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PRAVILA OKS-ZŠZ 
(predlog osnutka sprememb za začetek širše razprave) 

 

RAZLOGI za spremembe: 

- prepoznane slabosti v trenutni normativni ureditvi upravljavske strukture, 

 

- prepoznava področij, katerih razvoj bi pomenil krepitev odličnosti delovanja članic OKS-ZŠZ, 

 

- prepoznano pomanjkanje transparentnosti sistema odločanja članic OKS-ZŠZ v skupščini OKS-

ZŠZ. 

 

CILJI, ki se jih s spremembami želi doseči: 

- učinkovito izvajanje poslanstva OKS-ZŠZ tako v vlogi nacionalnega olimpijskega komiteja kot v 

vlogi krovne športne organizacije v Republiki Sloveniji, 

 

- okrepitev strateške vloge OKS-ZŠZ kot temeljnega partnerja in sogovornika za področje športa 

tako napram državi kot napram lokalnim skupnostim, 

 

- vpeljava načel dobrega upravljanja z namenom modernizacije in večje učinkovitosti OKS-ZŠZ, 

k čemur med drugim spadajo tudi enakopravnost spolov, zastopanost športnikov in dvig 

standardov za članstvo v OKS-ZŠZ. 

 

Temeljni elementi, potrebni za dosego predhodno navedenih ciljev: 

- jasnejša določitev oz. razmejitev pristojnosti med različnimi organi OKS-ZŠZ, 

 

- fleksibilnejša upravljavska struktura, 

 

- spoštovanje načel demokratičnosti, pluralnosti in transparentnosti. 
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UVOD  

OKS-ZŠZ se je celovite prenove svojih pravil lotil v mandatu 2014-2018. Povod za prenovo je bilo 

predvsem dejstvo in ugotovitve Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), da tedaj veljavna pravila 

v določenih delih niso zagotavljala skladnosti s pravili in usmeritvami MOK, ki veljajo za nacionalne 

olimpijske komiteje. Ob pregledu pravil OKS-ZŠZ so bile poleg osnovnih neskladji s pravili MOK 

ugotovljene tudi druge pomanjkljivosti ter podane sugestije za izboljšave.  Članicam OKS-ZŠZ so bili na 

posvetu aprila 2018 predstavljeni idejni predlogi oziroma izhodišča za celovito prenovo pravil, ki bi 

omogočila skladnost s pravili MOK in usmerjala delovanje OKS-ZŠZ v še bolj učinkovito izvajanje 

poslanstva na področju tako olimpijskega gibanja kot tudi slovenske krovne športne organizacije. 

Končni oblikovan predlog sprememb pravil je predvsem zaradi neprimernega obdobja, o sprejemu naj 

bi se odločalo v zadnjem letu mandata, vseboval samo nujne dopolnitve za zadostitev skladnosti s 

pravili MOK ter določene tehnične popravke in smiselne korekcije. Nujno delno spremembo Pravil OKS-

ZŠZ je nazadnje sprejela Skupščina OKS-ZŠZ, 19. junija 2018. 

Ob izvolitvi in prevzemu novega mandata je predsednik Bogdan Gabrovec v svojem programu 

predvidel in napovedal nadaljevanje in sprejem celovite prenove Pravil OKS-ZŠZ. Proces prenove se je 

začel s pripravo izhodišč, ki so bila posredovana članom IO OKS-ZŠZ za obravnavo na 9. seji IO OKS-ZŠZ. 

Na gradivo izhodišč se je odzvalo oziroma podalo pripombe sedem članov IO OKS-ZŠZ. Proces prenove 

pravil se je nato zaradi izrednih okoliščin, epidemije Covid-19, in s tem povezanih spremenjenih 

prioritet nekoliko zaustavil. Na 15. seji se je IO OKS-ZŠZ seznanil s pobudama za spremembo pravil, ki 

sta ju pripravili Komisija za enakopravnost spolov in Komisija športnikov. V letu 2021 se proces 

nadaljuje, predvideva se temeljita obravnava, s ciljem vključitve kar največ deležnikov in poglobljena 

športno-politična ter predvsem vsebinska razprava. Sprejem prenovljenih pravil se predvideva na 

decembrski skupščini v letu 2021. 

Namen prenove pravil je okrepitev delovanja OKS-ZŠZ, in sicer tako v vlogi nacionalnega olimpijskega 

komiteja kot v vlogi krovne športne organizacije v Republiki Sloveniji, kar naj se odraža predvsem v 

tistih delih, ki so ključni za podporo zaščite vrednot in podporo nadaljnjega razvoja športa v različnih 

pojavnih oblikah. Z namenom zasledovanja predhodno navedenih ciljev je v procesu sprejemanja 

prenove pravil potrebno razmišljati v luči strateške vloge OKS-ZŠZ kot temeljnega partnerja in 

sogovornika za področje športa tako napram državi kot napram lokalnim skupnostim, kar pomeni, da 

moramo razmišljati kar najširše in čim bolj odprto ter preseči ozko interesne ali parcialne poglede na 

vlogo in delovanje naše skupne, krovne športne organizacije. To je možno doseči z argumentiranim 

dialogom in sodelovanjem ter spoštovanjem različnih mnenj. V športu ne gre za delitve ampak vedno 

za združevanje, kar nenazadnje izhaja že iz temeljne ustavne pravice, pravice do združevanja, katere 

eden od derivatov je tudi športno združevanje, zato je izjemnega pomena, da na tak način pristopimo 

tudi k pripravi lastnih pravil. 

Namen predloga novih Pravil OKS-ZŠZ je predvsem izboljšanje oziroma nadgradnja in prilagoditev 

pravil na način, ki bo z jasnejšo določitvijo oz. razmejitvijo pristojnosti med različnimi organi ter 

fleksibilnejšo upravljavsko strukturo ustrezno urejal delovanje krovne športne organizacije v prihodnje, 

z zasledovanjem zgoraj omenjenega strateškega cilja, in sicer postavitve OKS-ZŠZ kot osrednje športne 

organizacije za zastopanje interesov športa tako napram državi kot napram lokalnim skupnostim, pri 

čemer pa je, zaradi vpetosti OKS-ZŠZ v mednarodno okolje, potrebno spoštovanje določil Olimpijske 

listine MOK ter načel demokratičnosti, pluralnosti, transparentnosti in načel dobrega upravljanja. 

Pravila je potrebno prenoviti na način povezovanja članic pri zasledovanju skupnega cilja, h kateremu 

vsaka izmed članic prispeva svoj del, glede na svoje možnosti in vlogo. Potrebna je modernizacija z 

namenom večje učinkovitosti, jasne razmejitve pristojnosti in odgovornosti, enakopravnost spolov, 
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zastopanost športnikov, dvig standardov za članstvo z namenom dviga kakovosti njihovega delovanja, 

v smeri razvoja in doseganja odličnosti. Potrebna je prevetritev obveznosti članic ter uravnoteženje z 

njihovimi pravicami, z namenom njihovega kar najodličnejšega razvoja, h kateremu naj bi pripomogel 

tudi OKS-ZŠZ z bolj konkretno podporo njihovemu delovanju. 

SPLOŠNA DOLOČILA PRAVIL OKS-ZŠZ 
V splošnih določilih Pravil OKS-ZŠZ je opis nastanka in geneze OKS-ZŠZ, opis značilnosti same 

organizacije (OKS-ZŠZ je nevladna, nepolitična in neprofitna organizacija, pri čemer morajo tudi njegovi 

člani izpolnjevati pogoj neprofitnosti) ter poslanstvo OKS-ZŠZ kot NOK in kot krovne nevladne športne 

organizacije v RS. Zapisana so načela delovanja in upravljanja (ženske kvote, so-udeležba športnikov, 

omejevanje konflikta interesov, kompetentnost kadrov, etičnost, solidarnost ob upoštevanju 

različnosti, prostovoljno in častno delovanje funkcionarjev in članov delovnih teles, harmonično 

sodelovanje z državo in poslovnimi partnerji ob ohranjanju avtonomije, delovanje skladno s sprejetimi 

strateškimi smernicami, ki so obvezen dokument), ki so nato konkretizirana preko posameznih rešitev 

v pravilih. 

ČLANSTVO 

OKS-ZŠZ je krovna in reprezentativna nevladna športna organizacija v RS, ki v svojem članstvu združuje 

oziroma ima ambicijo združevati vse oziroma večino nevladnih športnih organizacij, ki delujejo skladno 

z olimpijskimi načeli ter načeli dobrega upravljanja in so odgovorne za razvoj športa na različnih ravneh. 

Delovanje v skladu s predhodno navedenimi načeli je pomembno zaradi nadaljnjega uspešnega razvoja 

slovenskega športa, ki bo v prihodnosti lahko uspešen tudi in predvsem zaradi učinkovite 

organiziranosti. K učinkoviti organiziranosti sodi tudi dobro oz. odlično delo krovnih organizacij, ki 

skrbijo za ustrezno okolje in razvoj osnovnih organizacij. Članstvo v OKS-ZŠZ mora članom omogočati 

pravice (ugodnosti), seveda ob hkratnem izpolnjevanju predpisanih obveznosti. Člani aktivno so-

ustvarjajo in sodelujejo pri delovanju OKS-ZŠZ, v prvi vrsti pa so odgovorni za razvoj in upravljanje 

lastne dejavnosti. OKS-ZŠZ jim pri tem lahko nudi podporo v različnih oblikah: svetovanje, zastopanje 

skupnih interesov do države in lokalnih oblasti, promocija, solidarnostna finančna pomoč, pomoč v 

obliki storitev ali bonitet partnerjev ipd. Članice OKS-ZŠZ so zavezane k spoštovanju predhodno 

navedenih načel (olimpijska načela in načela dobrega upravljanja) in skupnih pravil ter k izvajanju 
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dogovorjenih skupnih politik in javnih pooblastil. OKS-ZŠZ bo prepoznana, spoštovana in 

reprezentativna osrednja in krovna športna organizacija v RS, v kolikor bo športnim organizacijam in 

njihovim članom izpolnjevanje pogojev za pridobitev in ohranjanje statusa polnopravnega člana v OKS-

ZŠZ predstavljalo pomemben cilj njihovega delovanja, v katerem bodo prepoznali dodano vrednost za 

razvoj svoje lastne dejavnosti, kar bo torej posledica splošno ustreznega in učinkovitega delovanja OKS-

ZŠZ. Posebna pozornost se namenja športnikom, strokovnim delavcem v športu in prostovoljcem, ki so 

tudi v splošni javnosti prepoznani kot ključni ambasadorji športa.   

Poleg pravice do aktivnega sodelovanja v organih OKS-ZŠZ, kar napeljuje na interesno razmišljanje, je 

pomembno določiti dodatne konkretne pravice, pomembne tako za delovanje in razvoj OKS-ZŠZ kot 

tudi za delovanje in razvoj samih članic, kot npr.: podpora pri administraciji, usposabljanju kadrov, 

izmenjava kadrov (npr. pomoč v organizaciji), svetovanje, finančna pomoč (solidarnostni sklad - iz 

določenih prispevkov članic in prihodkov delovanja OKS-ZŠZ se oblikuje solidarnostni sklad za članice, 

iz katerega se izplačujejo posojila ali nepovratna finančna podpora za izjemne primere), izposoja ali 

najem opreme, prostorov, bonitete pri partnerjih in sponzorjih, obveščanje o pomembnih posebnih in 

splošnih zadevah, promocija. 

Obveznosti – priznavanje in spoštovanje vseh pravil, načel in kodeksov ravnanja, izvajanje in poročanje 

o  aktivnostih preko enostavnega sistema za poročanje, plačevanje članarine, katere višina se določi na 

način, da zagotavlja dogovorjen delež sofinanciranja podpornega delovanja pisarne OKS-ZŠZ za članice. 

Višino članarine določa poseben pravilnik. Iz članarin se so-financira koordinacijo in podporo delovanja 

centralne pisarne in regijskih centrov oz. pisarn OKS-ZŠZ za podporo in svetovanje članicam na različnih 

področjih (EU projekti, marketing, pravno področje, finančno – računovodsko področje). 

KATEGORIJE ČLANSTVA OKS-ZŠZ 
Zaradi izjemne raznolikosti članstva OKS-ZŠZ bi se osnovna delitev članstva, podobno kot je to urejeno 

v krovnih športnih organizacijah v mednarodnem prostoru (ASOIF, GAISF), delila na  člane in pridružene 

člane – člane s posebnim statusom. Med pridružene člane bi, kot že napisano, po analogiji s športnimi 

organizacijami v mednarodnem prostoru, uvrstili tiste edinstvene krovne športne organizacije, ki imajo 

tako po mednarodni kot nacionalni zakonodaji že sedaj specifičen status in jih ni mogoče uvrstiti med 

nobeno kategorijo polnopravnih članic (to so v trenutnem članstvu ZŠI-SPK, SUSA, Slovensko združenje 

mednarodnih iger šolarjev, Zveza tabornikov Slovenije, Združenje športnih centrov Slovenije, Združenje 

za medicino dela, prometa in športa - Slovensko zdravniško društvo). Pri polnopravnih članicah bi 

ohranili trenutno ureditev oz. trenutno razdelitev, ki je: NPŠZ (olimpijske športne panoge, od MOK 

priznane športne panoge, športne panoge, članice GAISF), lokalne športne zveze, druge športne zveze 

ter fizične osebe. 

ČLANI  
i. Nacionalne panožne športne zveze 

1. NPŠZ članice olimpijskih MŠF 

2. NPŠZ članice MOK priznanih MŠF  

3. NPŠZ članice v GAISF včlanjenih MŠF 

ii. Občinske športne zveze in zamejske športne organizacije 

iii. Druge športne zveze 

1. Športne zveze za specifično športno dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogojev za status NPŠZ. 

2. Športne zveze za splošno športno dejavnost - šport za vse. 

iv. Fizične osebe – športniki olimpijci, individualni soustanovitelj, član MOK iz Slovenije, v kolikor 

obstaja. 
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PRIDRUŽENI ČLANI – ČLANI S POSEBNIM STATUSOM 
Edinstvene krovne nacionalne športne organizacije za različna področja športa ali s športom povezane 

dejavnosti, ki jih priznava oziroma so včlanjene v mednarodne športne organizacije, ki jih priznava MOK 

ali so članice GAISF ali drugih mednarodnih organizacij. Pridruženi člani glede na njihov posebni status 

in povezavo s športno dejavnostjo sodijo v posebno kategorijo članstva OKS-ZŠZ,  njihovi predstavniki 

pa so obvezno vključeni v delovanje OKS-ZŠZ na področjih, ki jih predstavljajo. Na primer ZŠI-SPK je z 

novim Zakonom o športu pridobila poseben status krovne organizacije športa invalidov, ki je primerljiv 

statusu OKS-ZŠZ, zato je primerno, da ima ZŠI-SPK tudi znotraj članstva OKS-ZŠZ poseben položaj oz. 

status. Podobno velja za SUSA, ki je na nacionalni in mednarodni ravni prepoznana kot krovna 

organizacija športa študentov. 

ČLANI S STATUSOM OPAZOVALCA  
V primeru, da obstoječa ali nova članica ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev za članstvo ali ne 

poravna letne članarine, pridobi status člana s statusom opazovalca za obdobje do izpolnitve vseh 

pogojev oziroma najdlje za 2 leti. S tem statusom ohrani oziroma pridobi določene omejene pravice 

(npr. pravico sodelovanja na skupščinah, podajanje predlogov za obravnavo, ima pravico do podpore 

pisarne OKS-ZŠZ in lahko uporablja naziv članice OKS-ZŠZ s statusom opazovalca, delegati in 

predstavniki takšne članice pa v organih in delovnih telesih OKS-ZŠZ do izpolnitve vseh pogojev izgubijo 

glasovalno pravico). V kolikor član zaradi objektivnih in upravičenih razlogov ne zmore plačati 

članarine, lahko za določen, omejen čas zaprosi za znižanje članarine, kar je podrobneje urejeno v 

posebnem pravilniku. 

REGIJSKI CENTRI OKS-ZŠZ – REGIJSKE PISARNE OKS-ZŠZ 
Regijski centri predstavljajo stalne regijske izpostave OKS-ZŠZ, ki so locirane na sedežu najbolj 

reprezentativne občinske športne zveze v posamezni statistični regiji RS. Namenjene so izvajanju 

poslanstva OKS-ZŠZ in zadolžene za doseganje ciljev na vseh področjih delovanja OKS-ZŠZ 

(tekmovalnem športu, športu za vse, razvoju znanja in uveljavljanju vrednot) v svoji statistični regiji. 

Program delovanja regijskih centrov OKS-ZŠZ potrjuje IO OKS-ZŠZ in nadzira predsedstvo OKS-ZŠZ.  

Določila Poslovnika o delu Skupščine OKS-ZŠZ, ki se nanašajo na regijske pisarne (15. člen poslovnika), 

so statutarnega značaja, zato se prestavijo v Pravila OKS-ZŠZ. V teh določilih se namreč opredeljuje 

temeljno organiziranost ene skupine članstva OKS-ZŠZ, kar je, kot že napisano, statutarna materija, ki 

mora biti urejena v Pravilih OKS-ZŠZ. Ker se bo predvidoma z zadnjo novelo Pravilnika o sofinanciranju 

izvajanja letnega programa Fundacije za šport vzpostavil tudi sistemski vir financiranja regijskih pisarn 

OKS-ZŠZ, je smiselno in potrebno regijske pisarne organizirati kot regijske centre OKS-ZŠZ v 

posameznem delu Slovenije, s čimer bi delovanje OKS-ZŠZ še bolj približali in jih širili med lokalnimi 

skupnostmi ter s tem tudi krepili vlogo in prepoznavnost OKS-ZŠZ kot osrednje športne organizacije v 

Republiki Sloveniji in okrepili izvajanje strategije razvoja športa na lokalni ravni. Na podlagi predhodno 

napisanega bi se regijske pisarne OKS-ZŠZ organizirale na nivoju statističnih regij na državni ravni, kar 

pomeni, da bi bilo regijskih pisarn OKS-ZŠZ 12. Sedež posamezne regijske pisarne bi se določil na sedežu 

tiste občinske športne zveze posamezne regijske pisarne, ki ima največje število registriranih 

športnikov in katere občina ima največje število prebivalcev v posamezni statistični regiji ali z dodatnimi 

kriteriji, pri čemer pa bi se tudi posameznim drugim občinskim športnim zvezam v posamezni statistični 

regiji pod določenimi pogoji omogočilo, da se pri svojem delovanju in v odnosu do občinskih oblasti 

lahko predstavljajo kot del regijskih centrov oz. regijskih pisarn OKS-ZŠZ.  
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Osnovni pogoji za članstvo 

Pravna oseba, ki želi postati članica OKS-ZŠZ, mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

− da je registrirana v skladu  z veljavno zakonodajo in da je registrirana najmanj dve leti, 

− 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, ki se razvrstijo v skupino članstva »Pridruženi člani«, 

− da izkazuje pozitivni poslovni izid v letu pred vloženo vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ, 

− da ima zadnji dve leti pred vloženo vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ izveden zbor svojih članic in po 

včlanitvi v OKS-ZŠZ vsako leto izvede zbor članic, 

− da podpiše pristopno izjavo in predloži sklep svojega najvišjega organa, ki ima pristojnost za 

odločanje o včlanitvi v druge organizacije, 

− da ni v konfliktu z nobeno izmed članic OKS-ZŠZ, 

− ima vzpostavljeno javno dostopno spletno mesto z osnovnimi informacijami o svojem delovanju s 

podatki o sedežu, vodstvu, seznamu članov, pravili delovanja in zapisnike zbora članic, 

− podpisana izjava o priznanju pristojnosti Arbitražnega razsodišča za šport v Republiki Sloveniji za 

reševanje sporov v športu, 

− podpisana izjava o spoštovanju Pravil MOK-a in spoštovanju veljavnih proti dopinških pravil ter 

etičnega kodeksa OKS-ZŠZ, v kolikor nima sprejetega ustreznega lastnega kodeksa in drugih pravil, 

ki jih sprejme OKS-ZŠZ in veljajo za članice. 

 

Posebni pogoji za članstvo 

NPŠZ: 

− članstvo v ustrezni krovni mednarodni športni federaciji (tj. v mednarodni športni federaciji letnih 

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). 

Če je članstvo v mednarodni športni federaciji pogojeno s članstvom v NOK, se tako članico sprejme 

med članice s statusom opazovalke do polnopravnega članstva v mednarodni športni federaciji, 

− veljaven tekmovalni pravilnik in pravilnik za podeljevanje tekmovalnih licenc, ki ga potrdi strokovni 

odbor za vrhunski šport OKS-ZŠZ, 

− izvedeno najmanj eno tekmovanje na nacionalni ravni vsako leto v zadnjih dveh letih pred vloženo 

vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ, ki se ga je udeležilo najmanj 10 tekmovalcev. Po pridobitvi statusa NPŠZ 

mora članica organizirati tekmovanje na nacionalni ravni vsako koledarsko leto, 

− izdelan javno veljavni program usposabljanja strokovnih delavcev v športu, 

− evidentiran uradni tekmovalni sistem. 

OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE: 

− najmanj deset članov – športnih društev s plačano članarino, izmed katerih ima najmanj eno društvo 

člane športnike v evidenci registriranih športnikov RS, 

− izvedeni program dela v letu pred vloženo vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ. 

  

DRUGE ŠPORTNE ZVEZE: 

− najmanj deset članov – športnih društev s plačano članarino, pri čemer morajo biti člani tako pri 

krovni športni organizaciji za specifično športno dejavnost kot pri krovni športni organizaciji za 

splošno športno dejavnost (šport za vse) najmanj iz 2 statističnih regij.   
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PRIDRUŽENI ČLANI: 

− njihovo delovanje mora biti posredno ali neposredno povezano s športom. 

ORGANI, KOMISIJE, DELOVNA TELESA 

 

SKUPŠČINA 
Obrazložitev za spremenjen način določanja števila glasov posamezne članice oz. skupine članstva v 

Skupščini OKS-ZŠZ (člen 36 trenutnih Pravil): 

Pri sestavi Skupščine OKS-ZŠZ se ohranja enaka razporeditev skupin, pri čemer se predstavnika 

zamejskih športnih organizacij vključi v skupino predstavnikov lokalnih športnih zvez, saj gre tudi pri 

zamejskem športu za organiziranost športa glede na določen teritorij oziroma za predstavnike iz 

določenega okolja, podobno kot to velja za lokalne športne zveze.  

Predlaga se spremenjen način določanja števila glasov posamezne članice oz. skupine članstva v 

Skupščini OKS-ZŠZ.  Trenutni model določanja števila glasov namreč temelji na določilu pravil MOK, ki 

zahteva stalno večino za predstavnike olimpijskih NPŠZ v skupščini. Glede na pestro in široko sestavo 

skupščine OKS-ZŠZ, ki v primeru enakega števila glasov za vsakega predstavnika ne omogoča izpolnitve 

predhodno navedenega določila pravil MOK, veljavna pravila določajo stalni in obvezni večinski delež 

za skupino predstavnikov olimpijskih NPŠZ. Ob stalnem obveznem deležu skupine olimpijskih NPŠZ pa 

veljavna pravila določajo tudi obvezen tretjinski delež za skupino predstavnikov lokalnih športnih zvez, 

zamejskih združenj, zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse ter drugih športnih zvez in združenj, 

in sicer v maksimalni višini 33,33%. Ostale skupine članstva v skupščini pa imajo določeno stalno število 

glasov. Namen takšne ureditve je uravnoteženost zastopanosti posameznih skupin članstva v skupščini 

in spoštovanje predhodno navedenega določila pravil MOK, pri čemer pa so se v praksi pokazale tudi 

pomanjkljivosti in težave tovrstne ureditve, in sicer: Tak sistem določanja glasov je izredno 

kompleksen, težko razumljiv in nenazadnje tudi ne dovolj transparenten. Predstavniki v skupščini 

namreč ne vedo natančno, kakšno število glasov v skupščini sploh imajo, saj je število glasov odvisno 

od  prisotnosti drugih predstavnikov v skupščini. Nadalje je problematična nesorazmernost med 
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številom glasov, ki jih v primeru manjše zastopanosti posamezne skupine članstva prejme posamezen 

delegat v drugi skupini, ki ima določen stalen delež. V praksi to pomeni, da zaradi pravila določenega 

deleža posamezne skupine članstva prejme posamezni predstavnik, ki zastopa izredno malo skupino 

članstva, nesorazmerno veliko število glasov v primerjavi s predstavniki iz drugih skupin članstva. To je 

še posebej problematično v primeru nizke udeležbe predstavnikov članic na skupščini. Da bi se torej 

število glasov, ki jih ima v skupščini posamezen predstavnik, določilo na manj kompleksen in bolj 

pregleden način, kar bo nenazadnje omogočilo tudi večjo pravno varnost pri sprejemanju odločitev, se 

predlagajo spremembe, ko bo število glasov posameznega predstavnika v skupščini vezano na število 

registriranih in kategoriziranih športnikov posamezne članice OKS-ZŠZ ter na število športnih društev, 

članov posamezne članice OKS-ZŠZ, usposobljenih oziroma izobraženih strokovnih delavcev v javnem 

razvidu, kar bo podrobneje pojasnjeno v nadaljevanju.  Model z zagotovljenim deležem sicer omogoča 

matematično ohranjanje razmerja med posameznimi skupinami članstva ne odraža pa realnih razmerji 

glede na uspešnost izvajanja poslanstva posameznih članic in njihovo močjo odločanja v skupščini OKS-

ZŠZ. Pravo razmerje je pomembno predvsem zaradi vsebinske različnosti delovanja članic OKS-ZŠZ. 

Varianta 1: Poslanstvo OKS-ZŠZ je, med drugim, usmerjeno tudi v popularizacijo športa in širjenje 

množičnosti ukvarjanja s športom, v sklopu česar je tudi povečevanje števila registriranih športnikov, 

zato temu poslanstvu lahko sledi tudi razporeditev števila glasov posamezne članice oz. skupine 

članstva v skupščini OKS-ZŠZ. Da bi se torej NPŠZ in lokalne športne zveze spodbudilo k pridobivanju 

vedno večjega števila registriranih športnikov, kar bi posledično torej pomenilo tudi večjo množičnost 

in ukvarjanje s športom nasploh, se število glasov posamezne članice oz. skupine članstva v skupščini 

veže na število registriranih športnikov. Ker pri skupini članstva »Športne zveze in združenja« 

predhodno omenjenemu poslanstvu OKS-ZŠZ ni mogoče slediti s številom registriranih športnikov, se 

za dosego tega poslanstva določi število športnih društev. 

Poleg širjenja množičnosti ukvarjanja s športom je pomembna tudi kakovost in uspešnost delovanja. 

Namen takšnega modela je prepoznati aktivno delo članic pri opravljanju njihovega osnovnega 

poslanstva in na tak način dodatno spodbuditi delovanje članic. Model mora temeljiti na realnih in 

relevantnih podatkih, ki izkazujejo aktivnost oziroma uspešnost dela članic zato predvideva 

nagrajevanje članic z dodatnimi glasovi v skupščini na podlagi števila registriranih in kategoriziranih 

športnikov v javni evidenci ter številom usposobljenih ali izobraženih strokovnih delavcev v razvidu, 

izvedenih velikih športnih prireditev in v skupini, kjer ni možno vrednotiti po naštetih kriterijih se določi 

število društev. 

Varianta 1 

I. 39 predstavnikov - NPŠZ olimpijskih športnih panog 

 23 predstavnikov - NPŠZ MOK priznanih športov 

 11 predstavnikov - NPŠZ GAISF priznanih športov 

II. 24 predstavnikov – OŠZ iz 12 statističnih regij RS in  
1 predstavnik – 3 zamejskih športnih združenj 

III. 1 predstavnik - 23 športnih zvez za specifično športno dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogojev za 
status NPŠZ 

1 predstavnik – 5 športnih zvez za splošno športno dejavnost - šport za vse 

IV. 1 individualni soustanovitelj 

V. 2 športnika olimpijca predstavnika Komisije športnikov 

VI. 2 nekdanja športnika olimpijca predstavnika Kluba slovenskih olimpijcev 
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Glasovi NPŠZ 
Predstavnik NPŠZ ima v skupščini en glas in dobi dodatni(-e) glas(-ove), če izkazuje aktivnost ali 

uspešnost delovanja: 

predstavniki NPŠZ olimpijskih športnih panog pridobijo dodatne glasove, če imajo: 

- določeno število registriranih športnikov, kategoriziranih športnikov, usposobljenega kadra, 

izvedenih velikih mednarodnih tekmovanj, 

- osvojeno olimpijsko kolajno oziroma olimpijsko uvrstitev, 

predstavniki NPŠZ športnih panog, ki jih priznava MOK ali so člani GAISF 

- določeno število registriranih športnikov, kategoriziranih športnikov, usposobljenega kadra, 

izvedenih velikih mednarodnih tekmovanj, 

- osvojeno kolajno na svetovnih igrah oziroma uvrstitev na svetovnih igrah. 

Dodatni glasovi za NPŠZ olimpijskih športnih panog: skladno z 28.3. členom pravil MOK (čarter MOK 

oz. Olimpijska listina MOK) morajo v skupščini nacionalnih olimpijskih komitejev volilno večino 

predstavljati predstavniki olimpijskih NPŠZ, zato se v primeru, da ta pogoj ni izpolnjen, olimpijskim 

NPŠZ dodeli dodatni glas, in sicer po vrstnem redu od najbolj uspešnih in razširjenih olimpijskih NPŠZ 

do najmanj uspešnih in razširjenih, dokler volilna večina predstavnikov olimpijskih NPŠZ v skupščini ni 

dosežena. 

 

Glasovi PREDSTAVNIKOV OŠZ IZ 12 STATISTIČNIH REGIJ RS 
Statistična regija ima v skupščini OKS-ZŠZ dva predstavnika iz različnih občinskih športnih zvez, če ima 

na dan sklica Skupščine OKS-ZŠZ v evidenci določeno minimalno število registriranih športnikov RS. En 

predstavnik je obvezno predstavnik občinske športne zveze – regijskega centra oziroma pisarne OKS-

ZŠZ. V primeru, da ima statistična regija v evidenci manj kot minimalno število registriranih športnikov, 

ima v skupščini enega predstavnika, in sicer iz občinske športne zveze – regijskega centra oz. regijske 

pisarne OKS-ZŠZ. Vsak predstavnik statistične regije dobi dodatni glas (glasove), če ima statistična regija 

na dan sklica Skupščine OKS-ZŠZ: 

- določeno število registriranih športnikov, kategoriziranih športnikov, usposobljenega kadra, 

izvedenih oz. organiziranih velikih mednarodnih tekmovanj, 

Glas PREDSTAVNIKOV ZAMEJSKIH ŠPORTNIH ZDRUŽENJ 
Zamejska športna združenja imajo v skupščini enega predstavnika, ki ima en glas. V pravilih se določi 

rotacija predstavnikov. S pravili določimo rotacijo predstavnikov. 

Glasovi PREDSTAVNIKOV DRUGIH ŠPORTNIH ZVEZ 
V skupščini OKS-ZŠZ je po en predstavnik športnih zvez za splošno športno dejavnost - šport za vse in 

en predstavnik športnih zvez za specifično športno dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogojev za status NPŠZ. 

Vsak predstavnik ima v skupščini en glas in dobi dodatni glas, če ima skupina športnih zvez, ki jo 

predstavlja na dan sklica Skupščine OKS-ZŠZ: 

- nad določeno število članov – športnih društev v uradnih zapisnikih zadnjih skupščin.  

Varianta 2:  

V skladu s kar najvišjimi načeli demokratičnosti, transparentnosti in vključenosti ter zaradi 

poenostavitve trenutno izredno kompleksne porazdelitve glasov med člani skupščine OKS-ZŠZ, bi 

skupščino OKS-ZŠZ po novem sestavljale vse članice OKS-ZŠZ, pri čemer bi zaradi določil pravil MOK, ki 
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zahtevajo stalno večino za predstavnike olimpijskih NPŠZ v skupščini, NPŠZ olimpijskih športov prejele 

vsaka dodatno toliko glasov, da bo izpolnjeno določilo 28.3. člena pravil MOK.   

I. 39 predstavnikov - NPŠZ olimpijskih športnih panog 

 23 predstavnikov - NPŠZ MOK priznanih športov 

 11 predstavnikov - NPŠZ GAISF priznanih športov 

II. 81 predstavnikov – OŠZ  
3 predstavniki – 3 zamejskih športnih združenj 

III. 23 športnih zvez za specifično športno dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogojev za status NPŠZ 

5 športnih zvez za splošno športno dejavnost - šport za vse 

IV. 1 individualni soustanovitelj 

V. 2 športnika olimpijca predstavnika Komisije športnikov 

VI. 2 nekdanja športnika olimpijca predstavnika Kluba slovenskih olimpijcev 

 

KOMISIJA ZA INTEGRITETO V ŠPORTU 
Vzpostavi se komisija, ki združuje pristojnosti dveh obstoječih komisij. Z zasledovanjem vrednot 

olimpizma in skrbjo za integriteto v športu se poudari pomen etičnosti delovanja OKS - ZŠZ in njegovih 

članic. S tem namenom se združi pristojnosti Disciplinske komisije in Komisije za etična vprašanja. V 

komisiji se vzpostavi ločen sistem dveh procesov presoje zadev oziroma prijav glede na tip (disciplinski 

ali etični). Člane Komisije za integriteto v športu voli skupščina OKS - ZŠZ z namenom zagotavljanja 

neodvisnosti delovanja od drugih organov OKS – ZŠZ. Komisija ima predsednika, podpredsednika in tri 

člane, ki jih torej voli skupščina OKS-ZŠZ na predlog članic OKS – ZŠZ in v kandidaturi izkažejo izkušnje 

ter nesporno etičnost svojega delovanja oziroma ravnanja. 

NADZORNI ODBOR 
Nadzorni odbor izvoli skupščina OKS-ZŠZ in ima predsednika, podpredsednika ter tri člane. Izmed 

članov nadzornega odbora se na prvi seji izvoli predsednika in podpredsednika. Za člane nadzornega 

odbora so lahko imenovani posamezniki, ki v kandidaturi izkažejo izkušnje z izvajanjem notranjega 

nadzora poslovanja primerljivih organizacij. Ima pristojnost nadzora izvrševanja sklepov predsedstva 

in IO OKS-ZŠZ, nadzora izvrševanja letnega delovnega in finančnega načrta OKS-ZŠZ oziroma izvaja 

druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina OKS - ZŠZ. 

PREDSEDSTVO OKS-ZŠZ 
Predsedstvo je ožji vodstveni organ OKS-ZŠZ, ki med sejami Izvršnega odbora OKS - ZŠZ skrbi za 

usklajeno, koordinirano in učinkovito izvrševanje programa dela OKS-ZŠZ na vseh poslovnih področjih 

OKS-ZŠZ, to so vrhunski šport, šport za vse, razvoj znanja in vrednot ter gospodarske dejavnosti in 

finance. Program se izvršuje tako na nacionalni ravni preko NPŠZ in drugih NŠZ kot lokalni ravni preko 

OŠZ. Sestavljen je iz ožjih sodelavcev predsednika OKS-ZŠZ. Podpredsedniki so odgovorni za vsebinska 

področja delovanja OKS-ZŠZ, podpredsednik za šport na lokalni ravni pa je odgovoren za koordinacijo 

in izvajanje poslanstva vsebinskih področji OKS-ZŠZ na lokalni ravni. Tak način organizacije je namenjen 

učinkovitemu izvajanju poslanstva na nacionalni ravni in lokalni ravni. Člani predsedstva med seboj 

izmenjujejo ključne informacije in usklajujejo mnenja ter kolektivno odločajo o zadevah, za katere 

odloči predsednik. Predsedstvo spremlja delo generalnega sekretarja, ki je odgovoren za operativno 

izvedbo nalog in delo strokovne službe. Predsedstvo se sestaja na rednih delovnih sestankih, ki jih 

sklicuje predsednik. Člane predsedstva predlaga predsednik ali jih izvoli IO OKS-ZŠZ (v primeru 

alternativne variante). Imeti morajo izkušnje dela na področjih, ki jih zastopajo. 
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Sestava 

1. Predsednik OKS-ZŠZ, ki je predstavnik NPŠZ olimpijskih panog. 

2. Podpredsednik za vrhunski šport, ki je predstavnik NPŠZ olimpijskih panog in predsednik 

Strokovnega odbora za vrhunski šport. 

3. Podpredsednik za lokalni šport, ki je predstavnik OŠZ in predsednik Strokovnega odbora za šport 

na lokalni ravni. 

4. Podpredsednik za šport za vse, ki je predstavnik športnih zvez splošne športne dejavnosti - športa 

za vse in predsednik Strokovnega odbora za šport za vse. 

5. Podpredsednik za olimpijske vrednote in razvoj znanja v športu, ki je predstavnik športnikov 

olimpijcev in predsednik Strokovnega odbora za olimpijske vrednote in razvoj znanja v športu. 

6. Podpredsednik za gospodarske zadeve in finance. 

7. Generalni sekretar OKS-ZŠZ, ki ga na predlog predsednika OKS-ZŠZ imenuje Izvršni odbor OKS-ZŠZ. 

Pogoji 

Predsednik OKS-ZŠZ, ki ga predlaga NPŠZ olimpijskih panog, mora izkazati izkušnje z vodenjem 

večjih organizacij in ima izkušnje dela v vodstvenih oz. izvršnih organih krovnih športnih 

organizacij, predloži mandatni program z vizijo in cilji delovanja OKS-ZŠZ. 

Podpredsednik OKS-ZŠZ: 

- za vrhunski šport, ki ga predlaga NPŠZ olimpijskih panog, ima izkušnje dela v športnih 

organizacijah, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom.  

- za lokalni šport, ki ga predlaga OŠZ, ima izkušnje dela v organizacijah, ki se ukvarjajo športom na 

lokalni ravni. 

- za šport za vse, ki ga predlaga zveza za splošne športne dejavnosti - šport za vse, ima izkušnje dela 

v organizacijah, ki se ukvarjajo s športom za vse. 

- za razvoj znanja v športu in vrednote olimpizma, ki ga predlaga članica OKS-ZŠZ, ima izkušnje dela 

na področju razvoja znanja v športu ali vrednot olimpizma. 

- za gospodarske zadeve in finance, ki ga predlaga članica OKS-ZŠZ, ima izkušnje dela na področju 

gospodarstva ali financ in ni član vodstva oz. izvršnega organa članice OKS-ZŠZ. 

- generalni sekretar, ki ga predlaga predsednik OKS-ZŠZ in potrdi IO OKS-ZŠZ, mora izkazati izkušnje 

dela v športni organizaciji, ima izkušnje z vodenjem poslovanja večjih organizacij.  

Najmanj en član predsedstva, ki ga voli skupščina OKS-ZŠZ, mora biti nasprotnega spola. 

IZVRŠNI ODBOR 
Izvršni odbor je glavni strateški vodstveni organ OKS-ZŠZ. Predseduje mu predsednik OKS-ZŠZ in je 

sestavljen iz predstavnikov vseh skupin članstva OKS-ZŠZ. Njegova funkcija je strateško usmerjevalna 

in izvršna na posameznih področjih. Imenuje in razrešuje posvetovalne organe, generalnega sekretarja, 

razvršča člane v ustrezne skupine, sklicuje redne skupščine OKS-ZŠZ.   

Sestava  

V skladu z 28.3. členom pravil MOK (čarter MOK oz. Olimpijska listina MOK) mora biti večina članov IO 

OKS-ZŠZ sestavljena iz predstavnikov olimpijskih NPŠZ oz. morajo le-ti predstavljati volilno večino. 

 

V IO OKS-ZŠZ mora biti najmanj 20% članov nasprotnega spola, izmed katerih mora biti najmanj 1 član  

predsedstva OKS-ZŠZ. 
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Član MOK iz Slovenije, če ta obstaja, je po funkciji član izvršnega odbora. V tem primeru se število 

članov izvršnega odbora ustrezno poveča. 

Predstavnike NPŠZ olimpijskih športnih panog v IO OKS-ZŠZ morajo sestavljati predstavniki NPŠZ 

individualnih in kolektivnih ter poletnih in zimskih športnih panog. 

▪ 14 predstavnikov olimpijskih NPŠZ, izmed katerih je predsednik OKS-ZŠZ in podpredsednik za VŠ: 

• 8 predstavnikov individualnih olimpijskih NPŠZ,  

• 1 predstavnik zimskih olimpijskih NPŠZ, 

• 5 predstavnikov kolektivnih olimpijskih NPŠZ, 

▪ 2 predstavnika ne-olimpijskih (MOK ali GAISF) NPŠZ ali športnih zvez za specifično športno 

dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogojev za status NPŠZ  

▪ 4 predstavniki LŠZ iz različnih statističnih regij, izmed katerih je eden podpredsednik za LŠ, 

▪ 1 podpredsednik za gospodarstvo in finance, 

▪ 1 podpredsednik za razvoj znanja in olimpijske vrednote, 

▪ 1 podpredsednik za šport za vse, 

▪ 5 (6) člani Ex officio – ki so člani IO OKS-ZŠZ z vsemi pravicami in so člani po svoji funkciji 

• individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ 

• predstavnik glavnega sponzorja OKS-ZŠZ 

• predsednik Komisije športnikov 

• predsednik ali predstavnik ZŠI – SPK 

• predsednik ali predstavnik SUSA 

• član MOK iz Slovenije, v kolikor obstaja 

Obrazložitev za določitev predsedstva in spremenjeno sestavo IO OKS-ZŠZ: 

Praksa zadnjih let je pokazala, da široka sestava IO OKS-ZŠZ (25 članov, kar je skoraj četrtina članov 

Skupščine OKS-ZŠZ z glasovalno pravico) onemogoča dinamično operativnost tega organa saj se je 

pogosto bilo potrebno truditi za zagotavljanje sklepčnosti. To je posledično zahtevalo dodatno delo pri 

organizaciji, kar lahko pri sprejemanju pomembnih odločitev pomeni izgubljen čas za urejanje 

posameznih področij saj je potrebno spoštovati tudi vse poslovniške roke vezane na delovanje organa. 

Tudi zadnje »korona« obdobje je pokazalo, da se je potrebno na spremembe zelo hitro odzivati. Z 

določitvijo predsedstva, ki se bo zaradi manjšega števila članov in določenimi pristojnostmi lahko lažje 

in hitreje odzivalo in odločalo se zasleduje načelo večja operativnosti in fleksibilnost pri sprejemanju 

odločitev ter modernejši pristop pri upravljanju organizacije s tako heterogenim in visokim številom 

članstva. IO OKS-ZŠZ ohranja svojo strateško in usmerjevalno pomembno vlogo vendar se mu 

predvsem zaradi številčnosti članstva, ki se v predlogu poveča še za dve mesti, nekoliko prilagodi 

operativno delovanje. Potrebno se je zavedati pestrosti članstva OKS-ZŠZ in posledično želje članov po 

široki zastopanosti predstavnikov v vodstvenih organih. Ob tem pa skrbeti za ustrezno aktivno 

delovanje organizacije. 

VOLILNA KOMISIJA 
Da bi se še povečala neodvisnost in nevtralnost članov Volilne komisije OKS-ZŠZ ter z namenom, da se 

izogne možnosti navzkrižja interesov, se predlaga t. i. »profesionalizacija volilne komisije«, kar pomeni, 

da Volilne komisije ne bi več sestavljali predstavniki posameznih članic OKS-ZŠZ, pač pa zaposleni v 

strokovni službi OKS-ZŠZ, pri čemer bi bili iz možnosti članstva v komisiji, prav tako iz razloga izogibanja 

navzkrižju interesov, izločeni zaposleni na vodstvenih položajih OKS-ZŠZ. Vsaj en član komisije bi moral 

imeti ustrezno izobrazbo pravne smeri.  
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MANDATI 
Z zasledovanjem načela dobrega upravljanja se predlaga omejitev zaporednih mandatov predsednika, 

podpredsednikov in članov IO ter starostna omejitev za člane IO OKS-ZŠZ. 

Predlog mandata za predsednika (po analogiji mandata predsednika MOK) je 8 let ob prvi izvolitvi in 

lahko po poteku kandidira za nov mandat, ki je lahko še največ 4 leta. Skupaj maksimalno 12 let. Z 

izvolitvijo za daljše obdobje se pričakuje kandidate z dolgoročnim načrtom dela, kar je pomembno za 

stabilno in dolgoročno delovanje krovne organizacije, izvoljenemu predsedniku pa se s tem omogoči 

ustrezno obdobje za realizacijo načrtovanih programov ob upoštevanju dejstva, da novo izvoljeni 

predsednik navadno potrebuje začetno obdobje za neposredno spoznavanje funkcije in prilagajanje, 

ob zaključku 4 letnega mandata pa se v primeru nove kandidature posveti volitvam in manj realizaciji 

programa dela. Z daljšim mandatom se torej izkaže večje zaupanje predsedniku, ki ima s tem 

zagotovljene ustrezne pogoje za delo, upoštevati pa je potrebno tudi številčno omejenost športno-

funkcionarske populacije. Ohrani se možnost odpoklica predsednika po 4 letih, v kolikor se skupščina 

na podlagi objektivnih razlogov odloči za to možnost. Razlogi so lahko kršenje ali neupoštevanje pravil 

OKS-ZŠZ (ta možnost se uporabi kadarkoli) ali utemeljeno negospodarno (za OKS-ZŠZ škodljivo) 

poslovanje. Predsednik mora po 4 letih mandata na skupščini predstaviti realizacijo dela in skupščina 

lahko izglasuje »nezaupnico« oz. ne potrdi mandata predsedniku za naslednja 4 leta. V tem primeru se 

razpiše volitve za predsednika v določenem obdobju. 

Mandat podpredsednikov in ostalih članov IO OKS-ZŠZ je 4 leta in je omejen  na največ 3 zaporedne 

mandate oziroma 12 let. 

V kolikor predsednik po prvih 4 letih mandata prejme zaupnico se mandat predsedstvu oziroma 

podpredsednikom tudi podaljša za 4 leta. Predsednik lahko ob predstavitvi realizacije dela prvih 4 let 

mandata predlaga zamenjavo podpredsednika. V tem primeru se izvedejo volitve in skupščina izvoli 

nove(ga) podpredsednike(a). 

Mandat podpredsednikov se omeji na največ 3 zaporedne oziroma skupaj največ 12 let. Na ta način 

lahko predsednik izpelje vse svoje mandate z isto ekipo, kljub temu pa se na vsaka 4 leta preverja 

njihovo delovanje in na nek način tudi nezaupnica predsedniku, v kolikor skupščina po 4 letih zamenja 

večino podpredsednikov. 

Starostna meja za predsednika in člane IO OKS-ZŠZ je 70 let. 

 

ODLOČANJE ČLANOV IN VOLILNI SISTEM 
 

VOLILNI SISTEM 
Predsedstvo 

Kandidat za predsednika OKS-ZŠZ na volilni skupščini predstavi mandatni program in listo kandidatov 

za podpredsednike - člane predsedstva ter listo kandidatov za člane izvršnega odbora. Predsednik je 

izvoljen, če prejme večino glasov skupščine. V primeru več kandidatov in če noben ne prejme več kot 

polovice glasov skupščine v prvem krogu, se v drugi krog uvrstita kandidata z največ glasovi iz prvega 

kroga. Skupščina voli listo kandidatov za predsedstvo - podpredsednike v celoti. Kandidati lahko 

kandidirajo za člana predsedstva samo na eni listi. Predsedstvo je izvoljeno, če prejme več kot polovico 

glasov v skupščini. V primeru, da lista ne prejme več kot polovice glasov skupščine, se volitve ponovi. 
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V primeru, da je kandidatov več, se izvede prvi krog volitev in listi z največ glasovi iz prvega kroga se 

uvrstita v drugi krog, v katerem je izvoljena lista, ki prejme večino glasov.  

Izvršni odbor 

Po izvolitvi predsedstva skupščina voli še preostale člane IO OKS-ZŠZ. Pred začetkom volitev svoj 

predlog članov IO predstavi izvoljeni predsednik OKS-ZŠZ.  Skupščina voli člane IO OKS-ZŠZ iz seznama 

vseh kandidatov, ki so jih predlagale članice OKS-ZŠZ in glede na predvideno strukturo IO OKS-ZŠZ. Za 

člana IO OKS-ZŠZ je izvoljen kandidat na seznamu, ki prejme večino glasov skupščine.  

Alternativna varianta so volitve predsednika in ločeno vseh članov IO OKS-ZŠZ, izmed katerih IO OKS-

ZŠZ izvoli podpredsednike na svoji prvi seji. V kolikor za predsednika kandidira več kandidatov lahko 

posamezni kandidat kandidira tudi za člana IO OKS-ZŠZ, v kolikor ni izvoljen za predsednika. 

ORGANI in KOMISIJE IO OKS-ZŠZ 
Na predlog članic IO OKS-ZŠZ imenuje člane posvetovalnih teles IO OKS-ZŠZ. To so strokovni odbori za 

oblikovanje strateških vsebinskih smernic in spremljanje izvajanja strategije razvoja posameznih 

področij, svetovanje in podajo mnenj in pobud za njihovo področje ter druge naloge, za katere jih 

pooblasti predsedstvo ali IO OKS-ZŠZ. 

Predloge kandidatov za člane strokovnih odborov IO OKS-ZŠZ podajo članice OKS-ZŠZ, lahko pa tudi 

sami predsedniki odborov. Izmed predlogov članov izvoljeni podpredsednik za posamezno področje 

predlaga IO OKS-ZŠZ sestavo strokovnega odbora glede na predvideno strukturo posameznega odbora. 

Predsedniki odborov lahko podajo na IO OKS-ZŠZ predlog dodatnih ekspertov (največ dveh), ki so člani 

odborov ex officio. Posamezni predlagani kandidat za člana mora prejeti večino glasov članov IO OKS-

ZŠZ. V kolikor posamezni član ne prejme večine glasov članov IO OKS-ZŠZ, mora podpredsednik 

predlagati novega kandidata. 

Strokovni odbor za vrhunski šport 
Ima predsednika, podpredsednika in še največ 9 članov, izmed katerih morajo biti predstavniki NPŠZ 

vseh skupin, predstavnik regijskih centrov OKS-ZŠZ, KŠ in ZŠI-SPK ter SUSA. 

Strokovni odbor za šport za vse 
Ima predsednika, podpredsednika in še največ 9 članov, izmed katerih morajo biti predstavniki ŠZ za 

specifično in splošno športno dejavnost, NPŠZ kolektivnih in individualnih panog, regijskega centra 

OKS-ZŠZ, ZŠI-SPK, SUSA.  

Strokovni odbor za lokalni šport  
Ima predsednika, podpredsednika in vse ostale predstavnike regijskih centrov OKS-ZŠZ, predstavnika 

NPŠZ kolektivnih in individualnih panog ter predstavnika za specifično in splošno športno dejavnost.  

Strokovni odbor za gospodarstvo in finance 
Ima predsednika, podpredsednika in še največ 5 članov strokovnjakov na svojem področju, ki jih 

predlagajo članice OKS-ZŠZ ali predsednik ali sponzorji. Odbor prevzame naloge sedanjega poslovno 

marketinškega sveta. 

Strokovni odbor za olimpijske vrednote in razvoj znanja v športu – Slovenska olimpijska 

akademija 
Ima predsednika, podpredsednika in še največ 9 članov izmed katerih morajo biti predstavniki Kluba 

slovenskih olimpijcev, predstavniki izobraževalnih ustanov, Komisije športnikov. 
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Izvršni odbor lahko na predlog predsedstva ali posameznega strokovnega odbora imenuje stalne 

(Komisija športnikov) ali občasne komisije za izvedbo ali izvajanje določenih specifičnih nalog (npr. 

strokovni odbor za vrhunski šport predlaga sestavo komisije za strokovno podporo športnikov, odbor 

za šport na lokalni ravni predlaga komisijo za objekte,…). 

 

TERMINSKI NAČRT PRIPRAVE IN SPREJEMA PRAVIL OKS-ZŠZ 
• 24. maj 2021 – uvodna predstavitev in seznanitev z osnutkom predloga temeljnih sprememb Pravil 

OKS-ZŠZ na Komisiji za pravne zadeve in organiziranost, 

• 1. junij 2021 - predstavitev in obravnava osnutka predloga temeljnih sprememb Pravil OKS-ZŠZ na 

posebni seji IO OKS-ZŠZ, 

• 1. julij 2021 – predstavitev osnutka predloga temeljnih sprememb Pravil OKS-ZŠZ na Skupščini OKS-

ZŠZ,  

• julij do september 2021 – obdobje za posredovanje predlogov in pripomb članic OKS-ZŠZ na 

predstavljeni osnutek predloga temeljnih sprememb Pravil OKS-ZŠZ, 

• september do november 2021 – razprava na organih, komisijah OKS-ZŠZ in obdobje oblikovanja 

končnega predloga, 

• november 2021 – potrditev končnega predloga sprememb pravil OKS-ZŠZ na IO OKS-ZŠZ, 

• 16.12.2021 – sprejem prenovljenih Pravil OKS-ZŠZ na Skupščini OKS-ZŠZ. 


