v letu 2021 predviden 

27. TAFISA svetovni kongres v Portorožu z naslovno temo “Sport for all in a 

changing world”, ki je bil, kot že omenjeno, prestavljen v leto 2022. Kot eno 

pomembnih aktivnosti v luči priprav na dogodek prihodnje leto sta OKS-ZŠZ 

in Športna unija Slovenije konec septembra v Sloveniji gostila izvršni odbor 

TAFISA, ki se je 22. septembra sestal na svoji redni seji v Portorožu. 

OKS – ZŠZ na mednarodni ravni na področju športa za vse še naprej ostaja 

eden vidnejših in aktivnejših članov dveh svetovnih organizacij: TAFISA, 

mednarodna zveza športa za vse, in WFCS, svetovna zveza športa v podjetjih. 

OKS-ZŠZ s članstvom svojega predstavnika na vodstvenih položajih obeh or-

ganizacij (TAFISA – izvršni odbor, WFCS – podpredsednik) opravlja stalno delo 

v obeh mednarodnih organizacijah in si uspešno prizadeva, da se slovenski 

organizirani šport, predvsem organizacije, ki delujejo na področju športa 

za vse, aktivno vključujejo v mednarodne projekte. Redno se tudi sami ali 

v partnerstvu z drugimi slovenskimi športnimi organizacijami vključujemo 

v mednarodne programe in promocijske projekte obeh organizacij. V letu 

2021 smo bili vključeni:

• TAFISA World Walking Day – 24 hours around the Globe (4. oktober),

• Svetovne igre športa v podjetjih, Atene, kjer je slovenska ekipa v tenisu 

osvojila bronasto medaljo. 

Na področju mednarodnega delovanja je bil OKS-ZŠZ v letu 2021 vključen v 

4 evropske projekte, kjer nastopa v vlogi partnerja: 

• Workplace Active Certificate (2020–2022); cilj je razvoj evropskega cer-

tifikata podjetij na področju telesne dejavnosti na delovnem mestu;

• Training Femail for Future Leaders in Sport for All (2020–junij 2022); cilj 

je opolnomočiti mlade ženske za vodilne položaje v športu, še posebej 

na področju športa za vse; projekt je bil zaradi epidemije zamrznjen in 

zamaknjen za 6 mesecev;

• European Social Charter for Sport Events project (2021–2023); cilj je raz-

voj evropske socialne listine za športne prireditve (po vzoru Pariz 2024);

• Sports and Physical Activity in Cultural Heritage Environments (2021– 

junij 2023); cilj je spodbuditi k telesni dejavnosti prek kulturne dediščine.
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RAZVOJ  
POSLOVNE 
ODLIČNOSTI
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Leto 2021 je bilo izjemno pomembno za poslovno-marketinško delovanja 

OKS-ZŠZ saj smo na projektu olimpijskih iger Tokio lahko realizirali obve-

znosti do sponzorjev.

Odlično pripravljena kampanja “Imamo to! Imamo Tokio” je bila po raziskavi 

Mediane najbolj prepoznavna olimpijska kampanja OKS-ZŠZ do sedaj, kar 

je prepoznala tudi strokovna žirija Sporto konference in ji podelila SPORTO 

nagrado. Izjemno všečna kolekcija in dobro delo na področju prodaje olimpij-

skih izdelkov se je odrazilo v več kot rekordnih 20.000 prodanih kosih oblačil 

velika sponzorja Peak, v več kot 20.000 prodanih zvezkih Foksi in nadaljevanju 

uspešne zgodbe z Ljubljanskimi mlekarnami in njihovimi licenčnimi izdelki.

Tudi sponzorji so odlično izkoristili pestro paleto dogodkov, kjer so se lah-

ko aktivirali. Izstopala je Slovenska bakla, ki je postala najboljša OKS-ZŠZ 

platforma do sedaj na področju Športa za vse za aktivacijo sponzorstev, kar 

se je odrazilo tudi v drugi SPORTO nagradi za najboljši marketinški športni 

dogodek leta. Nič manj odmeven ni bil Olimpijski festival Tokyo 2020, kjer 

smo odlično sodelovali z Valom 202, izjemen pa je bil tudi doseg na družabnih 

omrežjih, kjer smo se približali številki 8 milijonov interakcij z uporabniki, 

ob tem pa smo za sodelovanje dogovorili tudi s Slovensko turistično organi-

zacijo. Olimpijske igre so tudi v Sloveniji dokazale, da so najbolj priljubljen 

športni dogodek, gledanost pa je bila najvišja v zgodovini, za kar so poskrbeli 

odlični rezultati naših sponzorjev.

Skupaj s Kolesarsko zvezo Slovenijo, kot prvo zvezo, smo razvili in pripravili 

zanimiv skupen marketinški koncept projekta Grbine so fine, ki bi lahko po-

stal zanimiva platforma tudi za druge zveze. Veliko pozornost smo namenil 

tudi trajnosti in skupaj s sponzorji Petrol, SIJ in Pivovarna Laško Union in 

Coca Cola pripravili različne projekte, ki so nagovarjali tudi to pomembno 

usmeritev delovanja OKS-ZŠZ.

Preko celega leta nam je uspelo zadržati pozitiven denarni tok, s katerim smo 

lahko izvajali aktivnosti na olimpijskih igrah v Tokiu, hkrati pa podpirali vse 

obveznosti povezane z olimpijskimi igrami v Pekingu, hkrati pa nemoteno 

nadaljevali s projektoma, Razvojem kadrov v športu in Usposabljanjem 

strokovnih delavcev v športu. 

 



57



58

Prihodki v letu 2021

Odhodki  v letu 2021

Poslovni izid  leta 2021

Naziv prihodka
Načrtovani prihodki 

rebalans
Realizirani prihodki Indeks

LASTNI PRIHODKI (SPONZORJI, 

PARTNERJI, LASTNA DEJAVNOST)
2.774.763,00 2.743.199,00 99

EU-PROJEKTI 2.567.395,00 2.369.712,00 92

MIZŠ za LPŠ 1.243.179,00 1.776.329,00 143

FŠO 996.322,00 978.681,00 98

MOK*, EOC 962.521,00 729.448,00 76

MZZ 45.028,00 45.028,00 100

ČLANARINE 26.200,00 29.048,00 111

PRIHODKI SKUPAJ 8.615.408,00 8.671.445,00 101

Naziv stroška
Načrtovani odhodki 

rebalans
Realizirani odhodki Indeks

Stroški projektov, od tega: 7.049.658,00 6.983.823,00 99

� drugi projekti 2.288.375,00 1.928.909,00 84

�  olimpijske igre Tokio 1.376.500,00 1.878.003,00 136

�  usposabljanje strokovnih 

delavcev v športu**
1.200.000,00 932.232,00 78

� razvoj kadrov v športu 1.092.545,00 1.054.762,00 97

� olimpijske igre Peking 586.000,00 679.530,00 116

�  štipendije športne 506.238,00 510.387,00 101

"Stroški kontinuiranega procesa 

in delovanja"
1.562.769,00 1.663.469,00 106

ODHODKI SKUPAJ 8.612.427,00 8.647.292,00 100

PRIHODKI SKUPAJ 8.671.445,00

ODHODKI SKUPAJ 8.647.292,00

Presežek prihodkov 24.153,00



*Obrazložitev MOK
Realizacija višine prihodkov s strani MOK in/ali EOC je v letu 2021 nižja od planirane zaradi neizvedenih programov kot posledica bodisi COVID-19 pandemije ali pa 
spremembe programov s strani MOK/EOC. Posledično stroški niso nastali.

 
**Obrazložitev USD
Zaradi omejitev povezanih s COVID 19 je bilo tudi v letu 2021 izvajanje projekta prilagojeno. Nastalo je manj stroškov, posledično pa je bilo tudi manj prihodkov.  
Ko smo v letu 2021 zaznali manjšo porabo razpoložljivih sredstev, smo z MIZŠ začeli usklajevanje sprememb projekta in povečanje stroškov na račun opreme za 
izvajanje programov usposabljanja, kjer pa še čakamo na potrditev.
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REBALANS FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2022

Prihodki v letu 2022

Naziv prihodka Načrtovani prihodki Načrtovani prihodki rebalans % realizacije (rebalans/načrtovani)

LASTNI PRIHODKI (SPONZORJI, PARTNERJI, LASTNA 

DEJAVNOST)
2.915.441,00 € 3.221.132,00 € 110%

EU-PROJEKTI 2.695.999,41 € 1.593.672,50 € 59%

FŠO 1.119.621,00 € 1.146.919,00 € 102%

MIZŠ  za LPŠ 1.080.684,00 € 1.201.143,00 € 111%

MOK, EOC 777.019,57 € 871.865,84 € 112%

ČLANARINE 26.200,00 € 28.000,00 € 107%

MJU, MZZ 3.950,00 € 4.200,00 € 106%

PRIHODKI SKUPAJ 8.618.914,98 € 8.066.932,34 € 94%

Stroški  v letu 2022

Naziv stroška Načrtovani stroški Načrtovani stroški rebalans % realizacije (rebalans/načrtovani)

Stroški projektov, od tega: 7.069.535,58 € 6.467.543,77 € 91%

usposabljanje strokovnih delavcev v športu 1.800.000,00 €    800.000,00 € 44%

olimpijske igre Peking 882.000,00 €       1.173.000,00 € 133%

razvoj kadrov v športu 602.500,00 € 500.000,00 € 83%

športne štipendije 506.238,00 €       510.387,00 € 101%

regijske pisarne OKS-ZŠZ 307.000,00 €       307.700,00 € 100%

sredozemske igre 246.500,00 €       316.500,00 € 128%

svetovni kongres Tafisa 199.860,00 €       199.860,00 € 100%

evropski teden športa 164.700,00 €       164.700,00 € 100%

olimpijske igre Pariz 83.000,00 €         267.000,00 € 322%

drugi projekti 2.277.737,58 €    2.228.396,77 € 98%

Stroški kontinuiranega procesa in delovanja 1.549.056,11 € 1.599.056,11 € 103%

STROŠKI SKUPAJ 8.618.591,69 € 8.066.599,88 € 94%

Poslovni izid 2022 Načrtovani Rebalansirani

PRIHODKI SKUPAJ 8.618.914,98 € 8.066.932,34 € 

STROŠKI SKUPAJ 8.618.591,69 € 8.066.599,88 € 

Presežek prihodkov 323,28 € 332,46 € 
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Skupščina OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ je na 

podlagi določil Zakona o društvih  (Ur. l. RS št. 64/11-UPB2 in 21/18-ZNOrg) in Pravil Olimpijskega 

komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez na svoji 50. redni seji dne 16. 6. 2022 sprejela naslednja 

 

P R A V I L A 

OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE - 

ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ 

 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 

 
V teh pravilih uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški spol. 

 

1. člen 

      (definicija) 

 

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) 

je osrednja nevladna in nepolitična društvena športna organizacija panožnih športnih zvez in lokalnih 

športnih zvez (v nadaljevanju športnih zvez) ter drugih društvenih športnih zvez in združenj v Republiki 

Sloveniji. 

 

2. člen  

      (ime in sedež) 

 

(1) Ime organizacije je OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 

(kratica OKS-ZŠZ).  

(2) Skrajšano ime je OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE (kratica OKS) in se ne uporablja v pravnem 

prometu. 

(3) Sedež  OKS-ZŠZ je v Ljubljani. 

(4) OKS-ZŠZ deluje na območju Republike Slovenije in v mednarodnem prostoru. 

 

3. člen  

       (oznake in obeležja) 

 

(1) OKS- ZŠZ ima zastavo, znak in himno, ki jih uporablja s soglasjem Mednarodnega olimpijskega 

komiteja (v nadaljevanju MOK). Znak in ostala obeležja OKS-ZŠZ se uporabljajo v skladu z 

veljavno celostno grafično podobo OKS-ZŠZ, ki jo sprejme Izvršni odbor OKS-ZŠZ (v 

nadaljevanju IO OKS-ZŠZ). 

(2) Zastavo in znak potrdi skupščina OKS-ZŠZ po predhodni potrditvi MOK. 

(3) Poleg navedenega OKS–ZŠZ MOK-u odgovarja za spoštovanje pravil 7–14 in BLR 7–14 

Olimpijske listine MOK-a v Sloveniji. OKS-ZŠZ mora sprejeti ukrepe za prepoved uporabe katerih 

koli pravic v povezavi z olimpijskimi igrami, ki bi bile v nasprotju s predhodno navedenimi pravili 

Olimpijske listine MOK. Prav tako si mora OKS-ZŠZ v dobro MOK-a prizadevati za zaščito pravic 

v povezavi z olimpijskimi igrami MOK-a. Vse pravice v povezavi z olimpijskimi igrami, vključno 

 ŠT. DOK.  

01-3/2022-24 

 

ZA 50. SEJO SKUPŠČINE OKS-ZŠZ DNE 16. 6. 2022  

(SPREJETO NA SEJI IO OKS-ZŠZ DNE 31. 5. 2022)  
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z, a brez omejevanja na, olimpijski simbol, zastavo, geslo, himno, identifikacijske znake (vključno 

z, a brez omejevanja na »olimpijske igre« in »olimpiado«), označbe, embleme, ogenj in bakle ter 

vse pravice do katerih koli ugodnosti v povezavi z olimpijskimi igrami, pa tudi vse pravice do 

uporabo navedenega, pripadajo izključno MOK-u. OKS–ZŠZ lahko uporablja samo olimpijski 

simbol, zastavo, geslo in himno (ki spadajo v izključno lastnino MOK-a) v okviru svojih 

nedobičkonosnih dejavnosti pod pogojem, da takšna uporaba prispeva k razvoju olimpijskega 

gibanja in ne škoduje njegovemu dostojanstvu ter pod pogojem, da je predhodno pridobil soglasje 

MOK-a in skladno z Olimpijsko listino MOK-a. 

(4) OKS-ZŠZ lahko za sodelovanje in pomoč pri zaščiti olimpijske intelektualne lastnine in drugih 

pravic, ki so predmet Olimpijske listine na območju Republike Slovenije, zaprosi MOK.  

 

4. člen  

 (poslanstvo OKS- ZŠZ na nacionalni ravni) 

 

(1) OKS-ZŠZ je zveza nacionalnih panožnih športnih zvez, lokalnih športnih zvez in drugih društvenih 

športnih zvez in združenj ter je univerzalna, legitimna in demokratična krovna organizacija 

društveno organiziranega športa v Republiki Sloveniji. 

(2) OKS-ZŠZ se obvezuje, da bo skladno s svojim poslanstvom krovne organizacije civilne športne 

sfere skupaj z ostalimi deležniki v Sloveniji  skrbel za razvoj vseh segmentov športa na državni in 

lokalni ravni ter zastopal interese zaščite športa, športnikov in športnih organizacij. Prav tako se 

obvezuje, da bo ravnal in spodbujal uveljavljanje in varovanje moralnih in etičnih vrednot v športu, 

borbo proti uživanju nedovoljenih poživil ter proti uporabi drugih nedovoljenih sredstev v športu in 

da bo odgovorno skrbel za varstvo okolja. 

(3) OKS-ZŠZ se obvezuje, da bo skladno s svojim poslanstvom in vlogo na nacionalni in lokalni ravni 

aktivno deloval za večjo oz. enakopravnejšo vlogo obeh spolov v športu ter pri dejavnostih za 

podporo miru. 

(4) OKS-ZŠZ bo pri svojem delovanju skrbel za dobro upravljanje in doseganje odličnosti, kar bo 

spodbujal tudi pri svojih članicah.  

 

5. člen   

(vloga OKS-ZŠZ kot nacionalnega olimpijskega komiteja) 

 

(1) Vloga OKS-ZŠZ je razvijati, spodbujati in ščititi olimpijsko gibanje v Sloveniji v skladu z 

Olimpijsko listino MOK-a. Za uresničitev te vloge OKS-ZŠZ sodeluje  z vladnimi in nevladnimi  

organizacijami, ne sme pa se povezovati z aktivnostmi, ki bi bile v nasprotju z Olimpijsko listino. 

(2) OKS-ZŠZ je priznan s strani MOK in priznava MOK kot najvišjo institucijo v mednarodnem 

olimpijskem gibanju ter spoštuje vse njegove akte in odločitve. V primerih, kadar obstaja dvom 

glede razlage teh pravil ali kadar obstaja neskladje med temi pravili in določbami Olimpijske listine 

MOK, se neposredno uporabljajo določbe Olimpijske listine MOK. 

(3) OKS-ZŠZ je član in sodeluje pri delu Svetovnega združenja nacionalnih olimpijskih komitejev 

(ANOC), Evropskega združenja nacionalnih olimpijskih komitejev (EOC), Komiteja Sredozemskih 

iger (ICMG), Mednarodnega združenja za šport za vse (TAFISA) ter drugih združenj in 

mednarodnih športnih organizacij, v katerih lahko uresničuje svoje interese na mednarodnem 

področju.  

 

6. člen  

(upoštevanje pravil MOK) 

 

(1) OKS-ZŠZ, kot del olimpijskega gibanja, se obvezuje, da bo spoštoval določila Olimpijske listine 

(Olympic Charter) MOK (IOC), Kodeks olimpijskega gibanja o preprečevanju manipulacij 

tekmovanj (Olympic Movement Code on the Prevention of the Manipulation of Competitions), 

Etični kodeks MOK, Pravila Arbitražnega razsodišča za šport (CAS), Pravila Svetovne proti-

dopinške organizacije (WADA) in njenega kodeksa (World Anti-Doping Code). 

(2) Pravila OKS-ZŠZ morajo biti vseskozi skladna z Olimpijsko listino MOK in se morajo izrecno 

sklicevati nanjo. Če obstaja kakršenkoli dvom glede pomena ali razlage Pravil OKS-ZŠZ ali če so 

ta pravila v nasprotju z Olimpijsko listino MOK, veljajo pravila oz. določbe Olimpijske listine. 
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7. člen 

(načela delovanja) 

 

OKS-ZŠZ spoštuje in uveljavlja načela in pravila, zapisana v Pravilih OKS-ZŠZ ter deluje po naslednjih 

načelih: 

− skrbi za razvoj vrhunskega športa in športa za vse tako na državni kot lokalni ravni ter spodbuja 

zanimanje za šport in olimpijsko gibanje med mladimi; 

− spodbuja boj proti uporabi prepovedanih snovi in postopkov v športu, na način, da spoštuje 

predpise Svetovne proti-dopinške organizacije (WADA) oziroma druge mednarodne akte, ki 

zavezujejo OKS-ZŠZ; 

− sprejema in izvaja Svetovni proti-dopinški kodeks ter tako zagotavlja, da so proti-dopinški 

postopki in pravila, zahteve za članstvo in/ali zahteve glede financiranja ter upravljanja z 

rezultati skladni s Svetovnim proti-dopinškim kodeksom, s čimer spoštuje vse vloge in 

odgovornosti predpisane za nacionalne olimpijske komiteje v Svetovnem proti-dopinškem 

kodeksu; 

− podpira ukrepe, ki urejajo zdravstveno varstvo in skrb za zdravje športnikov; 

− se zavzema za odpravo neupravičenega razlikovanja v športu ter za preprečevanje 

nedovoljenega nasilja v športu; 

− ohranja svojo avtonomijo in se upira vsaki obliki pritiskov, vključno s tistimi, ki so politične, 

verske ali ekonomske narave in ki bi preprečevali spoštovanje Olimpijske listine MOK in pravil 

drugih mednarodnih organizacij, v katere je vključen; 

− spoštuje prostovoljno združevanje in spodbuja vključevanje športnih organizacij v OKS-ZŠZ; 

− deluje po načelu nepridobitnosti; OKS-ZŠZ in njegove članice so nepridobitne organizacije, ki 

zasledujejo splošno družbeno koristne cilje in javni interes v skladu z nalogami, opredeljenimi 

v teh pravilih in v pravilih posamezne članice; sredstva, s katerimi razpolagajo, se smejo 

uporabljati samo za uresničevanje teh nalog; 

− vodi aktivno politiko na področju sprejemanja in spreminjanja zakonodaje v športu in v zvezi s 

tem preko svojih predstavnikov v Strokovnem svetu za šport pri Vladi RS spodbuja zakonodajne 

aktivnosti; 

− upošteva načela suverenosti in avtonomnosti vseh članic OKS-ZŠZ, enakega varstva pravic, 

poštenega in vestnega izpolnjevanja obveznosti, mirnega reševanja sporov (mediacija, arbitraža 

in druge oblike) ter ne vmešavanja v zadeve, ki ne sodijo v olimpijsko gibanje in šport; 

− sodeluje s pristojnimi vladnimi institucijami, pri čemer ohranja svojo samostojnost in se je 

dolžan upreti vsakršnemu pritisku, tudi političnemu, verskemu ali ekonomskemu, ki bi lahko  

preprečil  OKS-ZŠZ-u izpolnjevanje načel Olimpijske listine MOK; 

− sodeluje z nevladnimi, vladnimi, zasebnimi in javnimi institucijami na ravni države in na vseh 

drugih ravneh (občina, mesto, regija), ki lahko prispevajo k uspešnemu delovanju in razvoju 

športa v Sloveniji in po vsem svetu; 

− sodeluje v nacionalnih institucijah preko svojih imenovanih predstavnikov; 

− razvija prijateljske odnose med športniki iz Slovenije in športniki z vsega sveta, ob upoštevanju 

načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih človekovih svoboščin, ne 

glede na jezik, rasno ali etično pripadnost, versko in politično pripadnost ali prepričanje, starost, 

socialni in družbeni položaj, invalidost ali katero koli drugo osebno okoliščino; 

− pri svojem delovanju OKS-ZŠZ ravna po načelih inkluzivnosti in demokratičnosti, 

transparentnosti, enakopravnosti spolov in ustrezne zastopanosti športnikov, načelih etičnosti in 

solidarnosti, vse z namenom doseganja odličnosti pri svojem delovanju, kar spodbuja tudi pri 

svojih članicah. 

 

II. USTANOVITEV, PRAVNI POLOŽAJ, PREMOŽENJE IN ZASTOPANJE OKS-ZŠZ 

 

8. člen 

(ustanovitev in pravno nasledstvo) 
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(1) Olimpijski komite Slovenije (OKS) je bil ustanovljen dne 15. 10. 1991 s podpisom Olimpijske 

listine, ki so jo podpisali predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih 

panog, predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih s strani MOK ter Leon Štukelj in 

Miroslav Cerar. OKS je bil pogojno priznan s strani Izvršnega odbora MOK dne 5. februarja 1992 

in je dobil polno priznanje na 101. zasedanju MOK dne 24. septembra 1993. 

(2) Športna zveza Slovenije (v nadaljevanju ŠZS) je bila ustanovljena dne 25. 9. 1990 in je naslednica 

Zveze telesnokulturnih organizacij Slovenije oziroma Fizkulturne zveze Slovenije. 

(3) V skladu z odločitvijo članic OKS in ŠZS, izraženih na skupščinah obeh organizacij dne 22. 12. 

1994, in sicer da se združita v enotno športno organizacijo z imenom OLIMPIJSKI KOMITE 

SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ ter ob upoštevanju osnovnih načel Olimpijske 

listine MOK, ustanovne listine OKS in Statuta ŠZS, je skupščina OLIMPIJSKEGA KOMITEJA 

SLOVENIJE - ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ na zasedanju v Ljubljani dne 22. 12. 1994 sprejela 

prva Pravila OKS-ZŠZ. 

(4) OKS- ZŠZ je na podlagi sklepa skupščine z dne 22. 12. 1994 pravni naslednik ŠZS in OKS ter v 

celoti prevzema njune pravice in obveznosti. 

 

9. člen 

(pravni položaj) 

 

OKS-ZŠZ je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu z Zakonom o društvih ter z drugimi 

upoštevnimi pravnimi predpisi. 

10. člen 

(premoženje) 

 

(1) Premoženje OKS-ZŠZ predstavljajo premična in nepremična lastnina, denarna in druga finančna 

sredstva ter pravice.  

(2) V primeru prenehanja delovanja OKS-ZŠZ po poplačilu vseh obveznosti, premoženje preide na 

sorodno zvezo oz. organizacijo. Javna sredstva se vrnejo v proračun. 

 

11. člen 

(zastopanje, pooblastila v pravnem prometu in odgovornost za pravne posle) 

 

(1) OKS-ZŠZ predstavlja njen predsednik, zastopata pa predsednik in generalni sekretar, po pooblastilu 

predsednika in na podlagi določil teh pravil in drugih aktov pa tudi druge osebe skladno z določili 

teh aktov.  

(2) OKS-ZŠZ  je pravna oseba z vsemi pooblastili za nastopanje v pravnem prometu. Pravne posle 

izvaja v svojem imenu in na svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.  

 

III. ČLANSTVO, RAZVRSTITEV, POGOJI, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANIC OKS-

ZŠZ 

 

12. člen 

      (članstvo) 

 

(1) Članstvo v OKS-ZŠZ je prostovoljno. 

(2) Člani OKS-ZŠZ so ob izpolnjevanju pogojev lahko: 

− športne zveze/združenja  

− zamejske športne zveze/združenja  

− splošna in strokovna združenja povezana s športom 

(3) Individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ. 

(4) Fizične osebe  

 

13. člen 

(osnovni pogoji za članstvo) 
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(1) Pravna oseba iz drugega odstavka 12. člena teh pravil, ki želi postati članica OKS-ZŠZ, mora 

izpolnjevati naslednje pogoje: 

− da je registrirana v skladu z veljavno zakonodajo, 

− da je glavna registrirana dejavnost športna dejavnost oziroma da je v registru društev 

razvrščena v skupino  športnih in rekreativnih društev, razen za splošna in strokovna 

združenja povezana s športom, 

− da je registrirana najmanj eno leto, 

− da podpiše pristopno izjavo.  

(2) Ime kandidata za članstvo se mora jasno razlikovati od imen obstoječih članov OKS-ZŠZ in ne sme 

biti zavajajoče.  Če obstoječi član OKS-ZŠZ pisno nasprotuje imenu kandidata za članstvo zato, ker 

je to v nasprotju s prejšnjim stavkom, se šteje, da kandidat za članstvo ne izpolnjuje pogojev za 

članstvo v OKS-ZŠZ. 

(3) Vlogi za članstvo mora pravna oseba priložiti: 

− sklep najvišjega organa o  vključitvi v OKS-ZŠZ, 

− izjavo o sprejemu in spoštovanju pravil in drugih aktov OKS-ZŠZ, 

− potrdilo o registraciji z oznako sedeža; 

− ime zakonitega zastopnika(ov), 

− temeljni akt; 

− poslovni izid za preteklo leto (izpisek iz AJPES-a) 

(4) Pravna oseba, katere dejavnost je izvajanje tekmovanj na ravni države in sodeluje s svojimi   

športniki v mednarodnem prostoru, mora vlogi za članstvo priložiti tudi izjavo o sprejemu in 

spoštovanju Pravil MOK, kodeksa WADA in drugih mednarodnih organizacij, katerih članica je 

OKS-ZŠZ. 

(5) Individualni ustanovitelj je kot član posebnega pomena postal član OKS-ZŠZ s podpisom 

Ustanovne listine OKS. 

(6) Fizična oseba iz 4. odstavka 12. člena pravil OKS-ZŠZ je lahko član OKS-ZŠZ, če je aktivni 

športnik, ki je sodeloval na Olimpijskih igrah ali nekdanji aktivni športnik, ki je sodeloval na 

Olimpijskih igrah pod pogojem, da ga je imenovala Komisija športnikov OKS-ZŠZ.  

(7) Fizična oseba iz 4. odstavka 12. člena pravil OKS-ZŠZ je lahko član OKS-ZŠZ, če ga je imenoval 

Klub slovenskih olimpijcev.  

(8) Član MOK iz Slovenije, v kolikor obstaja, je član OKS-ZŠZ po uradni dolžnosti in skladno s pravili 

Olimpijske listine. 

 

14. člen 

(razvrstitev) 

 

(1) Člani so razvrščeni v naslednje skupine. 

A. nacionalne panožne športne zveze,   

B. lokalne športne zveze (občinske, mestne in medobčinske športne zveze), 

C. športne zveze in združenja (druge športne zveze/združenja, zamejske športne 
zveze/združenja ter splošne in strokovne zveze/združenja povezana s športom), 

D. fizične osebe, med katerimi so individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ, član MOK iz Slovenije, 

v kolikor obstaja in predstavniki športnikov. 

(2) Član OKS-ZŠZ je lahko le ena lokalna športna zveza za območje ene lokalne skupnosti. Lokalne 

športne zveze so razporejene v uradno določene statistične regije v Republiki Sloveniji, v okviru 

katerih deluje skupaj do največ petnajst regijskih pisarn OKS-ZŠZ, ki jih imenuje Izvršni odbor 

OKS-ZŠZ za obdobje štirih let. Regijske pisarne OKS-ZŠZ so praviloma locirane na sedežu najbolj 

reprezentativne lokalne športne zveze v posamezni statistični regiji v Republiki Sloveniji, pri čemer 

sta lahko v posamezni statistični regiji locirani največ dve regijski pisarni. Za optimalno izvedbo 

skupnih  nalog  lahko Izvršni odbor OKS-ZŠZ  posamezni  regijski  pisarni dodeli zadolžitve 

tudi  izven   področja  statistične regije. Posamezna regijska pisarna OKS-ZŠZ je zadolžena za 

uresničevanje ciljev na vseh področjih delovanja OKS-ZŠZ v svoji statistični regiji, kar regijska 

pisarna uresničuje s podporo, koordinacijo in usmerjanjem delovanja športnih zvez, športnih 

društev, športnikov in strokovnih delavcev v športu v svoji statistični regiji ob sodelovanju z 

lokalnimi skupnostmi.   

(3) Za posamezno športno panogo ima status nacionalne panožne zveze lahko samo ena panožna 
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  športna zveza. 

(4) O pridobitvi statusa nacionalne panožne športne zveze na podlagi pravilnika iz 21. člena teh pravil 

odloča Izvršni odbor OKS-ZŠZ.  

(5) V primeru, da je na območju ene lokalne skupnosti ustanovljenih več zvez, ali da več zvez uveljavlja 

status nacionalne panožne športne zveze, se na pobudo zainteresirane zveze odloča na podlagi 

naslednjih kriterijev: 

a) Za nacionalne panožne športne zveze: 

− članstva v ustrezni krovni mednarodni športni federaciji (tj. v mednarodni športni 

federaciji poletnih olimpijskih panog, mednarodni športni federaciji zimskih 

olimpijskih panog, mednarodni športni federaciji panog, ki jih priznava MOK, 

mednarodni športni federaciji panog, ki so včlanjene v GAISF),  

− število članic s plačano članarino 

− regijska razširjenost športne panoge, 

− število udeležencev na zadnjih treh državnih prvenstvih, 

− pozitivno poslovanje v zadnjih treh letih 

− število članic v mednarodnih zvezah 

− rezultati na državnem in mednarodnem prostoru v zadnjih treh letih 

b) Za lokalne športne zveze: 

− čas delovanja 

− število članic s plačano članarino 

− izvedene skupščine v zadnjih dveh letih 

− izvedeni programi v zadnjih dveh letih 

− izvajanje letnega programa športa na lokalni ravni 

      Postopke podrobneje ureja pravilnik iz 21. člena teh Pravil.  

(6) Pravne osebe, članice združenja, ki je včlanjeno v OKS-ZŠZ,  ne morejo samostojno postati člani 

OKS-ZŠZ, razen v primeru, kadar ima pravna oseba status nacionalne panožne športne zveze. 

 

15. člen 

(pogoji za razvrstitev članov) 

 

(1) Za pridobitev statusa nacionalne panožne športne zveze mora članica poleg dokazil iz 13. člena teh 

pravil predložiti: 

a) Seznam članic nacionalne panožne športne zveze 

b) Dokazilo da je polnopravna članica ene izmed naslednjih mednarodnih športnih zvez: 

− članica mednarodne krovne športne zveze, katere športna panoga je vključena v 

program olimpijskih iger, 

− članica mednarodne krovne športne zveze, ki jo MOK priznava, vendar katere 

športna panoga, ni vključena v program olimpijskih iger, 

− članica mednarodne krovne športne zveze, ki je članica Generalnega združenja 

mednarodnih športnih federacij GAISF oziroma njene pravne naslednice. 

c) Izjavo o spoštovanju  veljavnih proti-dopinških pravil  oziroma  morajo to izrecno 

pripoznati v  svojih pravilih. 

d) Veljavni tekmovalni pravilnik.  

e) Rezultate zadnjih dveh državnih prvenstev. 

f) Rezultate z mednarodnih tekmovanj v zadnjem koledarskem letu. 

(2) Status nacionalne panožne športne zveze ima članica lahko le za športno panogo, ki je na programu 

olimpijskih iger oziroma je športna panoga  organizirana v mednarodnem prostoru, ki ga priznava 

MOK ali GAISF oziroma njegova pravna naslednica. 

(3) Lokalna športna zveza mora poleg dokazil iz 13. člena teh pravil vlogi priložiti tudi seznam članov 

zveze. 

(4) Splošna in strokovna združenja povezana s športom morajo poleg dokazil iz 13. člena teh pravil ob 

vložitvi vloge: 

− izkazati, da je njihovo delovanje posredno ali neposredno povezano s športom. 

 

16. člen 

(sprejem in zavrnitev članstva) 
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O sprejemu v članstvo oz. o zavrnitvi članstva v OKS-ZŠZ odloča skupščina OKS-ZŠZ na predlog IO 

OKS-ZŠZ, pri čemer je potrebno pri splošnem in strokovnem združenju, povezanim s športom, pridobiti 

mnenje Strokovnega sveta za vrhunski šport, Strokovnega sveta športa za vse ter Odbora za športnike 

in olimpijske vrednote.  

 

17. člen  

(sprememba okoliščin pomembnih za članstvo) 

 

(1) Vsak član je dolžan v roku 60 dni od nastanka sprememb obvestiti OKS-ZŠZ o nastopu  

spremenjenih pogojev za njegovo članstvo v OKS-ZŠZ in s tem v zvezi predložiti dokaze za dejstva, 

ki jih zatrjuje. Na osnovi predloženih dokazov in listin lahko IO OKS-ZŠZ po pooblastilu skupščine 

člana razporedi v ustrezno skupino, za katero izpolnjuje pogoje, in o tem poroča na prvi naslednji 

seji skupščine. IO OKS-ZŠZ, za katerega to izvaja generalni sekretar, aktivno vodi seznam članstva 

za vsako izmed kategorij članstva.  

(2) OKS-ZŠZ ima pravico, da od vsake članice kadar koli zahteva predložitev dokazov o izpolnjevanju 

pogojev za članstvo. V primeru, da ugotovi spremenjene okoliščine, ki vplivajo na članstvo v 

določeni skupini ali sploh na članstvo v OKS-ZŠZ, sprejme IO OKS-ZŠZ ustrezne sklepe in o tem 

obvesti skupščino. 

(3) IO OKS-ZŠZ po potrebi preveri status članic glede izpolnjevanja pogojev za razvrstitev v 

posamezne skupine. 

(4) O pritožbah zoper odločitve IO OKS-ZŠZ v zvezi s spremembami okoliščin, pomembnih za 

članstvo odloča skupščina OKS-ZŠZ. Pritožbeni rok je 15 dni od sprejema obvestila o sklepu IO 

OKS-ZŠZ. 

 

18. člen   

(prenehanje članstva) 

 

(1) Članici preneha članstvo: 

− po volji članice, 

− zaradi prenehanja izpolnjevanja pogojev, 

− zaradi prenehanja delovanja članice, 

− zaradi izključitve. 

(2) Članstvo individualnega ustanovitelja preneha s smrtjo. 

(3) Članstvo predstavnikov športnikov preneha z zaključkom mandata članov skupščine OKS-ZŠZ. 

(4) Članstvo člana MOK iz Slovenije, v kolikor obstaja, preneha, ko mu preneha članstvo v MOK. 

 

19. člen  

(začasna omejitev pravic in  izključitev) 

 

(1) V primeru, ko IO OKS-ZŠZ ugotovi, da članica zanemarja svojo vlogo v športu in so zaradi tega 

posledično ogroženi interesi razvoja športa, članic te članice in športnikov, ji IO OKS-ZŠZ s 

sklepom lahko začasno omeji pravice iz naslova članstva v OKS-ZŠZ in naloži določene obveznosti  

za vzpostavitev stanja, ki bo zagotavljalo normalen razvoj športa v tej sredini, oziroma  do izpolnitev 

obveznosti. 

(2) Če članica v  roku,  danem s strani IO OKS-ZŠZ, izpolni zahteve, sklep IO preneha veljati.  

(3) Če članica ne izpolni obveznosti iz 1. odstavka tega člena, IO OKS-ZŠZ predlaga disciplinski 

komisiji uvedbo disciplinskega postopka. 

(4) Članica je lahko izključena iz članstva OKS-ZŠZ zaradi hudih kršitev dolžnosti. 

(5) Za hude kršitve dolžnosti članic se smatrajo: 

− zanemarjanje vloge članice v športu, kadar so zaradi tega ogroženi interesi razvoja športa, 

članic zveze in športnikov 

(6) O izključitvi iz članstva odloča skupščina OKS-ZŠZ na predlog disciplinske komisije OKS-ZŠZ. 

Pred izključitvijo iz OKS-ZŠZ ima članica pravico, da se o kršitvi izjasni. 

(7) Članstvo samodejno ugasne, če članica dve leti kljub predhodnemu opominu ne poravna dolžnih 

članarin. Ugotovitveni sklep o tem sprejme skupščina OKS-ZŠZ.  
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20. člen  

 (prenehanje pogojev za članstvo) 

 

Če IO OKS- ZŠZ ugotovi,  da članica ne izpolnjuje več pogojev za članstvo, predlaga  skupščini, da 

sprejme sklep o prenehanju članstva v OKS-ZŠZ. 

Če članica izrazi voljo po prenehanju članstva, ji članstvo samodejno ugasne in se s tem seznani 

skupščino OKS-ZŠZ. 

 

21. člen 

(postopki za včlanitev in spremembe statusa članic) 

 

Postopke v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za sprejem članic, spremembi njihovega statusa, prenehanju 

članstva in kriterije za odločanje o priznanju statusa nacionalne zveze ureja Pravilnik o članstvu, ki ga 

sprejme skupščina OKS-ZŠZ. 

 

22. člen  

(reševanje sporov o pravicah iz naslova članstva v OKS-ZŠZ) 

 

(1) Pritožbo zoper sklep skupščine OKS- ZŠZ, ki se veže na pravice iz naslova članstva, se lahko 

vloži na Arbitražno razsodišče OKS-ZŠZ za šport. Pritožba se vloži v roku 15 dni od dneva 

prejema sklepa, na katerega se pritožba nanaša.  

(2) Pritožbo zoper sklep Arbitražnega razsodišča OKS-ZŠZ za šport, ki se veže na pravice iz naslova 

članstva v OKS- ZŠZ,  se lahko vloži na Arbitražno razsodišče za šport v Lozani, Švica, ki bo spor 

rešil dokončno v skladu s Pravili športne arbitraže (Code of Sports-Related Arbitration). Pritožba 

se vloži v roku 21 dni od dneva prejema sklepa, na katerega se pritožba nanaša.  

 

23. člen  

(pravice članic) 

 

(1) Pravice članic so: 

− da v skladu z določili teh pravil predlagajo kandidate za organe OKS-ZŠZ in druge 

institucije, v katerih sodelujejo predstavniki OKS-ZŠZ, 

− da preko svojih članov, izvoljenih v organe OKS-ZŠZ, opozarjajo na problematiko s 

področja športa, katere reševanje je v pristojnosti OKS-ZŠZ, in predlagajo tudi rešitve, 

− da se preko izvoljenih članov skupščine in v drugih organih OKS-ZŠZ zavzemajo za 

uresničevanje že sprejetih sklepov, 

− uresničuje druge pravice, ki izhajajo iz teh pravil in ostalih aktov in odločitev organov OKS-

ZŠZ. 

(2) Posebne pravice članic so: 

− nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športnih panog samostojno odločajo o 

zadevah, ki se nanašajo na olimpijske igre. 

− kandidat za predsednika OKS-ZŠZ je lahko le predstavnik nacionalne panožne športne 

zveze olimpijske športne panoge. 

 

24. člen  

(dolžnosti članic) 

Dolžnosti članice so: 

− da deluje v skladu s svojim temeljnim aktom , 

− da spoštuje načela olimpijskega gibanja, olimpijske listine in ta Pravila OKS-ZŠZ, 

− da ves čas izpolnjuje  pogoje za članstvo,  

− da uresničuje in upošteva odločitve organov OKS-ZŠZ, 

− da plačuje članarino, 

− da pri svojem delovanju upošteva smernice OKS-ZŠZ, 

− spoštuje veljavna proti-dopinška pravila.  
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IV. DEJAVNOST OKS-ZŠZ, JAVNOST DELA, FINANČNO-MATERIALNO 

POSLOVANJE 

 

a) DEJAVNOST 

25. člen 

(naloge in področja delovanja) 

OKS-ZŠZ: 

− s svojimi športniki sodeluje  na igrah poletne olimpijade in zimskih olimpijskih igrah in zimskih 

ter poletnih mladinskih olimpijskih igrah, zimskih in poletnih olimpijskih festivalih evropske 

mladine, evropskih igrah, sredozemskih igrah, 

− imenuje reprezentance za Olimpijske igre ter druga več panožna tekmovanja organizirana pod 

okriljem MOK, EOC, ICMG in ANOC ter je odgovoren za ravnanje vseh članov reprezentanc, 

ki se udeležijo posameznega več panožnega tekmovanja, 

− sprejme ustrezna proti-dopinška pravila v skladu s svetovnim proti-dopinškim kodeksom, ki 

zavezuje vse člane OKS-ZŠZ, 

− ima pravico kandidirati mesto za organizacijo olimpijskih iger in ostala več panožna tekmovanja 

pod okriljem MOK, EOC, ICMG in ANOC v Sloveniji, 

− širi osnovna načela olimpizma na nacionalni ravni v okviru športnih aktivnosti in drugače 

prispeva k širjenju olimpijskega gibanja,  

− organizira izbor športnikov iz Slovenije za nastop na olimpijskih igrah in drugih tekmovanjih, 

ki so pod okriljem MOK, EOC, ICMG in ANOC ter sodeluje pri drugih mednarodnih 

tekmovanjih in srečanjih v sodelovanju z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, 

− skrbi za ustanavljanje institucij, ki se posvečajo olimpijski vzgoji; zlasti skrbi za dejavnost  

Slovenske olimpijske akademije (na podlagi priporočil MOK je Slovenska olimpijska 

akademija stalna komisija OKS-ZŠZ, ki se ukvarja z razvojem olimpijskega gibanja v Republiki 

Sloveniji in v tujini), podpira vse aktivnosti v povezavi z ohranjanjem športne dediščine in 

olimpijskega gibanja ter skrbi za administrativno in strokovno podporo Komisiji športnikov 

OKS-ZŠZ (na podlagi priporočil MOK je Komisija športnikov OKS-ZŠZ stalna komisija OKS-

ZŠZ, ki ima lastna pravila delovanja, pravila volitev in imenovanja članov komisije) in Klubu 

slovenskih olimpijcev (Klub slovenskih olimpijcev je prostovoljno združenje športnikov v 

okviru OKS – ZŠZ, ki ga sestavljajo uradni udeleženci zimskih ali poletnih olimpijskih iger ter 

vključuje, združuje in povezuje olimpijce z namenom izvajanja nalog, pomembnih za podporo 

olimpijcem in športnikom),  

− daje pobudo in sodeluje pri kandidaturi in organizaciji drugih mednarodnih tekmovanj v 

Sloveniji, 

− skrbi za razvoj vseh segmentov športa na lokalni in državni ravni, 

− spodbuja in podpira razvoj zamejskega športa, 

− spodbuja razvoj športa tako, da skupaj z nacionalnimi in lokalnimi športnimi zvezami ter 

ostalimi dejavniki zagotavlja usklajen razvoj vseh področij športa v Sloveniji, vključno z 

infrastrukturo ter za aktivno vključevanje vseh starostnih in socialnih skupin prebivalstva, še 

posebej mladine, 

− organizira in izvaja športno rekreativne prireditve,  

− pomaga pri izobraževanju strokovnih delavcev v športu in funkcionarjev, 

− za namene boja proti dopingu lahko ustanovi posebno neodvisno pravno osebo, 

− spodbuja okoljevarstvo in varstvo narave na vseh ravneh športnega udejstvovanja, 

− usklajuje delo članic in opravlja dogovorjene skupne naloge, 

− skrbi za uveljavljanje strokovnega dela na vseh področjih športa, 

− skrbi za razvoj informacijskega sistema slovenskega športa, 

− skrbi za razvoj marketinga in drugih  oblik trženja ter zagotavlja ugodnosti za članice v okviru 

sistema bonitet, 

− vodi aktivno politiko na področju iger na srečo in odloča o namembnosti sredstev, 

− skrbi za zagotavljanje sredstev za delovanje OKS-ZŠZ  iz javnih virov,  iger na srečo, iz naslova 

športnega  marketinga, olimpijskega in ne olimpijskega tržnega programa, ter iz lastne 

dejavnosti (računovodska dejavnost, ekonomat in distribucija ter drugo),  

− daje predloge in pobude za izdajo ustrezne strokovne literature. 
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b) JAVNOST DELA 

26. člen  

(javnost dela) 

 

(1) Delo OKS-ZŠZ  in njegovih organov je javno. 

(2) Svoje  članice obvešča OKS-ZŠZ: 

− s pravico vpogleda članic v zapisnike organov OKS-ZŠZ, 

− preko publikacij in glasil OKS-ZŠZ, 

− preko sredstev javnega obveščanja, 

− preko spletne strani OKS-ZŠZ in ostalih komunikacijskih sredstev, ki jih omogoča sodobna 

tehnologija. 

(3) Javnosti obvešča OKS-ZŠZ o svojem delu tako, da so seje organov OKS-ZŠZ javne, da organizira 

okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, 

ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 

(4) Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu OKS-ZŠZ  je odgovoren generalni 

sekretar OKS-ZŠZ. 

(5) Za obveščanje javnosti je zadolžena strokovna služba. Javnost se izključi, kadar se obravnavajo 

vprašanja, ki posegajo v človekovo osebno dostojanstvo in integriteto ali kadar tako soglasno 

sklenejo člani izvršnega odbora. 

 

c) FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE 

 

27. člen  

(finančna sredstva za delovanje) 

 

Za izvajanje programov in delovanje OKS-ZŠZ se  sredstva zagotavljajo predvsem iz: 

− proračuna Republike Slovenije, 

− sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij, 

− sredstev sklada Olimpijske solidarnosti MOK, strukturnih skladov EU in drugih virov iz 

tujine, 

− članarine, 

− naslova materialnih pravic OKS-ZŠZ,  

− naslova aktivnosti trženja, 

− pridobitne dejavnosti, 

− iz drugih virov. 

 

28. člen 

(razpolaganje s finančnimi sredstvi) 

 

OKS-ZŠZ razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in osnovami finančnega načrta, ki ga 

sprejme skupščina. 

 

29. člen 

(finančno-materialno poslovanje) 

 

(1) Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar OKS-ZŠZ. 

(2) Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 

(3) Računovodstvo vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno 

materialnem poslovanju v katerem OKS-ZŠZ tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o 

finančno materialnem poslovanju OKS-ZŠZ, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za 

društva. 

 

30. člen 

(pridobitna dejavnost) 
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Za pridobivanje sredstev za financiranje dejavnosti OKS-ZŠZ opravlja tudi pridobitno dejavnost. V 

okviru tega opravlja poslovne aktivnosti na sledečih dejavnostih po SKD: 

 

C18.120 Drugo tiskanje 

C18.130 Priprava za tisk in objavo 

G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo 

G47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili 

G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

J62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih 

J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin 

M69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 

M70.210 Dejavnosti stikov z javnostjo 

M70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v zakup 

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

N79.120 Dejavnost organizatorjev tekmovanj 

N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

N82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev 

N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

P85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje 

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa 

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

R93.110 Obratovanje športnih objektov 

R93.190 Druge športne dejavnosti 

R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

 

V. ORGANI OKS-ZŠZ 

 

31. člen 

(organi OKS-ZŠZ) 

 

Organi OKS-ZŠZ so: 

− Skupščina 

− Nadzorni odbor 

− Izvršni odbor 

− Disciplinska komisija 

 

32. člen 

(volitve in delovanje organov OKS-ZŠZ) 

 

(1) Člane organov voli skupščina na tajnih volitvah, razen če ni v teh pravilih določeno drugače. Mandat 

izvoljenih članov organov je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. 

(2) Za vsa volilna opravila in izvedbo volitev je odgovorna volilna komisija. 

(3) Volitve in delo organov morata potekati v skladu s temi pravili in v skladu s poslovnikom o delu 

posameznega organa oz. v skladu z drugim pravnim aktom, ki določa delovanje posameznega 

organa, pri čemer se seje posameznega organa lahko izvedejo tudi preko sredstev komunikacijske 

in informacijske tehnologije (seja na daljavo), pod pogojem, da je pri takšni izvedbi seje 

zagotovljeno enakopravno sodelovanje vseh članov posameznega organa, pri čemer se pri takšnem 
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sklicu seje upoštevajo tisti roki za sklic in za posredovanje gradiva, kot so določeni za sklic in 

posredovanje gradiva za redno sejo posameznega organa. Ne glede na predhodna določila tega 

odstavka se seja posameznega organa, na kateri potekajo volitve, ne more izvesti kot seja na daljavo.  

(4) Kopije zapisnikov z zasedanj, na katerih so bili člani voljeni ali zamenjani, morajo biti poslani  na 

MOK. Predsednik in generalni sekretar OKS-ZŠZ morata overiti kopije teh zapisnikov.   

 

33. člen 

(pogoji članstva v organih) 

 

(1) Organi OKS-ZŠZ so sestavljeni iz članov, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v posameznem organu, 

pri čemer so člani organov OKS-ZŠZ lahko izvoljeni ali evidentirani izključno izmed 

posameznikov, ki so člani Skupščine OKS-ZŠZ, po izvolitvi ali evidentiranju za člana posameznega 

organa OKS-ZŠZ pa članica, Komisija športnikov OKS-ZŠZ in Klub slovenskih olimpijcev lahko 

zamenjajo svojega predstavnika v Skupščini OKS-ZŠZ, s čimer pa članu posameznega organa OKS-

ZŠZ ne preneha njegov mandat v tem organu, član posameznega organa OKS-ZŠZ pa v takem 

primeru izgubi glasovalno pravico v Skupščini OKS-ZŠZ in se ga torej ne upošteva več ne pri 

ugotavljanju sklepčnosti in ne pri sprejemanju odločitev v Skupščini OKS-ZŠZ. 

(2) V skladu Olimpijsko listino MOK člani skupščine, drugih organov in delovnih teles OKS-ZŠZ za 

opravljanje svojega dela oz. svojih funkcij ne smejo prejemati plačila ali imeti kakih drugih bonitet. 

(3) Skladno s sklepom MOK mora biti v IO OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov predstavnikov nasprotnega 

spola. Za ostale organe OKS-ZŠZ ter organe in komisije IO OKS-ZŠZ se določila predhodnega 

stavka o najmanj 20 odstotkih predstavnikov nasprotnega spola v celoti realizirajo v obdobju do 

zaključka koledarskega leta po zimskih olimpijskih igrah leta 2026, pri čemer se pri organih OKS-

ZŠZ (Nadzorni odbor in Disciplinska komisija) za določitev 20 odstotkov predstavnikov 

nasprotnega spola smiselno upošteva način, kot je določen v petem odstavku 63. člena teh Pravil, 

ki govori o nadomeščanju predstavnikov moškega spola s predstavnicami ženskega spola v članstvu 

IO OKS-ZŠZ. 

(4) Posameznik je lahko član organov OKS-ZŠZ pod pogojem, da v koledarskem letu, v katerem 

potekajo  volitve za člane organov OKS-ZŠZ, ne dopolni 71 let ali več. Izvršni odbor OKS-ZŠZ pa 

lahko odloči, da starostna omejitev iz predhodnega stavka ne velja za največ 5 kandidatov za člane 

Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, v kar se ne všteva individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ, enega kandidata 

za člana Nadzornega odbora OKS-ZŠZ in enega kandidata za člana Disciplinske komisije OKS-

ZŠZ. V prvem stavku tega odstavka navedena starostna omejitev se upošteva tudi v primeru, če 

članica OKS-ZŠZ, Komisija  športnikov OKS-ZŠZ ali Klub slovenskih olimpijcev imenuje svojega 

novega predstavnika v Skupščino OKS-ZŠZ po tem, ko je predstavnik članice, komisije ali kluba 

postal član Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, Nadzornega odbora OKS-ZŠZ ali Disciplinske komisije 

OKS-ZŠZ. V predhodnih določbah tega odstavka določena starostna omejitev ne velja za 

individualnega ustanovitelja OKS-ZŠZ. 

(5) Predstavniki članic, ki v tekočem letu nimajo poravnane članarine, ne morejo sodelovati pri 

odločitvah v teh organih. 

 

34. člen 

(razrešitev članov v organih) 

 

(1) Za razrešitev članov organov OKS- ZŠZ lahko poda predlog izvršni odbor ali 1/3 članic OKS-ZŠZ. 

(2) Glasovanje o razrešitvi se uvrsti na dnevni red skupščine na predlog izvršnega odbora ali ene tretjine 

prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico. 

 

35. člen 

(funkcionarji OKS-ZŠZ) 

 

Funkcionarji OKS-ZŠZ so: 

− predsednik OKS-ZŠZ 

− podpredsedniki OKS-ZŠZ 

− predsednik nadzornega odbora  

− predsednik disciplinske komisije 
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a) SKUPŠČINA OKS-ZŠZ 

 

Sestava, pristojnosti, volitve, zasedanje in sprejemanje odločitev 

 

36. člen 

(sestava skupščine) 

 

(1) Skupščina je najvišji organ OKS-ZŠZ 

(2) Skupščino sestavljajo:   

I. Vsi predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez: 

a) Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, ki morajo, 

skladno z Olimpijsko listino MOK, vedno predstavljati kvorumsko in glasovalno 

večino skupščine OKS-ZŠZ. V primeru, ko ta večina glasov ni dosežena, prejmejo, pod 

pogoji, navedenimi v drugem odstavku 45. člena teh pravil, toliko dodatnih glasov, da 

njihovi glasovi predstavljajo najmanj enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih 

članov Skupščine z glasovalno pravico; 

b) predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez MOK priznanih športov, 

c) predstavniki nacionalnih  panožnih  športnih zvez ne olimpijskih športov, ki so 

včlanjeni v Generalno združenje mednarodnih športnih organizacij GAISF. 

II. Največ 30 predstavnikov lokalnih športnih zvez. 

III. 6  predstavnikov športnih zvez in združenj: 

a) 4 predstavniki športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse, 

b) 1 predstavnik športnih zvez in združenj, 

c) 1 predstavnik zamejskih športnih organizacij. 

Predstavniki skupin iz točke II. in III. 2. odst. tega člena vedno predstavljajo eno tretjino glasov 

skupščine OKS-ZŠZ. Če ta delež ni dosežen, prejmejo predstavniki teh skupin, pod pogojem, da je 

prisotnih vsaj polovica predstavnikov teh skupin, toliko dodatnih glasov ali deležev glasu, da je ena 

tretjina prisotnih glasov Skupščine OKS-ZŠZ dosežena.  

IV. 1 individualni ustanovitelj 

V.  2 aktivna športnika olimpijca ali nekdanja aktivna športnika olimpijca, ki sta sodelovala na 

olimpijskih igrah in ju je imenovala Komisija špotnikov OKS-ZŠZ. 

VI.  2 nekdanja aktivna športnika olimpijca, ki ju je imenoval Klub slovenskih olimpijcev. 

VII. Član MOK iz Slovenije, v kolikor obstaja. 

(3) Člani skupščine pod točkami I. a), V. in VI. tega člena imajo po dva glasova.  

(4) O zadevah, ki se nanašajo na olimpijske igre imajo pravico glasovanja predstavniki nacionalnih 

panožnih zvez olimpijskih športov in športniki.   

 

37. člen 

 (verifikacija članov skupščine in mandatna doba) 

 

(1) Člane skupščine iz točke I. člena 36 (2) teh pravil na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez 

verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(2) Člane skupščine iz točke II. člena 36 (2) teh pravil volijo izmed sebe predstavniki lokalnih športnih 

zvez po regijah ter jih verificira skupščina OKS-ZŠZ. 

(3) Člane skupščine iz točke III. a, b in c člena 36 (2) voli izmed sebe vsaka skupina članic posebej in 

jih verificira skupščina OKS-ZŠZ.  

(4) Volitve oz. verifikacije navedenih članov skupščine se opravi v skladu s Poslovnikom o delu 

skupščine OKS-ZŠZ.  

(5) Dva člana iz točke V. člena 36 (2) teh Pravil imenuje Komisija športnikov OKS-ZŠZ skladno z 

njenimi pravili, dva člana iz točke VI. člena 36 (2) teh pravil pa imenuje Klub slovenskih olimpijcev.  

(6) Mandate verificira skupščina OKS-ZŠZ. Mandat članov skupščine traja 4 leta.  
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(7) Izjemoma lahko organ članice, ki je pristojen za predlaganje predstavnika v skupščino OKS-ZŠZ, 

za posamezno zasedanje skupščine pooblasti drugo osebo, ki ni član skupščine. 

(8) Posamezen član ali njegov pooblaščenec ali predstavnik člana oziroma njegov pooblaščenec v 

skupščini predstavlja in zastopa samo enega člana ter zanj glasuje. 

 

38. člen 

(prenehanje članstva v skupščini OKS-ZŠZ in nadomestni člani) 

 

(1) Članstvo v skupščini preneha: 

− če članica, ki jo član skupščine predstavlja, preneha biti članica OKS-ZŠZ, 

− če članica, ki jo član v skupščini predstavlja, le-tega zaradi popolnega prenehanja delovanja 

ali storitve kaznivega dejanja ali zamenjave, odpokliče, 

− na lastno željo člana, 

− zaradi smrti,  

− zaradi neaktivnosti, 

− zaradi kršitve pravil OKS-ZŠZ. 

Članstvo članu-fizični osebi in/ali predstavniku pravne osebe v Skupščini OKS-ZŠZ preneha v trenutku, 

ko OKS-ZŠZ prejme obvestilo o dejstvu (3. in 4 alineja) ali po dokončni odločitvi Disciplinske komisije 

OKS-ZŠZ (6. alineja). O prenehanju članstva v skupščini odloča skupščina OKS-ZŠZ na predlog 

izvršnega odbora OKS-ZŠZ (1., 2. in 5.). 

 

39.  člen 

(naloge in pristojnosti skupščine) 

 

Pristojnosti in naloge skupščine so, da: 

− razpravlja in sklepa o globalnih in strateških usmeritvah športa v Sloveniji, 

− sprejema programska izhodišča in materialne osnove delovanja in razvoja športa v Sloveniji 

ter ocenjuje njihovo uresničevanje, 

− sprejema zaključni račun in poročilo o poslovanju OKS-ZŠZ, ki prikazuje resnično stanje o 

premoženju in poslovanju OKS-ZŠZ in je sestavljeno v skladu z veljavnimi računovodskimi 

standardi za društva, 

− opredeljuje razmerja do zakonodajne in izvršne oblasti na vseh ravneh, ter izhodišča in 

vsebino sodelovanja  na podlagi nacionalnega programa, zakonov in drugih predpisov, 

− sprejema in spreminja Okoljevarstveni in naravovarstveni kodeks ter potrjuje letno poročilo 

o izvajanju kodeksa, 

− sprejema in spreminja Pravila OKS-ZŠZ, Poslovnik o delu skupščine, disciplinski pravilnik, 

pravilnik o arbitraži in pravilnik o članstvu, 

− sprejema usmeritve in način svojega delovanja v mednarodnem športnem prostoru, 

− verificira mandate članov skupščine in odloča o prenehanju članstva v skupščini,  

− voli in razrešuje predsednika in podpredsednike OKS-ZŠZ, člane izvršnega odbora, 

nadzornega odbora OKS-ZŠZ, disciplinske komisije OKS-ZŠZ in volilno komisijo, 

− predlaga kandidate za člane MOK iz Slovenije, 

− predlaga člane oziroma kandidate v druge organizacije, kadar je s pravili teh organizacij 

določeno, da je to pristojnost skupščine, 

− odloča o včlanjevanju OKS-ZŠZ v mednarodne organizacije, 

− odloča o sprejemu in izključitvi članic OKS-ZŠZ, 

− odloča o pritožbah na sklepe organov, če v pravilnikih ni drugače opredeljeno, 

− odloča o prenehanju delovanja OKS-ZŠZ. 

 

40. člen 

(volitve članov skupščine) 

 

(1) Člane skupščine  (razen predstavnikov iz I. točke 2. odstavka 36. člena teh pravil) volijo predstavniki 

članic v posameznih skupinah članic, ki jih določajo ta Pravila OKS-ZŠZ. 

(2) Volitve izvede volilna komisija.  
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(3) Volitve potekajo v skladu s Poslovnikom o delu  skupščine OKS-ZŠZ.  

 

41. člen 

(zasedanje skupščine in vrste zasedanja) 

 

(1) Zasedanja skupščine so redna in izredna.  

(2) Sklic in zasedanje skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine OKS-ZŠZ. 

(3) Člani skupščine morajo prejeti pisno ali elektronsko vabilo najmanj 21 dni pred dnevom, ki je 

določen za zasedanje skupščine. Gradivo se članom skupščine  posreduje po e-pošti najmanj 15 dni 

pred dnevom, ki je določen za zasedanje skupščine ali pa je gradivo v tem roku objavljeno na 

spletnem mestu, o čemer strokovna služba OKS-ZŠZ člane skupščine po e-pošti obvesti najmanj 15 

dni pred dnevom, ki je določen za zasedanje skupščine. 

 

42. člen 

(redna skupščina) 

 

(1) Redna zasedanja so najmanj enkrat letno, vsaka štiri leta pa je volilna skupščina.  

(2) Redno zasedanje skupščine sklicuje Izvršni odbor.  

(3) Skupščina zaseda da: 

− obravnava in sprejme poročilo nadzornega odbora, 

− sprejme usmeritve in program dela, 

− obravnava in sprejme poročilo o delu in finančno - materialnem poslovanju in revidirane 

finančne izkaze v preteklem obdobju, 

− na predlog izvršnega odbora in nadzornega odbora odloča o drugih zadevah, ki jih vsebuje 

gradivo, pripravljeno za obravnavo na seji skupščine, 

− obravnava pritožbe na sklepe organov, 

− sprejema akte, ki so v pristojnosti skupščine in 

− obravnava in odloča o drugih vprašanjih, ki niso zajeta v zgornjih alineah. 

 

43. člen 

 (izredna skupščina)  

 

(1) Izredno zasedanje skupščine se skliče za obravnavo posameznega vprašanja, če to zahteva 

nadzorni odbor ali izvršni odbor ali 1/2 članov skupščine z glasovalno pravico. 

(2) Izredno zasedanje skupščine odloča le o zadevi, za katero je sklicano. 

(3) Izredno zasedanje skupščine mora sklicati IO OKS-ZŠZ v 30 - tih dneh po prejemu zahteve za sklic, 

v nasprotnem primeru jo skliče predlagatelj sam. 

 

44. člen 

(korespondenčna seja skupščine) 

 

Samo izjemoma lahko izvršni odbor z vsebinsko utemeljitvijo opravi korespondenčno sejo skupščine, 

če gre za zadeve pretežno formalnega značaja in razprava ni potrebna. 

 

45. člen 

(sklepčnost skupščine in sprejemanje odločitev) 

 

(1) Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča le o vprašanjih in zadevah, ki so na dnevnem redu. 

(2) Skupščina lahko zaseda, če je navzočih več kot 50 % članov skupščine z glasovalno pravico in če 

predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog predstavljajo 

glasovalno večino. Če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog 

ne predstavljajo glasovalne večine in pod pogojem, da je prisotnih vsaj polovica predstavnikov 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog, prejmejo prisotni predstavniki 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog toliko dodatnih glasov, da njihovi 

glasovi predstavljajo najmanj enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov skupščine z 

glasovalno pravico. V nasprotnem primeru se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je 
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skupščina sklepčna, če je navzočih najmanj 1/3 članov skupščine z glasovalno pravico in če 

predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog predstavljajo 

glasovalno večino. Če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog 

ne predstavljajo glasovalne večine in pod pogojem, da je prisotnih vsaj tretjina predstavnikov 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog, prejmejo prisotni predstavniki 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športnih panog toliko dodatnih glasov, da njihovi 

glasovi predstavljajo najmanj enainpetdeset (51) odstotkov glasov prisotnih članov skupščine z 

glasovalno pravico.  

(3) Glasovanje v skupščini je javno, razen če se: 

− skupščina z 2/3 večino prisotnih članic z glasovalno pravico odloči, da je glasovanje tajno 

in 

− kadar se voli  člane organov OKS-ZŠZ in je število kandidatov večje od števila oseb, ki se 

jih voli. 

(4) Kadar se odloča o:  

− kandidatu za včlanitev v MOK in v mednarodne organizacije, ki jih MOK priznava, 

− kandidaturi za olimpijske igre, 

− sodelovanju z drugimi nacionalnimi olimpijskimi komiteji ter 

− pripravah in udeležbi na olimpijskih igrah, 

lahko glasujejo le člani skupščine z glasovalno pravico, ki predstavljajo nacionalno panožno 

športno zvezo olimpijskih športov in predstavniki športnikov. 

(5) Odločitve se v skupščini sprejemajo z večino glasov prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico 

razen v primerih, ko je to določeno drugače v teh Pravilih. 

(6) Nacionalne panožne športne zveze, ki so članice mednarodnih panožnih športnih zvez, katerih 

panoge so na programu olimpijskih iger, morajo imeti večino glasov tako pri (a) ugotavljanju 

kvoruma za sklepčnost kakor tudi (b) ob vsakem glasovanju. 

 

46. člen 

(vodenje sej skupščine)  

 

(1) Zasedanje skupščine vodi predsednik OKS-ZŠZ, razen volilne skupščine, če je kandidat za 

predsednika. V navedenem primeru oziroma v primeru njegove odsotnosti zasedanje skupščine vodi 

prvi podpredsednik OKS-ZŠZ, pristojen za šport za vse, v primeru njegove odsotnosti pa zasedanje 

skupščine vodi podpredsednik OKS-ZŠZ, ki je skupni predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ 

in Kluba slovenskih olimpijcev.  

(2) Potek zasedanja skupščine ureja Poslovnik o delu  skupščine OKS-ZŠZ. 

(3) Zapisnik skupščine podpišejo predsedujoči, dva overovatelja in zapisnikar, ki jih izvoli skupščina. 

 

Volilna komisija  

47. člen 

(sestava in volitve) 

  

(1) Volilna komisija je organ skupščine ima tri člane in  dva nadomestna člana. Izmed članov volilne 

komisije se na prvi seji izvoli predsednika. Člani volilne komisije morajo biti neodvisni in nevtralni, 

ne smejo kandidirati za nobeno od funkcij in ne smejo voliti. 

(2) Kandidate za člane volilne komisije predlagajo člani  skupščine. Člane komisije  voli  skupščina.  

(3) Volilna komisija je odgovorna skupščini in ji poroča o svojem delu.  

(4) Mandat komisije traja od imenovanja na seji skupščine do imenovanja nove komisije po potrditvi 

mandatov članom skupščine novega sklica.  

(5) Volilna komisija opravlja svoje naloge na sejah. Veljavno odloča, če je na seji prisotna večina 

članov. Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. Volilna komisija izvaja posamezne 

operativne naloge tudi na terenu oziroma izven sej.  

 

48. člen 

(pristojnosti volilne komisije) 

 

(1) Volilna komisija: 
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a) izvaja vsa volilna opravila, ki so določena v Poslovniku o delu skupščine OKS-ZŠZ; 

b) izvaja postopke volitev, imenovanj in razrešitev na skupščini v primeru tajnega glasovanja 

in v drugih primerih; 

c) izvaja postopek volitev članov  skupščine; 

d) daje zaključna poročila in objavlja rezultate volitev;  

e) obravnava pritožbe na kandidature, volilne postopke in volilne rezultate in odloča o njihovi 

utemeljenosti;  

f) presoja veljavnost posameznih volitev;  

g) v primeru, da za posamezno volilno opravilo ni jasno, kako se opravi, zavzame o tem 

stališče, izvede opravilo, v kolikor je to pred načrtovanim sklicem skupščine potrebno, in o 

tem poroča skupščini. V tem primeru ji lahko predlaga sprejem naknadnega sklepa. Volilna 

komisija lahko pri sprejemanju odločitve smiselno uporablja določila, ki veljajo za volitve 

v državni zbor, zlasti pa se odloča po načelu pravičnosti in primernosti. 

(2) Izmed predlogov članic evidentira kandidate za organe in strokovna sveta OKS-ZŠZ 

(3) Volilna komisija mora pri volitvah članov skupščine zaključiti vsa volilna opravila v roku 8 dni od 

dneva, ko se izvedejo volitve, in predlagati predsedniku skupščine dotedanjega sklica sklic 

konstitutivne seje nove skupščine. S svojim poročilom o izvedbi volitev takoj seznani predsednika 

dotedanje skupščine ter vse kandidate za predsednika OKS-ZŠZ. 

 
49. člen 

        (volilni roki) 

 

(1) IO OKS-ZŠZ najkasneje 60 dni pred predvideno volilno sejo skupščine pozove članice, da 

predlagajo kandidate za predstavnike v skupščino oziroma predsednika, podpredsednike, člane IO 

OKS-ZŠZ, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije ter člane Strokovnega sveta za 

vrhunski šport, Strokovnega sveta športa za vse, Odbora za športnike in olimpijske vrednote ter 

Odbora za gospodarstvo in finance.  

(2) Predlog za predsednika, podpredsednike in člane IO OKS-ZŠZ mora predlagatelj posredovati 

najmanj 30 dni pred predvidenim zasedanjem skupščine OKS-ZŠZ. 

(3) OKS-ZŠZ mora 20 dni pred zasedanjem skupščine obvestiti članice OKS-ZŠZ o kandidatih za 

predsednika, tri  podpredsednike in člane IO OKS-ZŠZ. 

(4) V primeru, da za katero od predvidenih mest ni dovolj kandidatov, kar vključuje tudi primer, da ni 

dovolj kandidatov nasprotnega spola za članstvo v IO OKS-ZŠZ, kot je predpisano v tretjem 

odstavku 33. člena teh pravil, OKS-ZŠZ ponovno pozove članice za dodatno kandidiranje, ki lahko 

pošljejo predloge najkasneje 10 dni pred zasedanjem skupščine. 

 

b) NADZORNI ODBOR OKS-ZŠZ 

 

50. člen 

(sestava in mandat) 

 

(1) Nadzorni odbor ima 3 člane in dva namestnika. Izmed članov nadzornega odbora se na prvi seji 

izvoli predsednika. 

(2) Člane nadzornega odbora voli skupščina za dobo 4 let. 

(3) Kandidata za člana nadzornega odbora lahko predlaga vsaka članica OKS-ZŠZ izmed predstavnikov 

članic OKS-ZŠZ v Skupščini OKS-ZŠZ. 

(4) Evidentiranje kandidatov poteka v skladu s Poslovnikom o delu  skupščine OKS-ZŠZ. Kandidat 

mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- izkušnje pri delu v nadzornem odboru ali izvršnem odboru športne zveze ali športnega 

društva, 

- ne sme biti obsojen ali biti v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje 
ali kaznivo dejanje s področja korupcije.  

(5) Članstvo v nadzornem odboru je po funkciji nezdružljivo s članstvom v drugih organih in komisijah 

ali odborih OKS-ZŠZ. 

 

51. člen   

(pristojnost) 
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(1) Nadzorni odbor: 

− pregleda poslovanje OKS-ZŠZ vsaj enkrat letno pred sprejemom zaključnega računa, 

− nadzoruje izvrševanje sklepov organov OKS-ZŠZ, 

− nadzoruje zakonitost dela OKS-ZŠZ, 

− nadzoruje finančno poslovanje OKS-ZŠZ, 

− za svoje delo odgovarja skupščini in ji pisno poroča. 

(2) Nadzorni odbor opravlja svoje naloge na sejah, na katerih je prisotna večina članov. Sklepe sprejema 

z večino glasov prisotnih članov.  

(3) Nadzorni odbor je odgovoren skupščini OKS-ZŠZ in ji poroča o svojem delu.  

 

c) PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIKI OKS- ZŠZ 

 

PREDSEDNIK 

52. člen 

(predsednik) 

 

(1) Predlog za predsednika lahko poda vsaka članica OKS-ZŠZ, pod pogojem, da je kandidat za 

predsednika predstavnik nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športnih panog, ki so na 

rednem programu naslednjih olimpijskih iger (poletnih ali zimskih), pri čemer je kandidat lahko 

predstavnik samo ene nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športnih panog. 

(2) Kandidat za predsednika mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

- ne sme biti obsojen ali biti v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje 
ali kaznivo dejanje s področja korupcije, 
- ima izkušnje z vodenjem organizacije, 
- ne sme biti s strani mednarodne ali nacionalne protidopinške institucije obsojen 
oz. spoznan za odgovornega za kršitev protidopinških pravil, 
- ne sme biti spoznan za odgovornega za prirejanje športnih rezultatov. 

(3) Kandidatura za predsednika mora vsebovati: 

− osebne podatke,  

− opis dosedanjega dela kandidata na področju športa in dokazila o izkušnjah z vodenjem 

organizacije, 

− soglasje kandidata h kandidaturi, 

− programsko zasnovo delovanja OKS-ZŠZ za prihodnje mandatno obdobje, 

− pisno izjavo organizacije in kandidata, ali v primeru neizvolitve kandidatura velja za člana 

drugega organa OKS-ZŠZ ali strokovnega sveta ali odbora OKS-ZŠZ. 

(4) Predsednika voli skupščina. Vse postopke in roke v zvezi z volitvami predsednika določa  Poslovnik 

o delu skupščine OKS-ZŠZ. 

(5) Ob predstavitvi programa na volilni seji skupščine, mora kandidat za predsednika predstaviti tudi 

listo kandidatov za podpredsednike, pri čemer je posamezni kandidat za podpredsednika lahko na 

kandidatni listi samo enega kandidata za predsednika. Kandidate predlaga izmed predlogov članic. 

(6) Volitve predsednika so tajne. 

(7) V primeru, da predsednik ni izvoljen, skupščina izmed svojih članov izvoli vršilca dolžnosti 

predsednika, ki je zadolžen za sklic izredne skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov 

OKS-ZŠZ. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti  sklicana 

najkasneje v roku treh mesecev. 

 

53. člen 

(mandat in pristojnosti) 

 

(1) Mandat predsednika je štiri leta in je po preteku mandata lahko še največ dvakrat ponovno izvoljen. 

Mandat predsednika je torej lahko največ 12 let. 

(2) Predsednik OKS-ZŠZ je prvi zakoniti zastopnik OKS-ZŠZ in OKS-ZŠZ zastopa samostojno in 

neomejeno. 

(3) Predsednik OKS-ZŠZ: 

− zastopa in predstavlja OKS-ZŠZ, 

− vodi zasedanja skupščine, 
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− podpisuje sklepe in druge dokumente, ki jih sprejme skupščina, 

− sklicuje in vodi seje izvršnega odbora ter kolegija predsednika, 

− skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in izvršnega odbora, 

− opravlja druge naloge, ki izhajajo iz teh pravil, sklepov skupščine in izvršnega odbora. 

 

54. člen 

(prenehanje opravljanja funkcije predsednika) 

 

(1) V primeru prenehanja funkcije predsednika ga nadomesti podpredsednik OKS-ZŠZ, pristojen za 

šport za vse, v primeru, da v času nadomeščanja preneha funkcija tudi njemu, pa ga nadomesti 

podpredsednik OKS-ZŠZ, ki je skupni predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba 

slovenskih olimpijcev. Podpredsednik lahko nadomešča predsednika največ 6 mesecev od seje 

izvršnega odbora, na kateri je bil sprejet sklep o nadomeščanju. V kolikor je do konca mandata manj 

kot 18 mesecev, podpredsednik opravlja funkcijo predsednika do redne volilne skupščine. 

(2) V kolikor je do konca mandata več kot 18 mesecev, mora biti v roku 6 mesecev sklicana izredna 

volilna skupščina. 

(3) O prenehanju funkcije predsednika mora generalni sekretar v roku 10 dni obvestiti volilno komisijo, 

ki opravi vse postopke za nadomestne volitve. 

 

55. člen 

(kolegij predsednika) 

 

Delovno telo predsednika je kolegij, ki ga sestavljajo predsednik, podpredsedniki in generalni sekretar. 

Kolegij predsednika potrjuje vabilo in gradivo za sejo Izvršnega odbora OKS-ZŠZ in opravlja druge 

naloge, za katere ga pooblasti Izvršni odbor OKS-ZŠZ.  

  

56. člen 

(odgovornost predsednika) 

 

Predsednik za svoje delo odgovarja skupščini OKS-ZŠZ. 

 

57. člen 

(častni predsednik) 

 

(1) Skupščina OKS-ZŠZ lahko imenuje častnega predsednika. 

(2) Za častnega predsednika OKS-ZŠZ je lahko imenovan kandidat, ki je izredno uspešno vodil OKS-

ZŠZ  in ima posebne zasluge za njegovo razpoznavnost in razvoj. 

(3) Častnega predsednika OKS- ZŠZ se vabi na zasedanja skupščine OKS-ZŠZ ter na vse večje 

prireditve in slavnosti, ki jih organizira OKS-ZŠZ. 

 

PODPREDSEDNIKI 

58. člen 

(podpredsedniki) 

 

(1) OKS-ZŠZ ima štiri podpredsednike. 

(2) En podpredsednik OKS-ZŠZ je predstavnik lokalnih športnih zvez v OKS-ZŠZ in je obenem 

predsednik Strokovnega sveta športa za vse.  

(3) En podpredsednik OKS-ZŠZ je predstavnik  nacionalnih panožnih športnih zvez v OKS-ZŠZ in je 

obenem predsednik Strokovnega sveta za vrhunski šport. 

(4) En podpredsednik je predstavnik članice OKS-ZŠZ in je pristojen za gospodarsko in finančno 

področje ter je obenem predsednik Odbora za gospodarstvo in finance.  

(5) En podpredsednik OKS-ZŠZ je skupni predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba 

slovenskih olimpijcev ter je obenem predsednik Odbora za športnike in olimpijske vrednote, pri 

čemer ta podpredsednik ne sme biti zakoniti zastopnik članice OKS-ZŠZ ter ga morata Komisija 

športnikov OKS-ZŠZ in Klub slovenskih olimpijcev izvoliti.  
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d) IZVRŠNI ODBOR OKS-ZŠZ 

59. člen 

(sestava) 

(1) Izvršni odbor vodi delo OKS-ZŠZ. 

(2) Izvršni odbor ima vključno s predsednikom in štirimi podpredsedniki 25 članov, in sicer: 

− 13 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, od tega 7 

predstavnikov individualnih športov, 1 predstavnika panog zimskih olimpijskih športov in 5  

predstavnikov kolektivnih športnih panog olimpijskih športov, 

− 8 predstavnikov športa za vse oz. nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih 

športov in nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, od tega: 

• 2 predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih športov ali 

nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, 

• 4 predstavniki lokalnih športnih zvez,  

• 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse, 

• 1 predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, 

− 1 individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ, 

− 1 predstavnik Komisije športnikov OKS-ZŠZ in 1 predstavnik Kluba slovenskih olimpijcev, pri 

čemer je eden od njiju podpredsednik OKS-ZŠZ in predsednik Odbora za športnike in 

olimpijske vrednote, razen v primeru, ko je podpredsednik OKS-ZŠZ in predsednik Odbora za 

športnike in olimpijske vrednote individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ, 

− 1 predstavnik sponzorjev OKS-ZŠZ.  

(3) Med člani izvršnega odbora mora biti najmanj pet predstavnikov nasprotnega spola, ob upoštevanju 

določila 3. odst. 33. člena teh Pravil. Člane izvršnega odbora voli skupščina izmed članov skupščine, 

ki jih za to funkcijo predlagajo članice OKS-ZŠZ, razen individualnega ustanovitelja OKS-ZŠZ, ki 

je po funkciji član IO OKS-ZŠZ ter predstavnika športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, 

predstavnikov Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev ter predstavnika 

sponzorjev, ki jih Skupščina OKS-ZŠZ na predlog kvalificiranih predlagateljev evidentira. 

(4) Član MOK iz Slovenije je po funkciji član izvršnega odbora. V tem primeru se število članov 

izvršnega odbora ustrezno poveča. 

(5) Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov morajo imeti večino glasov 

tako pri ugotavljanju sklepčnosti kot tudi pred vsakim glasovanjem, pri čemer se za zagotavljanje 

večine smiselno upoštevajo določila drugega odstavka 45. člena teh Pravil, razen določil o odložitvi 

zasedanja za 30 minut ter zagotavljanju sklepčnosti v takem primeru. 

 

60. člen 

(prenehanje članstva v IO OKS-ZŠZ in nadomestni člani) 

 

(1) Članstvo v IO OKS-ZŠZ preneha: 

− na lastno željo člana, 

− zaradi smrti člana,  

− zaradi kršitve pravil OKS-ZŠZ. 

 

(2) Članstvo v IO OKS-ZŠZ preneha v trenutku, ko OKS-ZŠZ prejme obvestilo o dejstvu (1. in 2. 

alineja), ali po dokončni odločitvi Disciplinske komisije OKS-ZŠZ (3. alineja). 

 

(3) Namesto posameznika, ki mu je prenehalo članstvo v IO OKS-ZŠZ, postane član IO OKS-ZŠZ tisti 

posameznik, ki je na volitvah v tisti skupini članstva, iz katere je bil posameznik, ki mu je prenehalo 

članstvo v IO OKS-ZŠZ, prejel največ glasov, pod pogojem, da je zanj glasovalo najmanj 20 odstotkov 

članov skupščine, ki so oddali svoje glasovnice in da je ta posameznik še vedno član Skupščine OKS-

ZŠZ.   

 

61. člen  

(pristojnosti) 

 

Pristojnosti izvršnega odbora so, da: 
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− ustanavlja delovna telesa in komisije, določa njihovo delovno področje in pristojnost, usmerja 

njihovo delo, imenuje in razrešuje člane, razen v primeru, ko je drugače opredeljeno v teh 

pravilih ali poslovnikih teh delovnih teles in komisij (npr. pri komisiji športnikov) ter imenuje 

vodje projektov, 

− pripravlja predlog zaključnega računa, 

− določa kriterije in odloča o udeležbi in izboru reprezentance na vseh tekmovanjih v pristojnosti 

OKS-ZŠZ, v tesnem sodelovanju z vsemi vključenimi nacionalnimi panožnimi športnimi 

zvezami, 

− izvršuje sklepe skupščine, 

− sprejema pravne akte, ki po teh pravilih niso v pristojnosti skupščine, 

− pripravlja in sklicuje zasedanja skupščine, 

− določa višino članarine, 

− poroča skupščini o svojem delu, 

− uresničuje naloge, opredeljene s strani skupščine, v razmerju do zakonodajne in izvršne  oblasti 

na vseh ravneh in drugih partnerjev, 

− posreduje MOK svoje ugotovitve, mnenja in predloge v zvezi z olimpijskim gibanjem, 

olimpijsko listino ali organizacijo in izvedbo posameznih tekmovanj, 

− pripravlja  in sprejema finančni načrt za poslovanje in investicije,  

− imenuje zunanjega neodvisnega revizorja, 

− sprejema poslovne odločitve v zvezi z denarnimi sredstvi, nepremičninami ter osnovnimi 

sredstvi OKS-ZŠZ, 

− sprejema kriterije za registriranje športnikov in kategoriziranje vrhunskih športnikov v Sloveniji, 

− sprejema poročila in programe dela strokovnih svetov, odborov in komisij ter SOA,  

− imenuje in razrešuje generalnega sekretarja OKS-ZŠZ, 

− v sodelovanju s strokovnimi institucijami pripravlja in obravnava gradiva za razvoj športa v 

Sloveniji, 

− odloča o razvrstitvi članic OKS-ZŠZ v skupine in odloča o njihovem statusu, 

− odloča o oblikah in načinu sodelovanja s članicami pri posameznih projektih, 

− daje mnenja svojim članicam k članstvu v mednarodnih organizacijah, če to zahtevajo te 

organizacije, 

− daje soglasja k športnim prireditvam nacionalnega pomena, 

− skrbi za javnost dela, 

− imenuje člane obeh svojih strokovnih svetov ter obeh svojih odborov, 

− imenuje predstavnike OKS-ZŠZ v državne organe in druge institucije doma in v tujini, razen v 

primerih, kadar je to v pristojnosti skupščine OKS-ZŠZ, 

− obravnava poročila ter daje usmeritve imenovanim predstavnikom OKS-ZŠZ, 

− skrbi za zakonitost poslovanja, 

− odloča o obliki in načinu podeljevanja priznanj in nagrad OKS-ZŠZ, skladno s pravilnikom o 

priznanjih,  

− po potrebi ustanavlja gospodarske družbe in druge organizacije, ki so potrebne za delovanje 

OKS-ZŠZ, 

− odloča o kapitalskih povezavah z drugimi gospodarskimi subjekti,  

− na predlog članic OKS-ZŠZ imenuje arbitre Arbitražnega razsodišča OKS-ZŠZ za šport, 

− imenuje člane nadzornega sveta gospodarskih družb, katerih ustanovitelj je OKS-ZŠZ, 

− odloča o spremembi naslova sedeža OKS-ZŠZ,  

− odloča o drugih zadevah, razen o tistih, za katere je po teh Pravilih pristojna skupščina. 

 
62. člen 

(vprašanja olimpijske narave) 

 

(1) O vseh vprašanjih olimpijske narave razpravljajo vsi člani IO OKS-ZŠZ.   

(2) Sklep mora biti sprejet z večino glasov vseh prisotnih članov IO OKS-ZŠZ, ki predstavljajo 

nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov, predstavnika športnikov in individualnega 

ustanovitelja.  
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63. člen 

(volitve podpredsednikov in izvršnega odbora) 

 

(1) Skupščina izvoli tri podpredsednike na podlagi predloga predsednika OKS-ZŠZ, enega 

podpredsednika, in sicer skupnega predstavnika Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih 

olimpijcev, ki je obenem predsednik Odbora za športnike in olimpijske vrednote, pa skupščina 

evidentira. 

(2) Pred tem izvoljeni predsednik na seji skupščine predloži listo kandidatov za tri podpredsednike, ki 

jo je predstavil ob predstavitvi programa, lahko pa predloži tudi listo kandidatov za člane Izvršnega 

odbora OKS-ZŠZ, pri čemer mora upoštevati strukturna razmerja, ki jih v izvršnem odboru morajo 

imeti posamezne skupine članic. 

(3) Člani skupščine volijo člane IO OKS-ZŠZ izmed vseh kandidatov, ki so jih predlagale članice OKS-

ZŠZ, razen individualnega ustanovitelja OKS-ZŠZ, ki je po funkciji član IO OKS-ZŠZ ter 

predstavnika športne zveze, ki skrbi za šport invalidov, predstavnikov Komisije športnikov OKS-

ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev ter predstavnika sponzorjev, ki jih člani Skupščine OKS-ZŠZ 

na predlog kvalificiranih predlagateljev evidentirajo.  

(4) Za podpredsednike so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki so prejeli več kot polovico glasov 

prisotnih članov skupščine z glasovalno pravico. V primeru, da ni izvoljen kateri od 

podpredsednikov, predsednik predlaga v izvolitev drugega kandidata in če tudi ta ni izvoljen, se 

ponovne volitve za tega podpredsednika izvedejo v roku treh mesecev. V času do izvolitve 

podpredsednika dolžnosti neizvoljenega podpredsednika začasno opravlja predsednik OKS-ZŠZ. V 

primeru neizvolitve posameznega podpredsednika se pri posamezni skupini članstva, ki lahko 

predlaga tega podpredsednika, v izvršnem odboru OKS-ZŠZ izvoli en član manj, kot je 

razpoložljivih mest.  
(5) Za člane izvršnega odbora OKS-ZŠZ so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki so prejeli največ 

glasov do zapolnitve predpisane kvote posamezne skupine članic, pod pogojem, da je za kandidata 

glasovalo najmanj 20 odstotkov članov skupščine, ki so oddali svoje glasovnice. Če med na 

predhodno opisan način izvoljenimi člani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni najmanj 20 odstotkov 

predstavnic ženskega spola, postane/ta/jo namesto tistega/ih izvoljenega/ih kandidata/ov moškega 

spola, ki je/sta/so v skupinah članstva iz prve in druge alineje drugega odstavka 59. člena teh pravil, 

v katerih je za člana Izvršnega odbora OKS-ZŠZ določen več kot en predstavnik (predstavniki 

individualnih športov, predstavniki kolektivnih športnih panog olimpijskih športov, predstavnika iz 

nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih športov ali nacionalnih panožnih športnih 

zvez od GAISF priznanih športov, predstavniki lokalnih športnih zvez), prejel/a/i najmanj glasov, 

članica/i/e Izvršnega odbora OKS-ZŠZ predstavnica/i/e ženskega spola, ki je/sta/so prejela/i/e 

največ glasov v tisti skupini članic, iz katere bi bil/a/i izvoljen/a/i kandidat/a/i moškega spola, ki 

je/sta/so prejel/a/i najmanj glasov. Predhodno nadomeščanje predstavnikov moškega spola s 

predstavnicami ženskega spola se začne pri tistem predstavniku moškega spola, ki je med vsemi 

izvoljenimi kandidati v predhodno navedenih skupinah članstva prejel najmanj glasov in se izvaja 

do takrat, dokler ni članic izvršnega odbora OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov, pri čemer se pri vsaki 

predhodno navedeni skupini članstva s predstavnico ženskega spola lahko nadomesti samo en 

predstavnik moškega spola. Če med kandidati za člane Izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni bilo dovolj 

predstavnic ženskega spola, da bi bilo članov Izvršnega odbora OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov 

predstavnic ženskega spola, se volitve v tistih skupinah članstva iz prve in druge alineje drugega 

odstavka 59. člena teh pravil, v katerih je za člana Izvršnega odbora OKS-ZŠZ določen več kot en 

predstavnik (predstavniki individualnih športov, predstavniki kolektivnih športnih panog 

olimpijskih športov, predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih športov 

ali nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov, predstavniki lokalnih športnih 

zvez), ponovijo za toliko članov, dokler med člani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni najmanj 20 

odstotkov predstavnic ženskega spola, pri čemer se za neizvoljenega/e šteje/ta/jo tisti/a/i 

kandidat/a/i moškega spola, ki je/sta/so v predhodno navedenih skupinah članstva iz prve in druge 

alineje drugega odstavka 59. člena teh pravil prejel/a/i najmanj glasov. V primeru, da za posamezno 

mesto v Izvršnem odboru OKS-ZŠZ ni izvoljenega kandidata, v kar se šteje tudi premalo izvoljenih  

predstavnic ženskega spola, se ponovne volitve za to mesto v izvršnem odboru izvedejo v roku treh 

mesecev. Ne glede na predhodna določila tega odstavka mora biti pri predstavnikih Komisije 

športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev v IO OKS-ZŠZ vsaj ena ženska predstavnica.       
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ORGANI  IZVRŠNEGA ODBORA OKS-ZŠZ 

 

1. Strokovni svet za vrhunski šport (SSVŠ) 

 

64. člen 

(sestava, imenovanje in mandat) 

 

(1) SSVŠ je organ izvršnega odbora, ki ima 17 članov. 

(2) Predsednik SSVŠ je po funkciji eden od podpredsednikov OKS-ZŠZ. 

(3) Predsednik SSVŠ na predlog članic in z upoštevanjem spodaj navedenega ključa predlaga 

Izvršnemu odboru OKS-ZŠZ sestavo SSVŠ. 

(4) Člane SSVŠ imenuje IO OKS-ZŠZ po naslednjem ključu: 

− 9 članov nacionalnih panožnih športnih zvez, vključno s predsednikom SSVŠ, od tega 3 

predstavniki olimpijskih individualnih športnih panog poletnih športov, 1 predstavnik 

olimpijskih individualnih športnih panog zimskih športov, 3 predstavniki olimpijskih kolektivnih 

športnih panog ter 2 predstavnika športnih panog ne olimpijskih športov, 

− 2 člana lokalnih športnih zvez,  

− 2 člana skupaj predlagata Komisija športnikov OKS-ZŠZ in Klub slovenskih olimpijcev, 

− 1 člana predlaga zveza, ki skrbi za šport invalidov 

− 1 člana predlaga zveza, ki skrbi za šport študentov, 

− 2 člana strokovnjaka za strokovno podporo v športu na predlog predsednika SSVŠ.  

(5) Mandatna doba članov je štiri leta. 

 

65. člen 

(naloge SSVŠ) 

 

(1) SSVŠ je zadolžen za opravljanje nalog, vezanih na področje tekmovalnega športa in mednarodnih 

tekmovalnih programov, ki so v pristojnosti OKS-ZŠZ. 

(2) SSVŠ pripravlja konceptualne predloge nadaljnjega razvoja vrhunskega športa v Republiki 

Sloveniji v skladu z izhodišči skupščine OKS-ZŠZ  ter  odbora nacionalnih panožnih  športnih 

zvez  in sicer: 

− vsebinsko in statistično spremlja, analizira in ocenjuje dogajanja na področju tekmovalnega in 

vrhunskega športa v Republiki Sloveniji in po potrebi tudi v svetu, 

− pripravlja predloge in podlage sistemskih rešitev za delo in razvoj vrhunskega športa in kriterije 

za razvrstitev športnih panog, 

− pripravlja predloge za sistemsko sofinanciranje vrhunskega športa, 

− pripravlja predloge za sistemske rešitve statusa športnikov in trenerjev, 

− pripravlja predloge za delovanje športnih šol in športnih oddelkov na osnovnih in srednjih šolah, 

− pripravlja podlage za sistemsko ureditev izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov za 

potrebe tekmovalnega športa in licenciranje strokovnih delavcev v športu, 

− injicira pripravo razvojnih projektov posameznih športnih panog, 

− pripravlja projekte priprav in nastopov slovenskih reprezentanc na zimskih in poletnih 

olimpijskih igrah, mediteranskih igrah ter olimpijskih festivalih evropske mladine (tekmovanja 

pod okriljem MOK, EOC, ICMG in ANOC), 

− pripravlja predloge kriterijev za nastope na tekmovanjih pod okriljem MOK, EOC, ICMG in 

ANOC, 

− imenuje kandidate za nastop na olimpijskih igrah in pripravlja predloge udeležencev na 

tekmovanjih pod okriljem MOK, EOC, ICMG in ANOC v tesnem sodelovanju z vključenimi 

nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami, 

− zagotavlja ustrezno timsko spremljanje slovenskih vrhunskih športnikov v sodelovanju s 

strokovnimi institucijami in strokovnjaki za strokovno podporo v športu iz Slovenije in tujine, 

− sodeluje v projektu informacijskega sistema slovenskega športa, 

− daje predloge in pobude za izdajo ustrezne strokovne literature za področje vrhunskega športa, 

− sodeluje pri kandidaturah in izvedbah velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji. 
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(3) SSVŠ opravlja tudi druge dejavnosti na področju tekmovalnega športa, ki mu jih poveri izvršni 

odbor OKS-ZŠZ. 

(4) SSVŠ lahko predlaga v imenovanje IO OKS-ZŠZ delovna telesa ali komisije s svojega področja 

delovanja ter člane teh delovnih teles ali komisij, pri čemer mora v imenovanje IO OKS-ZŠZ 

obvezno predlagati člane Komisije za strokovno podporo v športu, ki deluje v okviru SSVŠ.  

 

2. Strokovni svet športa za vse (SSŠV) 

66. člen 

 (sestava, imenovanje in mandat) 

 

(1)  SSŠV je organ izvršnega odbora OKS-ZŠZ, ki ima 17 članov.  

(2)  Predsednik SSŠV je po funkciji eden od podpredsednikov OKS-ZŠZ. 

(3)  Predsednik SSŠV na predlog članic in z upoštevanjem spodaj navedenega ključa izvršnemu 

odboru predlaga sestavo SSŠV.  

(4)  Člane SSŠV imenuje IO OKS-ZŠZ po naslednjem ključu: 

− 9 članov, ki jih izmed sebe predlagajo lokalne športne zveze,  

− 1 člana, ki ga predlagajo nacionalne panožne športne zveze,  

− 1 člana, ki ga predlaga zveza, ki skrbi za šport invalidov, 

− 1 člana, ki ga skupaj predlagata Komisija športnikov OKS-ZŠZ in Klub slovenskih olimpijcev, 

− 3 člane na predlog športnih zvez s področja športa za vse, 

− 2 člana strokovnjaka za strokovno podporo v športu na predlog predsednika SSŠV. 

(5) Mandatna doba članov je štiri leta. 

 

67. člen 

(naloge SSŠV) 

 

(1) SSŠV je zadolžen za opravljanje nalog na področju spodbujanja, delovanja in razvoja športa za 

vse ter delovanja, razvoja  in organizacije športa na lokalni ravni, v skladu z izhodišči skupščine 

OKS- ZŠZ: 

− pripravlja predloge za konceptualne rešitve nadaljnjega razvoja športa na lokalni ravni, 

− vsebinsko in statistično spremlja ter analizira dogajanja na področju športa na lokalni ravni v 

Republiki Sloveniji, 

− pripravlja predloge za vključevanje čim večjega števila društev in klubov v organizirano obliko 

v občinah, 

− pripravlja predloge za imenovanje regijskih pisarn in pripravlja predlog programa njihovega 

delovanja, 

− pripravlja izhodišča za vrednotenje športnih programov na lokalni ravni, 

− pripravlja konceptualne rešitve nadaljnjega razvoja športa za vse, 

− pripravlja podlage sistemskih rešitev za delo in razvoj športa za vse, 

− vsebinsko in statistično spremlja ter analizira dogajanja na področju športa za vse v Republiki 

Sloveniji in po potrebi tudi v svetu, 

− pripravlja sistemske podlage za delo in razvoj na področju športa mladih, 

− pripravlja programe animacije za vključevanje čim večjega števila občanov v športne dejavnosti, 

še posebej mladine, 

− koordinira velike športno-rekreativne prireditve v Republiki Sloveniji in izdaja njihov koledar, 

− organizira in izvaja športno rekreativne prireditve,  

− sodeluje v projektih afirmacije športa kot sestavnega dela kvalitete življenja, 

− daje pobude in predloge za izdajo ustrezne strokovne literature s področja športa za vse, 

− sodeluje pri planiranju izgradnje športnih objektov na lokalni ravni, 

− nudi pomoč in svetovanje lokalnim športnim zvezam glede organiziranja športa na lokalni  ravni, 

− skrbi za področje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu. 

(2) SSŠV opravlja tudi druge dejavnosti s področja športa za vse, ki mu jih poveri IO OKS-ZŠZ. 

(3) SSŠV lahko predlaga v imenovanje IO OKS-ZŠZ delovna telesa ali komisije s svojega področja 

delovanja ter člane teh delovnih teles ali komisij, pri čemer mora v imenovanje IO OKS-ZŠZ 

obvezno predlagati člane Komisije za zamejski šport, ki deluje v okviru SSŠV. 
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3. Odbor za športnike in olimpijske vrednote (OŠOV) 

 

68. člen 

(sestava, imenovanje in mandat) 

 

(1) OŠOV je organ izvršnega odbora, ki ima najmanj 7 in največ 15 članov. 

(2) Predsednik OŠOV mora biti nekdanji vrhunski športnik, ki ga skupaj določita Komisija športnikov 

OKS-ZŠZ in Klub slovenskih olimpijcev, pri čemer je predsednik OŠOV po funkciji eden od 

podpredsednikov OKS-ZŠZ. 

(3) Predsednik OŠOV z upoštevanjem spodaj navedenega ključa predlaga Izvršnemu odboru OKS-

ZŠZ sestavo OŠOV. 

(4) Člane OŠOV imenuje IO OKS-ZŠZ po naslednjem ključu: 

− do 3 člane predlaga Komisija športnikov OKS-ZŠZ (1 predstavnik individualnih športnih panog, 

1 predstavnik kolektivnih športnih panog in 1 predstavnik neolimpijskih športnih panog, pri 

čemer mora biti vsaj ena predstavnica ženskega spola), 

− do 3 člane predlaga Klub slovenskih olimpijcev, pri čemer mora biti vsaj ena predstavnica 

ženskega spola,  

− 1 člana predlaga zveza, ki skrbi za šport invalidov 

− do 3 člane predlagajo članice OKS-ZŠZ 

− 1 člana predlaga zveza, ki skrbi za šport študentov, 

− do 4 člane lahko predlaga predsednik OŠOV po svojem izboru, pri čemer mora biti en član 

strokovnjak s področja zgodovine športa, en član strokovnjak s področja razvoja znanja v športu, 

en član strokovnjak s področja prava v športu in en član strokovnjak s področja komuniciranja 

oz. odnosov z javnostmi. 

(5) V okviru OŠOV delujejo tudi Slovenska olimpijska akademija, Komisija športnikov OKS-ZŠZ, 

ki se ustanovi skladno z določili MOK za komisije športnikov NOK in Klub slovenskih olimpijcev. 

(6) Mandatna doba članov je štiri leta. 

 

69. člen  

(pristojnosti OŠOV) 

 

(1) OŠOV skrbi za promocijo, razvoj in zaščito olimpijskega gibanja ter športnikov v Republiki 

Sloveniji skladno z Olimpijsko listino MOK, pri čemer so pristojnosti predvsem naslednje: 

− promocija in zaščita temeljnih olimpijskih vrednot v športu, 

− izvajanje in promocija programov za razvoj znanja v športu, 

− skrb za sistematično ohranjanje dediščine športa, 

− sodelovanje s Komisijo špotnikov OKS-ZŠZ in Klubom slovenskih olimpijcev, 

− sodelovanje s Slovensko olimpijsko akademijo (SOA). 
(2) OŠOV lahko predlaga v imenovanje IO OKS-ZŠZ delovna telesa ali komisije s svojega področja 

delovanja ter člane teh delovnih teles ali komisij, pri čemer mora v imenovanje IO OKS-ZŠZ 

obvezno predlagati člane Komisije za priznanja, ki deluje v okviru OŠOV. 

 
4. Odbor za gospodarstvo in finance (OGF) 

 

70. člen 

(sestava, imenovanje in mandat) 

 

(1) OGF je organ izvršnega odbora, ki ima najmanj 7 in največ 15 članov. 

(2) Predsednik OGF mora imeti izkušnje s področja gospodarstva in/ali financ ter je po funkciji eden 

od podpredsednikov OKS-ZŠZ. 

(3) Predsednik OGF na predlog članic in z upoštevanjem spodaj navedenega ključa predlaga 

Izvršnemu odboru OKS-ZŠZ sestavo OGF. 

(4) Člane OGF imenuje IO OKS-ZŠZ po naslednjem ključu: 

− najmanj 1 član mora biti strokovnjak s področja financ, 

− najmanj 1 član mora biti strokovnjak s področja davčne zakonodaje,  



26 
 

− najmanj 1 član mora biti strokovnjak s področja marketinga, 

− najmanj 1 član mora biti strokovnjak s področja turizma, 

− najmanj 1 član mora biti predstavnik Kluba sponzorjev, 

− najmanj 1 član mora biti strokovnjak s področja analitike (statistike in raziskovanja),  

− najmanj 1 član mora biti strokovnjak s področja tržnega in/ali korporativnega komuniciranja. 

(5) V okviru OGF deluje tudi Klub sponzorjev, ki je sestavljen iz predstavnikov sponzorjev OKS-

ZŠZ.  
(6) Mandatna doba članov je štiri leta. 

 

71. člen  

(pristojnosti OGF) 

 

(1) Pristojnosti OGF so: 

− sodeluje pri pripravi programskih izhodišč na področju trženja in financ OKS-ZŠZ,  

− priprava strateških usmeritev na področju financ, davkov, marketinga in različnih vej 

gospodarstva, ki so povezana s področjem športa, 

− spremlja zakonodajo na svojem delovnem področju in pripravlja predloge sprememb in 

− opravlja druge aktivnosti s svojega področja delovanja. 

(2) OGF lahko predlaga v imenovanje IO OKS-ZŠZ delovna telesa ali komisije s svojega področja 

delovanja ter člane teh delovnih teles ali komisij. 

 

DELOVNA TELESA  IZVRŠNEGA ODBORA 

 

72.  člen 

(komisije in delovne skupine) 

 

(1) IO OKS-ZŠZ lahko za izvedbo posamezne naloge iz svoje pristojnosti imenuje komisijo ali 

delovno skupino, ki opravi nalogo iz pristojnosti tega organa, za katero jo pooblasti.  

(2) S sklepom ji določi zadolžitve, pristojnost in trajanje.  

(3) Delovna skupina se lahko imenuje le v primeru, če: 

− je mogoče določeno nalogo iz pristojnosti organa opraviti z delovno skupino na 

racionalnejši način, 

− je potrebno pri posamezni nalogi pripraviti predloge, ki se nato uvrstijo na dnevni red  

organa za odločanje.  

(4) IO OKS-ZŠZ ima naslednje komisije:  

− komisija za pravne zadeve in organiziranost, 

− komisija za etična vprašanja,  

− komisija za mednarodno sodelovanje,  

− komisija za objekte, 

− komisija za enakost spolov, 

− komisija za šport in okolje. 

(5) IO OKS-ZŠZ mora ustanoviti komisiji, ki sta navedeni v prvi in drugi alineji prejšnjega odstavka 

tega člena, ostale pa ustanovi po potrebi, za izvedbo konkretnih nalog. 

 
 
e) DISCIPLINSKA KOMISIJA OKS-ZŠZ 

 
73. člen   

(sestava in pristojnost) 

 

(1) Disciplinska komisija ima tri člane in dva namestnika. Izmed članov disciplinske komisije se na 

prvi seji izvoli predsednika. 

(2) Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo 4 let.  

(3) Kandidata za člana disciplinske komisije lahko predlaga vsaka članica OKS-ZŠZ izmed 

predstavnikov članic OKS-ZŠZ v Skupščini OKS-ZŠZ. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje 

pogoje: 
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- izkušnje pri delu v disciplinskem organu, 
- ne sme biti obsojen ali biti v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje ali kaznivo 
dejanje s področja korupcije. 

(4) Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članic OKS-ZŠZ ali organov 

OKS-ZŠZ. 

 

74. člen 

(postopki, kršitve in ukrepi) 

 

(1) Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 

pravilnikom. 

(2) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

− kršitve določb pravil, ki se nanašajo na obveznosti in dolžnosti članic, 

− nevestno  sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v OKS-ZŠZ, 

− ne izvrševanje sklepov organov OKS-ZŠZ, 

− dejanja, ki  škodujejo ugledu OKS-ZŠZ. 

(3) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 

disciplinska komisija so: 

− opomin, 

− javni opomin, 

− začasna omejitev pravic, ki izhajajo iz članstva OKS-ZŠZ, 

− predlog za izključitev iz članstva OKS-ZŠZ. 

(4) Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na Skupščino OKS-ZŠZ 

kot drugostopenjski organ. 

 

VI. GENERALNI SEKRETAR OKS-ZŠZ 

 

75. člen 

(imenovanje in mandat) 

 

(1) OKS-ZŠZ ima generalnega sekretarja, ki ga na podlagi predloga predsednika imenuje izvršni odbor. 

(2) Mandat generalnega sekretarja traja štiri leta. Ista oseba je lahko po izteku mandata ponovno 

izbrana. 

(3) Pogoje za imenovanje generalnega sekretarja določi izvršni odbor, osnovni pogoji pa so naslednji: 

- izobrazba pridobljena po študijskem programu druge stopnje oz. izobrazba, katere 
raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskem programu 
druge stopnje, 
- 10 let delovnih izkušenj, 

- 5 let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, 

- aktivno znanje angleškega jezika. 

 

76. člen 

(pristojnosti, odgovornosti in naloge) 

 

(1) Generalni sekretar je delavec s posebnimi pooblastili skupščine in izvršnega odbora in opravlja delo 

profesionalno.  

(2) Poleg predsednika je tudi zakoniti drugi zastopnik OKS-ZŠZ, ki OKS-ZŠZ zastopa samostojno z 

naslednjimi pooblastili: 

− pri izvrševanju že sklenjenih pogodb, 

− pri zastopanju OKS-ZŠZ v zadevah, ki pomenijo realizacijo že sprejetih odločitev. 

(3) Generalni sekretar se je dolžan ravnati po sklepih skupščine in izvršnega odbora, katerima odgovarja 

za svoje delo. 

(4) Naloge generalnega sekretarja so da: 

− organizira, vodi in odgovarja za poslovanje OKS-ZŠZ in njegove strokovne službe, 

− zagotavlja pogoje za delo skupščine in organov OKS-ZŠZ ter uresničevanje sklepov, 
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− pripravlja gradivo za seje skupščine, izvršilnega organa in drugih organov OKS-ZŠZ, 

− usklajuje delo vseh organov izvršnega odbora, 

− opravlja naloge za skupščino in izvršni odbor, 

− odgovarja za zakonitost poslovanja, 

− sprejema  pravne akte, ki so internega značaja,  

− skrbi za javnost dela, 

− podpisuje za OKS-ZŠZ in je odredbodajalec za izplačilo v okviru finančnega načrta, 

− opravlja druge naloge po nalogu izvršnega odbora in skupščine. 

(5) Pravice, obveznosti in odgovornosti generalnega sekretarja se natančneje opredelijo v pogodbi o 

zaposlitvi. 

 

VII. ARBITRAŽNO RAZSODIŠČE OKS-ZŠZ ZA ŠPORT 

 

77. člen 

(sestava, imenovanje, mandat in pristojnosti) 

 

 

(1) Z namenom reševanja sporov v športu ima OKS-ZŠZ posebno in neodvisno telo - Arbitražno 

razsodišče OKS-ZŠZ za šport. 

(2) Arbitre imenuje Izvršni odbor OKS-ZŠZ izmed kandidatov, ki jih predlagajo članice OKS-ZŠZ, pri 

čemer mora imeti arbiter izobrazbo pravne smeri in izkušnje s področja športa. 

(3) Mandat arbitrov je štiri leta in so lahko ponovno imenovani. 

(4) Stalna lista arbitrov šteje najmanj 15 arbitrov. 

(5) Postopek pred Arbitražnim razsodiščem OKS-ZŠZ za šport poteka v skladu s Pravilnikom o 

Arbitražnem razsodišču OKS-ZŠZ za šport, ki ga sprejme skupščina OKS-ZŠZ. 

(6) Članice OKS-ZŠZ so dolžne vse svoje notranje spore (spori med članico OKS-ZŠZ in športnikom, 

spori med športnimi društvi, ki so člani članice OKS-ZŠZ, spori med športnimi društvi, ki so člani 

članice OKS-ZŠZ in športniki), kot tudi medsebojne spore ter spore z OKS-ZŠZ reševati pred 

Arbiražnim razsodiščem OKS-ZŠZ za šport, in sicer po izčrpanju svojih notranjih postopkov za 

reševenje sporov ter obvezno pred sprožitvijo postopka pred rednimi sodišči. 

 

VIII. STROKOVNA SLUŽBA OKS-ZŠZ 

 

78. člen 

(strokovna služba) 

 

(1) Za operativno izvajanje nalog ima OKS-ZŠZ strokovno službo, ki opravlja strokovna in 

administrativno-tajniška, operativno-tehnična, računovodska in ostala servisna in druga potrebna 

dela. 

(2) Delo strokovne službe, ki deluje v okviru OKS-ZŠZ, opredeljuje pravilnik o organizaciji in delu, 

sistemizacija delovnih mest z osnovami plač zaposlenih ter drugi interni akti, ki so potrebni za njeno 

delo.  

(3) Navedene akte strokovne službe sprejme IO OKS-ZŠZ na predlog generalnega sekretarja. 

(4) Strokovno službo vodi generalni sekretar. Za koordinacijo opravljanja strokovnih del v strokovni 

službi se ustanovi sekretariat OKS-ZŠZ. Sestavo in način delovanja sekretariata predpiše v internem 

aktu generalni sekretar OKS-ZŠZ. 

 

IX. PRENEHANJE DELOVANJA OKS-ZŠZ 

 

79. člen  

(prenehanje delovanja) 

 

(1) O prenehanju delovanja OKS-ZŠZ odloča skupščina. 
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(2) V tem primeru skupščina lahko zaseda le, če je prisotnih več kot 2/3 članov skupščine, ki imajo 

volilno pravico in če predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov 

predstavljajo večino glasov. 

(3) Odločitev je veljavno sprejeta, če zanjo glasuje več kot 2/3 prisotnih članov skupščine, ki imajo 

volilno pravico. 

(4) OKS-ZŠZ preneha delovati kot nacionalni olimpijski komite v primeru, če se število članic 

nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov zmanjša pod pet. 

 

80. člen  

(ponovno odločanje o prenehanju) 

 

(1) V primerih, kadar pogoji za zasedanje in odločanje iz prejšnjega člena teh pravil niso izpolnjeni, se 

lahko skliče novo zasedanje skupščine šele po preteku šestih mesecev.  

(2) Na ponovljenem zasedanju je odločitev sprejeta, če je izpolnjen pogoj iz 2. odstavka 79. člena in če 

zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov skupščine. 

 

81. člen  

(prenos premoženja) 

 

Če OKS-ZŠZ preneha z delom, preide njegovo premoženje na  sorodno zvezo oziroma organizacijo, ki 

jo določi skupščina po predhodnem posvetu in koordinaciji z MOK. Javna sredstva se vrnejo v proračun 

Republike Slovenije. 

 

X. PREHODNE DOLOČBE 

 

82. člen  

 (veljavnost pravil in uskladitev aktov OKS-ZŠZ) 

 

(1) Ta Pravila OKS-ZŠZ stopijo v veljavo, ko jih sprejme skupščina OKS-ZŠZ.  

(2) Sprejeta pravila se pošljejo v potrditev na MOK. 

(3) Za pripravo pravilnikov in uskladitev vseh aktov OKS-ZŠZ s temi Pravili OKS-ZŠZ je rok 6 

mesecev od sprejema teh pravil. 

 

83. člen 

(izvedba prvih volitev po sprejemu pravil) 

 

(1) Prve volitve po uveljavitvi novih pravil izvede volilna komisija, ki je bila nazadnje izvoljena s strani 

skupščine. 

(2) Tako izvoljena volilna komisija ima mandat do izvolitve nove volilne komisije na prvi seji skupščine 

v novi sestavi. 

 

84. člen 

(prenehanje mandatov) 

 

Po izvedenih volitvah v skladu s temi pravili in Poslovnikom o delu  skupščine OKS-ZŠZ preneha 

mandat vsem dotedanjim članom delovnih teles in komisij.  

 

   

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - 

ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ 

 

 

Predsednik:        Generalni sekretar: 

Bogdan Gabrovec       Blaž Perko 
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1 NAGOVOR  

Spoštovani, 

pred vami je letno poročilo za leto 2022, ki ga kot varuh športnikovih pravic predajam 

predsedniku Vlade Republike Slovenije, gospodu Janezu Janši. Zakon o športu, ki vzpostavlja 

zakonsko podlago za delovanje varuha, kot eno izmed temeljnih nalog seznanjanja in 

ozaveščanja javnosti nalaga tudi dolžnost letnega poročanja Vladi Republike Slovenije.  

Za slovenski šport je bilo leto 2018 z vidika varovanja pravic športnikov in strokovnih delavcev 

v športu prelomno, saj je 1. aprila 2018 v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

začel delovati varuh športnikovih pravic. Na podlagi imenovanja Vlade Republike Slovenije 

sem dobil možnost, da v petletnem obdobju nadaljujem z delom, ki sem ga kot varuh pravic 

športnikov opravljal v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.  

Z vzpostavitvijo pravne podlage instituta varuha pravic športnikov in strokovnih delavcev v 

športu in nato vzpostavitvijo njegovega delovanja je Republika Slovenija postala ena od 

vodilnih držav na področju razvoja in zagotavljanja družbene odgovornosti na področju 

varovanja pravic športnikov in strokovnih delavcev v športu. Tako zakonska ureditev 

pomembno prispeva k vzpostavljanju in dvigovanju splošne družbene odgovornosti v športu 

in humanosti dela s športniki. Pomembno pa prispeva h kakovostnejšemu udejanjanju 

osnovnih statusnih pravic, ki jih imajo športniki na podlagi Zakona o športu in iz njega 

izhajajočih pravnih aktov. Širše pa delovanje varuha pomebno prispeva k dvigovanju nivoja 

varnega športnega okolja, kar je bistveno pri zagotavljanju nemotenega udejstvovanja 

športnikov pri športni aktivnosti in doseganju vrhunskih športnih rezultatov doma in v svetu 

ter zagotavljanju izvajanja javnega interesa na področju športa. Dodatno pa so z vzpostavitvijo 

instituta strokovni delavci v športu ob že obstoječih možnostih zaščite pridobili možnost 

podpore za njihovo nemoteno zagotavljanje kakovostnega in strokovnega dela v okviru športa 

in športnih organizacij na ozemlju Republike Slovenije. Pomembno je dejstvo, da je država v 

imenu javnega interesa Republike Slovenije na področju športa prepoznala odločilni pomen 

športnikov in strokovnih delavcev v športu in jim na tak način dodatno zagotovila 

institucionalno podlago zaščite.  

Poleg neposredne pomoči športnikom in strokovnim delavcem je treba izpostaviti prispevek 

instituta varuha k dvigovanju zavesti in informiranosti o pomenu vrednot enakosti, 
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solidarnosti, fair playa, pravne varnosti, družbene odgovornosti, dobrega upravljanja športnih 

organizacij, demokratičnosti, integritete itd. Konkretneje si institut varuha in varuh pri 

vsakodnevnem delovanju prizadeva k dvigu pravne urejenosti, delovanju v skladu s pravili, 

nadzoru nad izvajanjem javnega interesa in dobrega upravljanja slovenskega športa ter 

spoštovanju etičnih načel v športu. Pri tem je treba izpostaviti pomembno nalogo, ki jo ima 

varuh v identifikaciji področij športa, ki zahtevajo večjo skrb oziroma pozornost urejanja ali 

nadzora. Identifikacijo potencialno občutljivih področij za športnike, trenerje, izvajanje 

javnega interesa ter trende razvoja športa v družbi omogoča postopek abstrakcije vsebine 

obravnavanih primerov in pridobljene informacije pri njihovem reševanju. Pri tem je ključna 

kvalitativna in kvantitativna analiza vsebine primerov, s katerimi se iskalci informacij ali 

pomoči obračajo na varuha, ki omogoča argumentiran ter sistematičen pristop k urejanju 

odprtih vprašanj ali podnormiranih področij v slovenskem športu. Na podlagi ugotovitev in 

trendov varuh v letnih poročilih informira javnosti o stanju na področju športa, pravic 

športnikov in strokovnih delavcev in si s priporočili in pobudami prizadeva za dvig družbene 

odgovornosti na področju športa v Republiki Sloveniji. Pomemben del letnega poročila so tudi 

priporočila, ki jih varuh naslovi na Vlado Republike Slovenije ali športne organizacije in katerih 

namen je izboljšati posamezno ciljno področje, ki ima posreden ali neposreden vpliv na pravice 

športnikov ali strokovnih delavcev v športu oziroma na udejanjanje javnega interesa na 

področju športa v Republiki Sloveniji. 

Po štirih letih delovanja, številčni in vsebinski pestrosti primerov ter družbenih trendov in 

pretresov, kot so pandemija SARS-CoV-2, lahko utemeljeno zaključimo, da se je varuh kot 

institut preventivne zaščite v obliki nudenja in pridobivanja informacij, usmerjanja, svetovanja 

in posredovanja pri reševanju sporov dobro uveljavil v slovenski športni javnosti. Pri tem je 

treba poudariti, da varuh nima pristojnosti razsojanja oziroma meritornega odločanja v 

primeru nepravilnosti ali potrditve suma ogrožanja pravic športnikov, strokovnih delavcev v 

športu ali drugih deviantnih pojavih v športu. Zato imajo pravice, nad katerimi ima pooblastilo 

za nadzor Inšpektorat Republike Slovenije za šport, veliko trdnejšo institucionalno pravno 

podlago varovanja, kot pravice, katerih zagotavljanje in nadzor je v domeni odločitev športnih 

organizacij. V povezavi s povedanim je treba poudariti, da kljub varuhovim priporočilom iz 

preteklih let glede nadzora športnih organizacij nad izvajanjem lastne avtonomije ni prišlo do 

kakovostnega napredka. Tako vse do pisanja tega poročila ni bilo ustanovljeno in začelo 
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delovati neodvisno arbitražno razsodišče, niso bili sprejeti splošno zavezujoči standardi 

dobrega upravljanja športnih organizacij, s katerimi bi dosegli dvig nivoja družbene 

odgovornosti delovanja športnih organizacij predvsem na nacionalnem nivoju. Zaradi 

neobstoja neodvisnega arbitražnega razsodišča za šport, ki bi odločalo v primeru sporov 

oziroma bi opravljalo vlogo neodvisnega pritožbenega organa, je potencialno ogrožena 

avtonomija športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ker šport ne zagotavlja uveljavljanja 

nekaterih temeljnih človekovih pravic, ki morajo biti brezpogojno spoštovane in varovane 

kljub avtonomnemu urejanju športa. Predvsem je s tem mišljena pravica do pritožbe pred 

neodvisnim in nepristranskim organom, instančnost odločanja, itd. Posledica tega je, da 

prihaja do reševanja sporov pred rednimi sodišči v Republiki Sloveniji, ki pa niso specializirana 

za odločanje o športnih temah, sodniki načeloma ne poznajo t. i. specifične narave športa in 

temeljev organiziranosti in delovanja športnih organizacij. Tako prihaja prek vsebine sodnih 

odločb do neposrednega poseganja v temeljne odnose v civilni športni sferi in v samo vsebino 

športa. Posledično pa to predstavlja odločilno omejevanje pravotvornosti ljudi v športu in 

predstavlja bolj ali manj neposreden poseg v avtonomijo urejanja športa.  

Iz povedanega in analize obravnavnih primerov ter lastnih zaznavanj in izkušenj ugotavljam 

trend, da se športne organizacije ne zavedajo javnih statusov v zadostni meri, predvsem 

javnega statusa krovnosti v športu ali panogi, ki predstavlja njihovo regulatorno funkcijo, 

priznano s strani državne oblasti. Pri tem je treba poudariti, da je njihovo delovanje pri 

upravljanju panoge in izvajanju javnega interesa na področju športa v Republiki Sloveniji in 

zakonskih pooblastil Zakona o športu podvrženo različnih standardom in zakonom, ki veljajo v 

Republiki Sloveniji oziroma morajo pri njihovem izvajanju paziti tudi na druge pravne podlage 

kot zgolj na interna pravila, ki jih sprejemajo same. Prav zaradi tega si je treba prizadevati, da 

smernice in standardi dobrega upravljanja športnih organizacij postanejo del vsakdanjega 

delovanja športnih organizacij ter da se s standardi integritete in etike v športu dviguje 

subjektivni odnos in osebna odgovornost posameznih deležnikov, ko ti delujejo v okviru 

športnih organizacij.  

Za leto 2021 lahko poročam, da je bilo kljub umirjanju razmer po nenadnem zastoju v 

družbenem življenju, športu in postopnem odpiranju športa po letu 2020 to zaznamovano z 

ukrepi zaradi svetovne zdravstvene in humanitarne krize, ki jo je povzročil virus SARS-CoV-2 (v 

nadaljevanju COVID-19). Za šport je bilo pomembno, da je letni čas in obvladovanje razmer 
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dopuščalo odpiranje športa v pomladanskem in poletnem delu. Tako je vlada z odloki 

omogočila odpiranje pomembnega dela programov športa, ki so bili v drugi polovici leta 2020 

zaprti. Posebej gre za izpostaviti pomemben segment športnih programov, ki predstavljajo 

bazo slovenskega športa. To so programi prostočasne vzgoje otrok in mladine ter preostanka 

programov otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. Prav tako so se razmere tudi na 

področju tekmovanj normalizirale. Po dostopnih podatkih so se tekmovanja doma in v tujini 

odvijala nemoteno, ob spoštovanju ukrepov za preprečevanje COVID-19.  

Poletne olimpijske igre v Tokiu so bile za naše vrhunske športnike izjemno uspešne. Pa vendar 

in ne glede na vrhunske uspehe naših olimpijcev na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu in drugih 

mednarodnih dosežkih je treba še naprej podrobno spremljati kvalitativne in kvantitativne 

trende na področju športa otrok in mladine, predvsem zaradi potencialnega negativnega 

vpliva, ki ga je imela pandemija COVID-19 na njihovo športno udejstvovanje. Poleg bolj ali manj 

znanih negativnih vplivov pandemije na zdravje otrok in mladine je treba poudariti predvsem 

motivacijski vidik, ki lahko predstavlja izgubo baze kakovostnega in vrhunskega športa v 

Republiki Sloveniji v prihodnjih letih. Prav mladostniki so bili zaradi psihosocialne faze razvoja 

in izolacije v času pandemije najbolj ranljiva skupina. Obenem pa ta skupina športnikov 

predstavlja ključno bazo, iz katere se bodo v prihodnosti razvili kakovostni in vrhunski 

športniki.  

Pandemija pa ni imela negativnega vpliva samo in zgolj na športnike, ampak gre izpostaviti, da 

so poleg športnikov prav honorarni trenerji v klubih in društvih zelo občutili zaprtje športa. 

Prav ti predstavljajo temelj slovenskega športa in so odločilni za njegovo uspešnost v 

prihodnosti. Po ponovnem odprtju športa po pandemiji se je začel nakazovati problem 

pomanjkanja trenerjev v športnih organizacijah. Zaradi zapiranja športne aktivnosti se je veliko 

strokovno usposobljenih trenerjev preusmerilo v druge panoge, predvsem gospodarstvo, 

šport pa je ostal brez t. i. amaterskih trenerjev, ki predstavljajo večji del trenerskega potenciala 

v Republiki Sloveniji. To pomeni, da je pandemija, tako kot pri športnikih, pokazala pomen 

socialne varnosti, ki jo predstavlja zaposlitev trenerjev v športnih organizacijah. Še posebej z 

vidika trenerja je treba poudariti specifično naravo športa in posledično časovno in vsebinsko 

delo trenerjev, kar je nedvomno razvidno tudi iz vsebine ZŠpo-1 in drugih dokumentov. Zato 

je dolgoročno pomembno, da se sistemsko uredi sofinanciranje zaposlitve strokovno 

usposobljenih in izobraženih delavcev v športu. V prvi vrsti je treba oblikovati dolgoročno 
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politiko zaposlovanja trenerjev v športnih organizacijah, ki bo omogočila akumulacijo in 

prenos znanja, trenerjem pa omogočila socialno varnost, motivacijo in razvojno perspektivo.   

Ob tej priložnosti je treba izpostaviti uspeh Republike Slovenije ob predsedovanju in naš 

doprinos k prihodnosti športa v Evropski uniji s tem, ko je naša država v času predsedovanja 

uspešno vodila in izpeljala postopek s končno  sprejeto  Resolucijo o ključnih značilnostih 

evropskega modela športa, ki naj bi predstavljala temelj zaščite posebnosti športne 

organiziranosti in družbenega pomena športa za Evropsko unijo in evropsko družbo. 

Ob vstopu v zadnje leto prvega petletnega obdobja delovanja instituta lahko z velikim 

zadovoljstvom poročam, da se je varuh dodobra uveljavil med športniki, strokovnimi delavci v 

športu in ne nazadnje je institut dobro sprejet tudi med športnimi organizacijami. Na slednje 

predvsem kaže dejstvo, da so športne organizacije odzivne na pobude, poizvedbe in 

priporočila varuha. Spodbudno pa je tudi dejstvo, da so športne organizacije proaktivne pri 

urejanju področja pravic športnikov in se občasno tudi same obračajo na varuha z vprašanji, 

na kakšen način urediti določeno področje, ki se nanaša na športnike. 

 Z vidika stabilnosti sedaj dobro uveljavljenega instituta bi bilo treba za prihodnji razvoj vloge 

varuha pravic športnikov ter učinkovitega zagotavljanja zakonskih nalog varuha pravic 

športnikov razmisliti o oblikah in možnostih nadgradnje instituta v delu profesionalizacije in 

administrativno-pravne podpore delovanja. Kajti zaradi števila in pestrosti obravnavanih 

primerov varuh le stežka zagotavlja izvajanje vseh nalog, ki mu jih nalaga aktualni zakon o 

športu. Tako se najbolj pozna pomanjkanje administrativno-tehnične podpore, ki bi v delu 

izobraževanja in ozaveščanja javnosti delovanja varuha dvignila na višjo raven 

V nadaljevanju je analitično vsebinski del poročila, ki strukturno vsebuje dva dela. V prvem 

delu je poleg splošnih informacij o varuhu statistično in vsebinsko opisano delo varuha v letu 

2021. Iz poročila o opravljenem delu sta razvidna splošno stanje na področju pravic športnikov 

in strokovnih delavcev v športu ter raven udejanjanja javnega interesa na področju športa v 

Republiki Sloveniji v obravnavanem letu. V drugem delu poročila so na podlagi obravnavanih 

primerov, ugotovitev, pridobljenih informacij in seznanitev predlagani ukrepi za izboljšanje 

integritete in družbene odgovornosti na področju zagotavljanja javnega interesa na področju 

športa v Republiki Sloveniji. 
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Za zaključek želim poudariti, da si bom kot varuh tudi v prihodnje prizadeval za razvoj »čistega 

športnega okolja«, ki bo omogočil razvoj športa v Republiki Sloveniji ter tako pripomogel k 

ohranjanju in promociji pozitivnih vrednot, ki jih šport predstavlja v slovenski družbi. Kajti prav 

čisto športno okolje je eden od odločilnih elementov za ohranjanje konkurenčnosti 

slovenskega športa in uspešnosti slovenskih športnikov in športnic v svetu. 

 

dr. Rožle Prezelj,  

varuh športnikovih pravic        
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2 O VARUHU ŠPORTNIKOVIH PRAVIC 

2.1 ZAKONSKA UREDITEV IN PRISTOJNOSTI VARUHA 

Zakonsko podlago delovanja varuha predstavljata 66. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 

29/17 in 21/18 – ZNOrg) ter Pravilnik o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic 

(Uradni list RS, št. 69/17).  

Državni zbor je leta 2017 sprejel Zakon o športu, ki v 66. členu uzakonja podlago za delovanje 

varuha športnikovih pravic v okviru Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Po 

imenovanju Vlade Republike Slovenije je varuh športnikovih pravic začel delovati 1. aprila 2018 

v prostorih ministrstva. 

Varuh skrbi za dosledno varstvo pravic športnikov in strokovnih delavcev v športu, odgovarja 

na njihova vprašanja, pobude in pritožbe ter posreduje v primeru sporov. Prav tako kot 

moralna avtoriteta s svojimi priporočili in predlogi dobrih praks pomaga pri izboljšanju 

delovanja in organiziranosti športa v Republiki Sloveniji.  

2.2 DOSTOPNOST VARUHA 

2.2.1 Kontakt 

Varuh ima pisarno v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport na naslovu 

Masarykova 16, 1000 Ljubljana, kjer je dosegljiv v času uradnih ur vsak torek med 9. in 13. uro. 

Navedeni naslov je tudi naslov za pošiljanje pisemskih pošiljk.  

V času uradnih ur je varuh na voljo tudi na telefonski številki 01 400 46 31. Športnikom in 

strokovnim delavcem v športu je varuh vedno dosegljiv na mobilni številki 051 388 361. 

Prav tako je mogoče varuha kontaktirati preko elektronske pošte na naslovu 

rozle.prezelj@gov.si. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
mailto:rozle.prezelj@gov.si
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2.2.2 Stiki varuha s športniki v letu 2021 

Graf 1: 

Spodnji graf prikazuje pripad zadev v varuhovo obravnavo po posameznih komunikacijskih poteh, ki so 

posameznikom na voljo. Pri grafu je upoštevan zgolj prvi stik z varuhom. 

 

Graf 2: 

Spodnji graf prikazuje primerjavo med leti 2018, 2019, 2020 in 2021. 
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Varuh, kot je prikazano zgoraj, omogoča iskalcem pomoči različne komunikacijske poti. V letu 

2021 je bil prvi kontakt največkrat vzpostavljen po elektronski pošti, sledili so stiki po telefonu. 

Prvih kontaktov po fizični pošti ali osebno v času uradnih ur v letu 2021, tudi zaradi 

epidemioloških razmer, ni bilo. Pri čemer je treba poudariti, da je delo varuha potekalo 

nemoteno prek telekomunikacijskih orodij. Uradne ure pa so bile zaradi navodil in dela od 

doma izključno po dogovoru.  

Na podlagi podatkov, ki kažejo način vzpostavitve prvega kontakta, se potrjuje, da je za 

športnike in strokovne delavce pomemben osebni pristop, ki iskalcem pomoči ob 

neformaliziranem postopku vzpostavlja zaupanje ter daje občutek varnosti oziroma jih zaradi 

kršitev ne izpostavlja in prestavlja iz cone udobja. Prav to je za športnike velika dodana 

vrednost instituta varuha. Na splošno pa se kaže, da se obče družbene spremembe na 

področju komuniciranja in telekomunikacij odražajo tudi pri komuniciranju z varuhom. Tako 

večina komunikacije v postopkih pomoči pri varuhu poteka po telefonu ali elektronski pošti, 

osebni sestanki in dopisi, poslani po klasični pošti, pa so številčno zanemarljivi. Tako tudi varuh 

pri svojem delu največ komunicira z iskalci pomoči po telefonu ali elektronski pošti. Fizično 

pošto uporablja zgolj za najbolj formalne dopise, kadar je treba zagotoviti varovanje pravic v 

postopku, uradno sledljivost dokumentov in komunikacije, itd. Ob tem je treba poudariti, da 

zaradi narave zakonskih pooblastil varuh postopkov ne vodi strogo po Zakonu o upravnem 

postopku, ampak ga uporablja smiselno, kar še dodatno omogoča prilagajanje nudenja pomoči 

po meri in potrebah športnika ali strokovnega delavca v športu.  

2.3 FINANCIRANJE VARUHA  

Sredstva za delovanje varuha se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije na podlagi 4. 

člena Pravilnika o delovanju in financiranju varuha športnikovih pravic (Uradni list RS, št. 

69/17). Varuh za svoje delo prejema nadomestilo v višini 30 odstotkov osnovne plače 56. 

plačilnega razreda uslužbencev v javnem sektorju.   
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3 POROČILO O OBRAVNAVANIH ZADEVAH  

3.1 STATISTIKA  

V nadaljevanju je grafično predstavljena statistika dela varuha. Iz posameznega grafa je 

razvidno število zadev po posameznih kategorijah v določenem vsebinsko postopkovnem 

sklopu. Spodnji prikaz je zgolj informativen, njegov namen je olajšati predstavo javnosti o delu 

varuha. Zaradi narave dela, prepletanja pestrosti dejanskih stanj in pravnih podlag med 

avtonomnimi pravili športnih organizacij in državnimi pravili ter načelno večplastnostjo zadev 

je delo varuha težko celostno in realno zaobjeti zgolj preko statistike.  

Graf 3: 

Spodnji graf prikazuje število zadev glede na organizacije, katerih član je bil iskalec pomoči oziroma se je 

nanašal obravnavani primer.  
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Graf 4: 

Iz grafa je razviden tip aktivnosti oziroma pomoči varuha v posameznih zadevah.  

 

Graf 5: 

Graf prikazuje najpogostejše pravne podlage, na katere so se nanašali obravnavani primeri.  
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3.2 VSEBINSKO POROČILO  

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021 je varuh obravnaval 33 različnih zadev, ki so 

se nanašale na različna področja v športu. Pri obravnavi in reševanju primerov je varuh z iskalci 

pomoči večinoma komuniciral po telefonu in elektronski pošti. Zaradi omejevanja in 

preprečevanja širjenja COVID-19 ter higienskih ukrepov Nacionalnega inštituta za javno 

zdravje (v nadaljevanju ukrepi NIJZ) in odrejenega dela od doma so bila v letu 2021 zelo 

omejena osebna srečanja s športniki in drugimi iskalci pomoči. Vendar se je moral varuh v 

nekaj primerih zaradi pomembnosti primerov in želje iskalcev pomoči oziroma prijaviteljev 

kljub vsemu z njimi osebno sestati. Srečanja so pri varuhu potekala v skladu s pravili Vlade in 

standardi NIJZ, ki so veljali za srečanje. Prav tako so uradne ure v obliki srečanja pri varuhu 

potekale zgolj po predhodnem dogovoru. Zaradi usklajevanja dela in sodelovanja pri reševanju 

primerov se je varuh v preteklem letu večkrat sestal z glavnim inšpektorjem Inšpektorata za 

šolstvo in šport Republike Slovenije.  

V sklopu ozaveščanja javnosti je bilo poročilo varuha za leto 2020 predstavljeno Strokovnemu 

svetu Republike Slovenije za šport. Ob predstavitvi letnega poročila je v varuh v dogovoru in 

podpori Inšpektorata za šolstvo in šport Republike Slovenije predlagal Strokovnemu svetu za 

šport uvedbo dveh delovnih skupin, ki bi obravnavali problem zaračunavanja nadomestil za 

mlade amaterske športnike (Strokovni svet za šport RS sklep 17d/245) in ponovno 

vzpostavitev delovne skupine za obravnavo področja varovanja športnikov pred različnimi 

oblikami nasilja v športu (Strokovni svet za šport RS Sklep 17d/244). V letu 2021 je bilo poročilo 

za leto 2020 predstavljeno tudi na skupščini krovne športne organizacije. 

Na podlagi vsebine primerov in vrste pomoči športnikom in športnim delavcem je mogoče 

glede na prevladujoč element primera klasificirati tri osnovne oblike pomoči oziroma vrste 

postopkov. Prva vključuje seznanitev in svetovanje športnikom in strokovnim delavcem s 

pravnimi podlagami in vsebino njihovih pravic ter svetovanje, povezano s konkretnim 

vprašanjem. Druga oblika je pridobivanje in posredovanje informacij o primerih, zaradi katerih 

so se športniki ali strokovni delavci obrnili po pomoč. Pod to obliko pomoči sodi tudi 

vzpostavljanje kontakta za športnike z organi, ki so pristojni za posamezno vprašanje oziroma 

uveljavljanje pravice ali druge zadeve, povezane z vsebino svetovanja. Tretja oblika pa je 

nudenje pomoči in usmerjanje pri reševanju posameznih primerov oziroma sporov. Pri tem je 

treba poudariti, da se zaradi materialne in postopkovne pestrosti pri reševanju posameznega 
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primera velikokrat med seboj prepletajo in kakovostno nadgrajujejo vse tri oblike postopkov 

oziroma se med postopkom kakovostno nadgrajujejo. Kot alternativno obliko pomoči in kadar 

narava primera to omogoča, varuh za rešitev odprtih vprašanj med športnikom in športno 

organizacijo omogoča tudi različne oblike mediacije in druge metode alternativnega reševanja 

sporov. 

3.2.1 Seznanitev in svetovanje 

Med obravnavanimi zadevami v letu 2021 je bilo največ primerov (17), kjer sta bila iskalcem 

pomoči nudena seznanitev oziroma pravni pouk in svetovanje. Obravnavani so bili primeri 

oziroma vprašanja, ki se vsebinsko nanašajo na statusna vprašanja športnikov in strokovnih 

delavcev v športu, oziroma vprašanja, ali jim določena pravica pripada in na kakšen način jo 

lahko uveljavijo. Za tovrstne primere in postopke je značilno, da varuh pri podpori in 

svetovanju iskalcem pomoči ne vzpostavlja stika z državnimi organi ali športnimi 

organizacijami, ampak s pravnim znanjem, poznavanjem športa in izkušnjami, pridobljenimi iz 

drugih, podobnih, primerov, športnikom svetuje in jih usmerja.  

Vsebinsko se ti primeri nanašajo predvsem na pravna pravila Zakona o športu in iz njega 

izhajajočih podzakonskih aktov ali pravna pravila, ki konkretizirajo javno pooblastilo, ki ga 

Zakon o športu podeljuje športnim organizacijam.  

Izstopajoča zakonska podlaga, na katero so se nanašali postopki svetovanja, je bil 34. člen 

Zakona o športu. Vsebinsko so bila vprašanja vezana na pravico do prostega prestopa 

športnikov med športnimi organizacijami. Večina vprašanj se je nanašala predvsem na pravico 

kluba do zaračunavanja in pogojevanja izpisnice s plačilom denarnega nadomestila oziroma 

drugih obveznosti. Tudi po štirih letih veljavnosti novega Zakona o športu še vedno številčno 

prevladujejo primeri, povezani s prostim prestopom športnikov oziroma omejevanjem 

registracije športnika v novi športni organizaciji ob pogoju plačila denarnega nadomestila. 

Težava izvira iz neusklajenosti registracijskih pravilnikov NPŠZ z veljavnim Zakonom o športu 

in uveljavljeno prakso Sodišča Evropske unije. 

Na tem mestu je treba poudariti, da je sodelovanje z Inšpektoratom za šolstvo in šport dobro, 

kar je v veliki meri pripomoglo k dejstvu, da športniki na podlagi inšpekcijskega nadzora in 

izdaje odredbenih odločb dobijo izpisnice in se nemoteno registrirajo pri novi športni 

organizaciji. Problematika, povezana z načelom prostega pretopa, ki se je izrazila v letu 2021, 
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je sankcioniranje športne organizacije, čer ta ne plača nadomestila za športnika, ki ga je na 

podlagi 34. člena morala registrirati pri nacionalni panožni športni zvezi. 

Ostali primeri so se nanašali še na vprašanja, povezana z ukrepi NIJZ, izobraževanje ADEL Anti-

doping, plačilo zdravniških pregledov za registrirane športnike, imenovanje v reprezentanco in 

plačilo stroškov nastopa za reprezentanco, pristojnosti za delo usposobljenega strokovnega 

kadra ter vprašanja, vezana na letni program športa v lokalni skupnosti in interne akte športnih 

organizacij.    

3.2.2 Pridobivanje in posredovanje informacij 

V petih (5) primerih je varuh na podlagi vsebine primera iskalcem pomoči priskrbel informacije 

o zastavljenem vprašanju oziroma jim je nudil neodvisno interpretacijo pravil ali okoliščin, 

povezanih s posamezno obravnavano zadevo. Pri tem je treba vsebinsko ločiti primere, kjer je 

že bila sprejeta določena odločitev oziroma je že nastala določena pravna posledica, in 

primere, kjer je bilo o primeru treba pridobiti le interpretacijo ali mnenje oziroma pojasnitev 

odločitve državnega organa, izvajalca javnega pooblastila ali športne organizacije. V tem 

sklopu primerov je treba omeniti pestrost pravnih podlag primerov, saj so poleg različnih 

zakonskih podlag, kot so zakon o športu, zakon o društvih, veljali tudi ukrepi Vlade za zajezitev 

širjenja COVID-19  in standardi NIJZ ter omejitve na področju športa. V letu 2021 je bilo manj 

primerov, ki so izvirali iz izvajanja javnih pooblastil športnih organizacij in predstavljajo 

podlago pravicam športnikov iz Zakona o športu. Vsebinsko so se primeri nanašali na pravice 

trenerja v NPŠŠ, kvalifikacijske standarde za uvrstitev na olimpijske igre v Tokiu, športno 

infrastrukturo in kot že rečeno na ukrepe Vlade za zajezitev širjenja COVID-19  in standarde 

NIJZ ter omejitve na področju športa. 

3.2.3 Nudenje pomoči in usmerjanje 

Pri nudenju pomoči se varuh aktivno udeležuje reševanja nastalega dejanskega stanja, kjer 

vsebina primera nakazuje potencialno ogrožanje pravic športnikov ali strokovnih delavcev v 

športu. Pri tem je postopek sprejemanja odločitve, povezane s pravico športnika ali 

strokovnega delavca v športu, lahko še v teku ali pa je odločitev ali negativna posledica že 

nastala. Varuh je v teh primerih poleg pridobivanja in svetovanja iskalcem pomoči tudi aktivno 

sodeloval v komunikaciji s pristojnimi institucijami. V letu 2021 je bilo takih primerov kar devet 

(9). 
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V letu 2021 so poleg nadgradnje postopkov seznanitve in svetovanja za pridobivanje izpisnice 

in plačilo nadomestila se ostali primeri nudenja pomoči in usmerjanja nanašali še na spolno 

nasilje v športu, imenovanje v reprezentanco, uveljavljanje oziroma vštevanje statusa 

vrhunskega športnika v pokojninsko dobo in vprašanja, povezana z etičnostjo in 

nepravilnostmi pri delovanju športne organizacije.  

3.2.4 Posredovanje pri reševanju sporov 

V letu 2021 ni bila izvedena nobena mediacija.  

3.2.5 Obravnava pobud 

V letu 2021 je varuh prejel pobudo, povezano s skladnostjo Pogojev, pravil in kriterijev za  

registriranje in kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji z Zakonom o športu in pobudo, 

povezano z ukrepi za preprečevanje širjenja COVID-19. Prav tako pa je varuh obravnaval in 

posredoval pobudo za pravno ureditev področja priznavanja delovne dobe za športnike med 

športno kariero. 

3.2.6 Udeležba na prireditvah 

Poleg neposredne pomoči športnikom in strokovnim delavcem varuh predvsem zaradi 

pandemije in ukrepov COVID-19 v letu 2021 ni sodeloval na aktivnostih, povezanih z 

izobraževanjem in ozaveščanjem o pravicah športnikov in strokovnih delavcev v športu ter o 

pomenu njihovega varovanja za posameznika in njegovo udejstvovanje v športu.  

Poudariti velja, da v tem sklopu zaradi epidemije ni bilo srečanj z mladimi športniki, ki jih je v 

sklopu priprav tradicionalno organiziral skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije – 

Združenjem športnih zvez in na katerih jih je varuh seznanil s pravicami športnikov po Zakonu 

o športu in kjer jim je bil  predstavljen sam institut in delovanje varuha ter potek in vrste 

postopkov pred varuhom.  

3.3 IZPOSTAVLJENA PROBLEMATIKA IN REALIZACIJA PRIPOROČIL IZ LET 2019 IN 

2020 

Čeprav se je trend izboljšanja na področju zaračunavanja nadomestil oziroma izvajanje 34. 

člena Zakona o športu kazal v letih 2019 in 2020, se stanje v letu 2021 ni izboljšalo oziroma je 

po vsebini zaznati celo rahel padec. Predvsem so k temu botrovali t. i. registracijski pravilniki, 
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ki so vpeljali pravico zahtevati plačilo nadomestila za individualni prestop športnika med 

športnimi organizacijami.  

Vezano na ostala priporočila iz letnega poročila za leto 2020 varuh lahko poroča, da je 

seznanjen z osnutkom spremembe pravil OKS–ZŠZ, v katerih bi se uredili in vzpostavili temelji 

za delovanje neodvisne arbitraže in komisije za integriteto v športu, ki bi obravnavali problem 

reševanja sporov in nepravilnosti v okviru športnih organizacij.  

O realizaciji ostalih priporočil varuh nima podrobnejših informacij. 
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4 PRIPOROČILA IN SMERNICE 

Leto 2021 je bilo zaradi zdravstveno-humanitarne krize COVID-19 zelo posebno. Zaradi zaprtja 

športne aktivnosti v prvem delu leta in postopnega odpiranja je bilo obravnavanih primerov 

številčno manj, pri čemer je treba poudariti, da je vsebinska struktura primerov ostala 

primerljiva prejšnjim letom. Zato se varuh v poročilu za leto 2021 ni odločil za podajo 

posameznih priporočil vladi in športnim organizacijam, ampak raje priporoča splošne smernice 

za leto 2022.  

V prvi vrsti in kot je razvidno že iz preteklih poročil, je treba slediti načelom enakosti, 

demokratičnosti, transparentnosti, integriteti ter ustavnosti in zakonitosti v športu in ne 

nazadnje spoštovanju človekovih pravic v športu. Še posebej na področjih dela s športniki, 

organizaciji prireditev, delovanju športnih organizacij, kadar te izvajajo regulatorno vlogo v 

panogi in imajo status nacionalne panožne športne zveze ali krovne športne organizacije. 

Predvsem je v procesu pravotvornosti treba slediti posebnostim pravnega urejanja, ki ga 

zahteva varovanje javnega interesa na področju športa in ga izvajajo športne organizacije. 

Splošno pa je v slovenskem športu treba ponotranjiti zavedanje ter sprejeti pravila, ki bodo 

urejala osebno integriteto športnih delavcev, še posebej tistih, ki imajo moč odločanja pri 

upravljanju panoge in razdeljevanju finančnih sredstev tako javnih kot zasebnih.  

Pandemija je kritično pokazala tudi na pomanjkanje strokovnega kadra v športu oziroma beg 

kadra v gospodarstvo in na druga družbena področja. Zaradi ohranitve znanja in kadra bi bilo 

smiselno sprejeti politiko zaposlovanja strokovnih delavcev v športu in uskladiti zaposlovanje 

na državnem in lokalnem nivoju ter poiskati druge možnosti za zaposlitev ter na tak način 

omogočiti zaposlitev večjega števila trenerjev v športnih organizacijah. Prav tako pa bi bilo 

smiselno, da se sistemsko pristopi tudi k ureditvi športnih štipendij in zaposlovanja športnikov 

v javni upravi na način, da se oba ukrepa za zagotavljanje predvsem t. i. »socialne varnosti« 

športnikov kakovostno nadgrajujeta ter se s kriteriji, pogoji in merili smiselno in celovito 

uredita področji športnih štipendij in zaposlovanja športnikov v javni upravi. 
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Letno poročilo SLOADO 2021 

Tokio in Peking v enem letu – 2021! 

Kakšen je bil vpliv pandemije Covid -19 v letu 2020 ugotavljamo šele sedaj, saj je WADA v svojem 

statističnem poročilu ugotovila 46% upad števila odvzetih vzorcev. Upad je bil velik, čeprav gre za 

globalno poročilo, ki pa se različno odraža na posameznih kontinentih. Leto 2021 je bilo gotovo 

uspešnejše, a globalne rezultate še čakamo. SLOADO je bila v obeh letih bistveno uspešnejša od 

povprečja, saj ji je uspelo opraviti ves zastavljen program. Poleg tega je na realizacijo 2021 imela velik 

finančni vpliv prestavitev OI v Tokio v leto 2021 in pripravljalno obdobje za zimske olimpijske igre v 

Pekingu leta 2022. 

Odnos do dopinga in njegovega preprečevanja se je v Sloveniji v zadnjih 10 letih vidno spremenil. 

Doping ni več tabu tema med športniki, ključne športne panoge, še posebej tiste z višjo tveganostjo za 

uporabo dopinga, so vključene v program protidopinških testiranj, pri čemer so prednostno obravnavani 

olimpijski športi.   

V preventivnem delovanju imajo slovenski športniki veliko več možnost spoznati nevarnosti uporabe 

dopinga. Posebej zanimiv in pomemben je izziv uvedbe spletnega izobraževanja kot pogoj za 

registracijo športnikov od 14. leta dalje, ki je bil preizkusno zagnan v letu 2021. Projekt je za majhno 

organizacijo, kot je SLOADO, velik izziv, za nacionalne zveze, nekatera društva in predvsem starše pa 

zahtevna naloga, ki pa je bil večinoma zelo dobro sprejeta. Seveda smo beležili tudi negativne odzive, 

ki pa niso presegali statistično značilnega obsega. V SLOADO smo trdno prepričani, da je bila odločitev 

prava, saj le tako lahko s preventivnimi vsebinami dosežemo vse športnike v Sloveniji. SLOADO je pri 

uvedbi obveznega spletnega izobraževanja dejansko izvedla obljubo še iz leta 2010, ko so vse 

nacionalne zveze soglasno poudarile, da je protidopinško izobraževanje najpomembnejše preventivno 

delovanje nacionalne organizacije.  

Ker je bilo v preteklih letih veliko opravljenega dela na področju ozaveščanja in preventive, smo kot 

prva nacionalna organizacija, lahko pričela s spletnim izobraževanjem. Prepričani smo, da nam bodo 

sledile tudi ostale države in da so Mednarodni standardi za izobraževanje odličen okvir protidopinškega 

izobraževanja. 

Podobno vzpodbudne rezultate je SLOADO dosegla na področju testiranj. Zavedajoč se dejstva, da smo 

v letu 2021 imeli dvojni olimpijski program, je bil obseg resnično velik. 696 bioloških vzorcev je SLOADO 

odvzela slovenskim športnikom v svojem programu, od tega več kot polovico izven tekmovanj, kar je bil 

naš cilj in zahteva WADA. Interpretacijo rezultatov je potreba ocenjevati glede na uspešnost slovenskih 

športnikov in ne na število prebivalcev. Če k temu dodamo še športnike, ki so v mednarodnih testnih 

skupinah, je bilo v letu 2021 slovenskim športnikom odvzetih 1421 bioloških vzorcev. 

Še vedno pa ostaja nerešeno vprašanje sofinanciranja poslovanja in strokovne ekipe SLOADO. Javni 

financerji namreč sofinancirajo samo materialne stroške, tako da je strokovna ekipa prisiljena na 

prekarno delo, kar pa že samo zaradi obsega in odgovornosti dela ne ustreza več. Smo edini s takšnim 

statusom na svetu.  

 

Janko Dvoršak 

              direktor 
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PODROČJA DELOVANJA SLOADO 
 

Poslanstvo SLOADO je varovanje integritete športa z vzpostavljanjem okolja, ki promovira in krepi šport 

brez dopinga ter omogočanje slovenskim športnikom, da trenirajo in tekmujejo v poštenem okolju. Ker pa 

se prepovedanih snovi ne poslužujejo le vrhunski športniki, SLOADO idejo o čistem športu v prvi vrsti širi 

med mlade športnike, z različnimi programi in kampanjami pa tudi med rekreativne športnike, študente 

ustreznih smeri, zdravnike in ostalo medicinsko osebje in celotno športno javnost. 

Vsa področja delovanja, ki sestavljajo Nacionalni program preprečevanja dopinga v športu, so zato 

razmeroma obsežna ter vključujejo vse programske sklope, ki jih predvideva Svetovni protidopinški 

Kodeks (Kodeks) in so za protidopinške organizacije obvezna. Programi se letno dopolnjujejo in 

nadgrajujejo ter prilagajajo zahtevam Svetovnega protidopinškega programa, s čimer SLOADO 

zagotavlja skladnost Slovenije s Kodeksom. 

S skladnostjo Nacionalnega programa SLOADO zagotavlja slovenskim športnikom neovirano 

sodelovanje na tekmovanjih mednarodnega nivoja. 

 

 

Slika 1: Področja delovanja SLOADO 
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01 KONTROLA DOPINGA 
 

SLOADO izvaja testiranja v sklopu lastnega nacionalnega programa in po naročilu drugih organizacij, 

kot so mednarodne športne zveze in nacionalne protidopinške organizacije drugih držav. 

 

 

Graf 1: Pregled vseh izvedenih testiranj SLOADO v 2021 

 

NACIONALNI PROGRAM TESTIRANJ 

Testiranja na tekmovanjih 
V letu 2021 je program testiranj kljub epidemiološkim razmeram potekal na tekmovanjih 11 nacionalnih 

panožnih športnih zvez, pri čemer je bil program testiranj z nekaterimi zvezami izveden ob njihovem 

sofinanciranju, ostala testiranja pa so bila financirana s strani SLOADO. Skupno je bilo odvzetih 251 

vzorcev.  

 

 

Graf 2: Program testiranj na tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez 
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Testiranja izven tekmovanj 
Skoraj 60% nacionalnega programa predstavljajo testiranja izven tekmovanj, kar je bil naš programski 

cilj in tudi zahteva WADE. Trend testiranj izven tekmovanj prevladuje tudi v novih športih, ki jih uvajamo 

v program, saj na ta način povečujemo svojo nepredvidljivost in optimiziramo izbor športnikov in čas 

testiranj.   

Skupno je bilo odvzetih 367 urinskih 79 krvnih vzorcev za ABP v 26 športih v Sloveniji. 

 

 

Graf 3: Program testiranj izven tekmovanj glede na število odvzetih urinskih vzorcev 

 

Zaradi dvojnega olimpijskega programa (Tokyo in Peking), je bil obseg nenapovedanih testiranj bistveno večji, 

kot v letu 2020, kar ima učinke na finančni realizaciji letnega programa. Samo v programu Peking 2022, je 

morala SLOADO odvzeti 160 urinskih in krvnih vzorcev in opraviti 29 dodatnih laboratorijskih analiz. In če 

dodamo še testiranja, ki sta jih uvedla FIS in IBU, je bilo slovenskim kandidatom za nastop na ZOI odvzetih 333 

vzorcev, pri katerih je bilo opravljeno 118 dodatnih analiz. 
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Nacionalna registrirna skupina za testiranje – NRTP in skupina za testiranje - TP 
Testiranja izven tekmovanj se izvajajo na športnikih, ki so v nacionalno registrirno skupino za testiranje 

(NRTP) vključeni na podlagi za to pripravljenih kriterijev, ki so opredeljeni v Kodeksu.  

 

 

Graf 4: Število športnikov v NRTP in TP po četrtletjih leta 2021 

 

Podobne kriterije izpolnjujejo tudi športniki, ki so uvrščeni v na novo uvedeno skupino za testiranje (TP). 

TP ima manj stroga pravila od NRTP, omogoča pa nam, da da je v NRTP in TP vključenih večje število 

enakopravnih športnikov.  

SLOADO skozi četrtletja sledi zastavljeni strategiji izbora športnikov, ki upošteva dejavnike tveganja na 

doping, koledar velikih športnih prireditev in pogojev, ki jih postavljajo Mednarodni protidopinški kodeks 

in njemu podrejeni dokumenti. Spremljajo se tudi športni dosežki vseh vključenih športnikov. 

Dodatne analize 
Dodatne analize vzorcev SLOADO izvaja v skladu z TDSSA (WADA tehničnim dokumentom za specifične 

analize glede na šport). TDSSA zagotavlja, da se v določenih športih/disciplinah vzorce dodatno 

analizira na izbrane prepovedane snovi, za katere je večja verjetnost, da se zlorabljajo ter določa 

minimalno število takih analiz. 

V letu 2021 je SLOADO v sklopu nacionalnega programa testiranj izvedla 80 dodatnih analiz na ESA 

(snovi, ki vzpodbujajo eritopoezo) ter 57 na GHRF (sproščujoče faktorje rasnega hormon). 

Biološki potni list (ABP) 
Temeljno načelo Biološkega potnega lista športnika predstavlja dolgoročno spremljanje nekaterih 

bioloških spremenljivk, ki lahko posredno razkrivajo učinke zlorabe dopinga, ne odkrivajo pa snovi ali 

metode, ki povzročajo ta odstopanja. Zaradi tega se pogostokrat uporablja kot osnova za izvedbo 

ciljnih testiranj. Na podlagi TDSSA mora vsaka protidopinška organizacija v program ABP vključiti 

športnike, ki imajo MLA (procent dodatnih analiz) na ESA (snovi, ki pospešujejo eritropoezo) enak ali večji 

od 30%. Preprosto pojasnjeno, gre za večino vzdržljivostnih športov. Program je postal obvezen za vse 

protidopinške organizacije s 1.1.2019. 

ABP program je dražji od urinskega zaradi večje frekvence testiranj in zahtevnejših pogojev transporta 

v laboratorij. Poseben problem je transport v hladni verigi. 

Skupno je bilo v program ABP vključenih 28 športnikov, odvzetih pa je bilo 79 krvnih vzorcev.  
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Pregled števila odvzetih vzorcev med leti 2014 in 2021 
 

 

Graf 5: Pregled nacionalnega programa testiranj med leti 2014 in 2021 

 

Pregled števila odvzetih vzorcev v preteklih osmih letih govori o racionalnem načrtovanju, ki je rezultat 

finančnih možnosti zavoda in doseganja minimalnih standardov, ki jih predpisuje Kodeks. Zadnjih 5 let 

skupno število odvzetih vzorcev raste, uspelo pa je povečati število testiranj izven tekmovanj v primerjavi 

s testiranji na tekmovanjih, kar je zahteva WADA. 
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PROGRAM TESTIRANJ PO NAROČILU 
 

Ta program je bil s pandemijo najbolj okrnjen, saj gre za testiranja na mednarodnih prireditvah v 

Sloveniji. Je pa bilo opravljenih več naročenih testiranj izven tekmovanj. 

 URIN KRI 
  SKUPAJ OOC IC ESA GHRF SKUPAJ OOC IC ABP SERUM 

Judo 2 2                 
Kajak - kanu 34 4 30 3 2           
Športna 
gimnastika 8 2 6 1 1 1   1   1 
Športno 
plezanje 4 2 2               
Triatlon 2   2               
Golf 1 1                 
Rokomet 7 7   1 1           
Badminton 1   1               
Biatlon 114 46 68 112 48 125 85 40 122 79 
Deskanje na 
snegu 16   16               
Tek na smučeh           1 1   1   
Namizni tenis 8   8               
Kolesarstvo                     
Atletika 4   4 3             
Lokostrelstvo 13   13               
Veslanje                     
 214     127     

 

Tabela 1: Pregled izvedenih kontrol dopinga za tuje naročnike 

 

COVID – 19 pandemija 

Ukrepi vezani na pandemijo Covid-19 so potekali v skladu s smernicami NIJZ, WADA in mednarodnih 

zvez v primeru velikih športnih prireditev v Sloveniji. 
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02 UPRAVLJANJE Z REZULTATI 
 

DISCIPLINSKI POSTOPKI 

SLOADO ima vzpostavljen postopek upravljanja z rezultati v primeru kršitev protidopinških pravil v vseh 

fazah postopka, skladno s Kodeksom, Mednarodnimi standardi za upravljanje z rezultati in 

Protidopinškim pravilnikom SLOADO. Za postopke, ki so v pristojnosti SLOADO oz. jih SLOADO prevzame 

od mednarodnih zvez, so za upravljanje z rezultati pristojni organi: disciplinska komisija in arbitraža v 

primeru pritožb. Zaradi zahtevnih pravnih postopkov, SLOADO v postopku upravljanja z rezultati 

sodeluje z zunanjimi svetovalci, ki so sposobni zagotoviti ustrezno pravno svetovanjem in zastopanje.  

SLOADO mora imeti določen del finančnih sredstev zagotovljen tudi za primere na mednarodni arbitraži 

v Lozani (CAS).  

 

Tabela 2: Pregled slovenskih kršiteljev protidopinških pravil na dan 31.12.2021 

 

 

NAPAKE V PROGRAMU POSREDOVANJA LOKACIJ 
 

Neizpolnjevanje zahtev Programa posredovanja lokacij se kaže kot ne posredovana prijava lokacije, 

nespremenjena lokacija ali neuspešno testiranje. Katerekoli tri napake v 12 mesecih pomenijo domnevno 

kršenje protidopinških pravil, kar športnika vodi v disciplinski postopek, kjer je lahko, v primeru potrditve 

domnevne kršitve,  izločen iz športa. Kljub vestnosti športnikov, je bilo v letu 2021 zabeleženih nekaj 

napak in sicer: 

• 1 ne posredovana prijava lokacije (zaradi neizpolnjevanja zahtev Programa posredovanja lokacij 

ob začetku četrtletja),  

• 4 neuspešna testiranja. 
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03 PREISKAVE 
 

SLOADO zagotavlja, da po potrebi ter v skladu z Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave: 

• pridobi, oceni in obdela protidopinška obvestila iz vseh razpoložljivih virov, 

• preiskuje netipične ugotovitve in nasprotne ugotovitve v zvezi s potnim listom, 

• preiskuje druge analitične ali neanalitične informacije ali podatke, ki nakazujejo na potencialno 

kršitev ali potencialne kršitve protidopinških pravil s ciljem, da se, bodisi izključi domnevna kršitev 

ali da se zberejo dokazi v podporo začetku postopka zaradi kršitve protidopinških pravil.  

Ta obveza zahteva dodatna sredstva za dodatne analize, za interpretacijo in ekspertno skupino v 

primeru odstopanj v rezultatih Biološkega potnega lista. 

 

Na spletnem portalu Žvižgavka je SLOADO prejela 8 različnih prijav in pobud, ki jih je analizirala in 

vključila v svojo analitično delo. Število prijav se veča, kar je dobro, saj so anonimne prijave mnogokrat 

lahko dobro izhodišče za preiskave. 
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04 TERAPEVTSKE IZJEME 

Odbor za podeljevanje terapevtskih izjem(OTI) je v letu 2021 izdal 3 terapevtskeizjeme. Terapevtske 

izjeme (TI) so bile izdane za tipe zdravilnih učinkovin, ki so prikazani v Tabeli 3. 

 

 

 

 

 

 

 

  

*TI izdane v prejšnjih letih, ki so v 2021 še veljavne  

Tabela 3: Tipi zdravilnih učinkovin v odobrenih terapevtskih izjemah med leti 2014 in 2021 

18 terapevtskih izjem je bilo izdanih v preteklih letih in jim v letu 2021 še ni potekla veljavnost, ker gre 

za terapije z večletno ali doživljenjsko veljavnostjo. Kljub vsemu, OTI vsako diagnozo enkrat letno preveri. 

Športniki večino dokumentacije, ki je potrebna za odobritev TI, pridobijo sami s pomočjo osebnega 

zdravnika in specialista, ki na podlagi diagnoze predpiše terapijo. OTI je v letu 2021 dodatno 

obravnaval še več kot 100 vprašanj v elektronski obliki, povezanih z uporabo zdravil / dopolnil. 
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05 PREVENTIVNI PROGRAMI 
 

SLOADO je, kot nacionalna protidopinška organizacija v Sloveniji, dolžna v skladu s 20.3.13 členom 

Kodeksa načrtovati, izvajati, ocenjevati in spodbujati protidopinško izobraževanje v skladu z zahtevami 

Mednarodnih standardov za izobraževanje, vključno z zahtevo, da nacionalne zveze izvajajo 

protidopinško izobraževanje v sodelovanju s SLOADO (člen 3.8 Protidopinškega pravilnika SLOADO).  

 

Izobraževalni programi so ključni za zagotavljanje enotnih, usklajenih in učinkovitih protidopinških 

programov tako na mednarodni kot na nacionalni ravni (Kodeks, člen 18.1) ter podpirajo načelo, da naj 

bo športnikovo prvo srečanje z bojem proti dopingu preko izobraževanja in ne preko testiranja (odvzema 

vzorca) (Mednarodni standardi za izobraževanje, člen 7.2.1). Na nacionalni ravni izobraževalne 

protidopinške programe usklajuje SLOADO v sodelovanju z ustreznimi Nacionalnimi panožnimi športnimi 

zvezami (NPŠZ), Olimpijskim komitejem Slovenije – združenjem športnih zvez (OKS–ZŠZ), Zvezo za šport 

invalidov Slovenije - Slovenki paralimpijski komite (Zveza ŠIS SPK), pristojnim ministrstvom in 

izobraževalnimi ustanovami (Kodeks, člen 18.2.3). 

 

 

PROTIDOPINŠKO IZOBRAŽEVANJE IN OZAVEŠČANJE 
 

Olimpijski komite Slovenije je na pobudo SLOADO v pravilnik o registraciji športnikov dodal člen o 

obveznem protidopinškem e-izobraževanju za vse registrirane športnike  od14 leta dalje. Protidopinško 

e-izobraževanje bo tako v letu 2022 obvezno za več kot 50.000 slovenskih športnikov, s čimer bomo v 

skladu z zahtevami WADA športnikom zagotovili primerno izobraževanje pred kontrolami dopinga, ki 

vsebuje vse pomembne informacije o boju proti dopingu ter tveganju za nenamerni doping. 

Leto 2021 je veljalo za prehodno obdobje, kljub temu pa je e-izobraževanje uspešno opravilo preko 

15.000 športnikov iz praktično vseh športov kot tudi preko 1100 članov spremljevalnega osebja. Z 

obveznim e-izobraževanjem SLOADO sledi zahtevam Svetovnega protidopinškega Kodeksa in 

Mednarodnih standardov za izobraževanje, ki zahtevajo izobraževanje športnikov pred morebitnimi 

kontrolami dopinga (testiranji). Dejstvo je, da SLOADO ne organizacijsko ne kadrovsko ne more izvesti 

izobraževanj za vse slovenske športnike, zato e-izobraževanje zagotavlja izpolnjevanje pravice 

športnikov do izobraževanja. SLOADO vseeno v sodelovanju z Olimpijskim komitejem in posameznimi 

panožnimi športnimi zvezami izvaja tudi predavanja za člane nacionalnih reprezentanc in njihovo 

spremljevalno osebje. 

Odzivi v športnih sredinah so izjemno dobri, je pa nekaj tudi takšnih, ki menijo, da je takšen obseg 

prekomeren. Ob tem se velja spomniti, da je SLOADO je pri uvedbi obveznega spletnega izobraževanja 

dejansko uresničila svoje obljube še iz leta 2010, ko so vse nacionalne zveze soglasno poudarile, da je 

protidopinško izobraževanje najpomembnejše preventivno delovanje nacionalne protidopinške  

organizacije v slovenskem športu.  
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ANALIZA OPRAVLJENEGA E-IZOBRAŽEVANJA ŠPORTNIKOV 
 

 

Graf 6: Analiza opravljenega e-izobraževanja športnikov 

 

ANALIZA OPRAVLJENEGA E-IZOBRAŽEVANJA SPREMLJEVALNEGA OSEBJA 

ŠPORTNIKOV 
 

 

Graf 7: Analiza opravljenega e-izobraževanja spremljevalnega osebja športnikov 
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Poleg e-izobraževanja je SLOADO v letu 2021 izvajala naslednje izobraževalne programe za športnike 

in njihovo spremljevalno osebje: 

• programe za otroke med 6 in 14 letom starosti, ki se izvajajo v osnovnih šolah, 

• programe za dijake-športnike na srednjih šolah in gimnazijah s športnimi oddelki, 

• na pobudo srednjih šol predavanja v sklopu medpredmetnega povezovanja, 

• programe za športnike, člane nacionalnih reprezentanc v posameznih športnih panogah,  

• programe za člane nacionalnih reprezentanc za olimpijske in paraolimpijske igre, Olimpijski 

festivali evropske mladine (OFEM) in mladinske olimpijske igre (MOI), 

• izobraževanja za športnike, ki so v nacionalni registrirni skupini za testiranje o uporabi spletnega 

orodja ADAMS, 

• protidopinška predavanja za spremljevalno osebje športnikov (skupaj s športniki v sklopu 

programov za športnike), 

• protidopinški seminarji za trenerje, ki so sofinancirani s strani MIZŠ ali občine (vsake 2 leti). 

• programi ozaveščanja na izbranih nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih. 

 

DRUGI PROGRAMI 
 

Med druge programe sodijo predvsem: 

• izobraževalni programi v obliki izbirnih vsebin na fakultetah, 

• programi za zdravstvene delavce, 

• programi ozaveščanja udeležencev športne rekreacije (Dan slovenskega športa in Olimpijski 

festival), 

• kampanja ozaveščanja športne in splošne javnosti: PLAY TRUE DAY – Dan čistega športa – 10. 

april. 

V letu 2021 so bili vsi programi izvedeni – nekateri v živo nekateri pa v spletni obliki. 

 

INFORMIRANJE 
 

Informiranje je namenjeno celotni javnosti s poudarkom na posredovanju osnovnih informacij o boju za 

čist šport ter posledicah uporabe prepovedanih snovi in postopkov. Za potrebe informiranja uporabljamo 

različne metode in oblike: 

• spletna stran SLOADO www.sloado.si, 

• socialna omrežja (Facebook, Twitter, Instagram, You Tube), 

• tiskana gradiva (plakati, zloženke, letaki, knjižice, priročniki, …), 

• promocijski materiali (kemični svinčniki, večnamenske vrečke, frizbiji, zapestnice, …), 

• kampanja Dan čistega športa. 

 

 

 

 

 

http://www.sloado.si/
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PLAY TRUE DAY – Dan čistega športa – 10. april 
 

Dan čistega športa je mednarodni dan, namenjen promociji čistega športa in poštenih športnikov, ko 

želimo preko preventivnih aktivnosti seznaniti športnike, njihovo spremljevalno osebje ter športno in 

splošno javnost s svetovnim bojem za čist šport. V Sloveniji smo se kampanji pridružili leta 2016 in na ta 

dan oz. v tednu pred in po 10. aprilu izvajamo številne preventivne aktivnosti ter tako poizkušamo dvigniti 

nivo zavedanja o nevarnostih dopinga pri nas in drugod v svetu. 

K organizaciji Dneva čistega športa so vsako leto pozvane tako vse nacionalne panožne športne zveze 

kot tudi najboljši slovenski športniki in vsako leto se odzovejo v večjem številu. V letu 2021 je kampanja 

potekala izključno preko družbenih omrežij, kjer smo športnike spodbujali, da objavijo svoje fotografije 

v za to pripravljenih grafikah ter napišejo, kaj jim pomeni čist šport. 

 

 

Slika 4: Dan čistega športa 2021 v Sloveniji 
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06 USPOSABLJANJE 
 

V letu 2021 ni bilo izvedenega usposabljanja. SLOADO je v mesecu maju organizirala licenčni seminar 

za osebje za odvzem vzorcev, ki se ga je udeležilo 24 uradnikov za kontrolo dopinga in uradnikov za 

odvzem krvi.  

V letu 2021 smo za osebje za odvzem vzorcev pripravili tudi nov Priročnik, ki je skladen s Svetovnim 

protidopinškim Kodeksom in Mednarodnimi standardi za testiranja in preiskave. 
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07 MEDNARODNI PROJEKTI 
 

SLOADO sodeluje v treh Erasmus+ projektih – v dveh sodeluje kot partner  

 

RESPECT 
 

Cilji projekta, ki je potekal od januarja 2017 do junija 2021 so: 

• z razvojem in postavitvijo izobraževalne platforme »Clean Sport Knowledge Exchange Platform” 

spremeniti način, kako evropska protidopinška skupnost izmenjuje znanje z namenom izboljšanja 

obstoječih in razvojem novih  protidopinških programov, 

• preko mednarodnih forumov in serije videov povzdigniti glas protidopinškega gibanja, predvsem 

športnikov,  

• zasnova Delphi metode, s pomočjo katere se pripravi agenda za raziskovanje na področju 

protidopinške preventive, 

• zasnovati 10-letni strateški načrt za protidopinško izobraževanje (Načrt čistega športa 2030), 

• obdržati in še izboljšati položaj Evrope kot vodilne v protidopinški preventivi ter razvoj rešitev, 

ki so relevantne za socialno ekonomijo Unije. 

 

I VALUE 
Erasmus+ - Sport Values in Every Classroom (I VALUE) 

SLOADO je kot vodilni partner uspešno kandidirala za sredstva Erasmus+ s projektom I Value, ki bo 

potekal od januarja 2020 do decembra 2022. Cilji projekta so: 

• s pomočjo pregleda obstoječe literature razviti I Vale program in bodoče preventivne programe, 

ki temeljijo na vrednotah, 

• razviti, izvesti in evalvirati preventivni program za osnovnošolce, ki je podprt z raziskavami in 

temelji na vrednotah, 

• povečati sposobnosti, zmožnosti in motivacijo osnovnošolskih učiteljev za izvajanje preventivnih 

programov, 

• spodbuditi starše k vzgoji otrok, ki temelji na vrednotah, 

• znanstveno evalvirati uspešnost preventivnega programa, 

• s predstavitvijo programa na I Value konferenci povečati obseg prakse in raziskav s področja 

preventivnih programov, ki temeljijo na vrednotah, 

• z vključitvijo literature in gradiv, zbranih v tem projektu, razširiti fokus Clean Sport Alliance 

Knowledge Exchange Platform. 

  

 

RESPECT-P 
 

Respect-P je nadaljevanje projekta RESPECT, le da bo tokrat izveden v sodelovanju s športniki – invalidi. 

Projekt bo potekal od 01.01.2020 – 31.12.2022. 
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08 SVETOVANJE 
 

SLOADO s svojim sodelavci, svetovalci in odborom za TI izvaja različna svetovanja pri uporabi zdravil, 

prehranskih dopolnil,  protidopinških pravil, laboratorijskih rezultatih in podobno. 

 

 

 

 

 

 

 

Največ je klicev ali elektronskih sporočil s strani športnikov, njihovega spremljevalnega osebja, 

zdravnikov, farmacevtov iz lekarn ter s strani organov pregona. Večina vprašanj je namenjena 

postopkom za pridobitev terapevtskih izjem, saj s tem skrajšamo ali zavrnemo potrebo po postopku za 

pridobitev terapevtske izjeme. Športniki in tudi njihovi lečeči zdravniki največkrat ne vedo, ali je za 

posamezne diagnoze in terapije potrebno zaprositi za terapevtsko izjemo oziroma rabijo dodatno 

potrditev. 

Vsa svetovanja potekajo izključno v elektronski komunikaciji predvsem zato, da se ohranja sledljivost, če 

bi pri katerem od uporabnikov prišlo do kršitve protidopinških pravil. 
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09 FINANČNO POROČILO 
 

Vsi finančni podatki so v EUR, brez centov. 

 

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV OD 1.1.2021 DO 

31.12.2021 
 

Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 504.426€, celotni odhodki 498.786€.  Davek od 

dohodkov znaša 144€, čisti presežek prihodkov znaša 5.496€. 

 

PRIHODKI 
 

  VIR Leto 2021 Leto 2020  

1 MIZŠ-LPŠ 243.000 243.000  

2 FŠO 66.700 58.100  

3 OKS-ZŠZ 24.872 21.265  

4 Storitve odvzema vzorcev 134.355 82.876  

5 EU- Erasmus+ 35.480 72.366  

6 Donacije 0 4.500  

7 Obresti 19 17  

  Skupaj: 504.426 482.124  

 

Tabela 4: prihodki po virih financiranja za leto 2021 

 

Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki v letu 2020 je predstavljen v 

Tabeli 5. 

MIZŠ 48% 

Lastni prihodki 26% 

EU - Erasmus+projekti 7% 

FŠO 13% 

OKS 5% 

 

Tabela 5: Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki 
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ODHODKI                                                                        
 

  PROGRAMSKA POSTAVKA Leto 2021 Leto 2020  

1 Kontrole dopinga 333.768 238.004  

2 Upravljanje z rezultati 10.809 18.586  

3 Izobraževanje in ozaveščanje 15.731 14.503  

4 Informacijska tehnologija in podpora 9.335 5.988  

5 Založništvo, medijska kampanja, prevajanja 2.993 10.841  

6 Mednarodne obveznosti SLOADO 4.454 4.888  

7 Delovanje in materialni stroški 87.303 75.914  

8 Erasmus+ I-VALUE, RESPECT-P 34.393 73.945  

  Skupaj: 498.786 442.669  

 

Tabela 6: odhodki v letu 2020 

 

POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2021 
 

Opredmetena osnovna sredstva (AOP 010): 

Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na bilančni presečni dan znaša 7.913€.  Novih nabav ni bilo. 

 

Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048): 

Skupna vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev znaša 60.391€, od tega: 

- kratkoročne terjatve do kupcev  53.900€, do sestavitve letnega poročila plačane v celoti 

- terjatve do države za davke 1.239€ 

- terjatve do OKS-a 4.872€, do sestavitve letnega poročila plačane  

- terjatve iz naslova dane varščine 380€ 

 

Stanje denarnih sredstev (AOP 052):  

Na bilančni presečni dan  izkazuje zavod denarna sredstva na računu v višini 151.534€. 

 

Aktivne časovne razmejitve (AOP 053): 

Zavod izkazuje vnaprej plačane stroške zavarovanj in računalniških storitev v višini 1.033€ in 

Kratkoročno ne zaračunane prihodke v višini 1.088€. 

 

Ustanovitveni vložek (AOP 056a): 

Zavod izkazuje ustanovitveni vložek  Olimpijskega komiteja Slovenije v višini 10.000€. 

 

Presežek prihodkov (AOP 068 in 070): 

SLOADO izkazuje  čisti presežek prihodkov leta 2021 v višini 5.496€ in  presežek prihodkov iz 

preteklih let v višini 136.073€. 
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Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091): 

SLOADO izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti v skupni vrednosti  70.341€, od tega: 

- obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini  28.933€ 

- obveznosti do zaposlenih 2.824€ 

- obveznosti iz naslova prejetega avansa za EU projekt 10.069€ 

- obveznosti do države 20.903€ 

- obveznosti iz naslova podjemnih in avtorskih pogodb 7.612€ 

 

Zavod skrbi za redno plačevanje svojih obveznosti. 

 

 

 

 

 

 

Janko Dvoršak 

direktor

 




