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PREDLOG

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 32. seji dne 17.12.2013 sprejela, na 33. seji dne
19.6.2014, 34. seji dne 16.12. 2014, na 41. seji 16. 12. 2017 in na 42. seji 19. 6. 2018 pa dopolnila
naslednja

PRAVILA
OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ

I.

SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
(definicija)

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ (v nadaljevanju OKS-ZŠZ)
je osrednja nevladna, nepolitična in nepridobitna 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 prostoruizven.
3. člen
(oznake in obeležja)
(1) OKS- ZŠZ ima zastavo, znak in himno, ki jih uporablja s soglasjem Mednarodnega olimpijskega
komiteja (v nadaljevanju MOK). Opis in uporabo zZnak 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 Mednarodnega olimpijskega
komiteja (v nadaljevanju MOK.
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(3) Poleg navedenega OKZ–ZŠZ MOK-u odgovarja za spoštovanje pravil 7–14 in BLR 7–14
Olimpijske listine MOK-a v Sloveniji. OKS-ZŠZ mora sprejeti mora ukrepe za prepoved
uporabe katerih koli pravic v povezavi z olimpijskimi igrami, ki bi bile v nasprotju s predhodno
navedenimi pravili Olimpijske listinetakšnimi pravili ali z njihovimi določbami kpravilom
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 z, a brez
omejevanja na, olimpijski simbol, zastavo, geslo, himno, identifikacijske signale 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. OKZ–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, občinskih lokalnih športnih zvez in
drugih društvenih športnih zvez in združenj in 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
vrednotpodpirala etiko 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 žensk obeh spolov v športu ter pri
dejavnostih za podporo miru.
(3)(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 v MOK)
(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 institucijovrhovno telo 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 članica in se vključuje vsodeluje pri delu Svetovnega združenja nacionalnih
olimpijskih komitejev (ANOC), Evropska združenja nacionalnih olimpijskih komitejev (EOC),
Komiteja Sredozemskih iger (ICMG), Mednarodnega združenja za šport za vse (TAFISA),
Evropskega združenja fair play (EFPM), Mednarodnega združenja za športno pravo (IASL) ter
drugih združenj in mednarodnih športnih organizacij, v katerih lahko uresničuje svoje interese
na mednarodnem področju.
6. člen
(upoštevanje pravil MOK)
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(1) OKS-ZŠZ, kot del olimpijskega gibanja, se obvezuje, da bo spoštoval določila Olimpijske
listine (Olympic Charter) MOK (IOC), Pravila Arbitražnega razsodišča za šport (CAS), Pravila
World Anti-Doping Agency (ORLD ANTI-DOPING AGENCY - WADA) in njenega kodeksa
(World Anti-Doping Code) ter Medicinskega kodeksa MOK (Olympic Movement Medical
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.
7. člen
(načela delovanja)
OKS-ZŠZ spoštuje in uveljavlja načela in pravila, zapisana v Pravilih OKS-ZŠZ ter deluje po naslednjih
načelih:
− spoštuje in uveljavlja načela in pravila, zapisana v Pravilih OKS-ZŠZ;
− 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 ter s tem spoštuje vse vloge
in odgovornosti predpisne za nacionalne olimpijske komiteje v Svetovnem proti-dopinškem
kodeksu;
− podpira ukrepe, ki urejajo zdravstveno varstvo in skrb za zdravje športnikov;
− se zavzema za se obvezuje , da bo ukrepal zoper vsako obliko 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
pravillistin drugih mednarodnih organizacij, v katere je vključen;
− spoštuje prostovoljno združevanje in spodbuja združevanjevključevanje športnih organizacij v
OKS-ZŠZ;
− deluje po načelu spodbuja zanimanje za šport in olimpijsko gibanje med mladimi;
− 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;
− upoštevanja 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;
− sodelujeovanja z ustreznimis pristojnimi vladnimi organizacijamiinstitucijami, 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;
− sodelujeovanja z nevladnimi, vladnimi, zasebnimi in drugimi 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 ustreznih 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, raso, vero, politično pripadnost ali katero koliin ostalodrugo osebno okoliščino;
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−

II.

proti uporabi prepovedanih snovi in postopkov v športu, na način, da spoštuje predpise Svetovne
proti-dopinške organizacije (WADA) oziroma druge mednarodne akte, ki zavezujejo OKSZŠZpri 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.
USTANOVITEV, PRAVNI POLOŽAJ, PREMOŽENJE IN ZASTOPANJE OKS-ZŠZ
8. člen
(ustanovitev in pravno nasledstvo)

(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 Mednarodnega olimpijskega
komitejaMOK 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.
(2)(3)
V skladu z odločitvijo članic Olimpijskega komiteja Slovenije (v nadaljevanju OKSZŠZ)OKS in Športne zveze Slovenije (v nadaljevanju 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 Mednarodnega olimpijskega komiteja (v nadaljevanju 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-ZŠZin na 6. seji skupščini dne 16. 12. 1998 spremembe in uskladitve
pravil z novim Zakonom o društvih (Ur.l. RS, št. 60/95) in dodatnimi spremembami na 10. seji
skupščine dne 29.3.2001 ter na 14. seji skupščine 26.3.2003.Športna zveza Slovenije (ŠZS) je
bila ustanovljena dne 25. 9. 1990 in je naslednica Zveze telesnokulturnih organizacij Slovenije
oziroma Fizkulturne zveze Slovenije.
(3)(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.
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(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 OKSZŠZ
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 strokovnadruga združenja povezana s športom, v smislu izvajanja dejavnosti za
podporo razvoja športa
(3) Sponzorji OKS-ZŠZ.
(4)(3)
Individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ.
(5)(4)
Fizične osebe
13. člen
(osnovni pogoji za članstvo)
(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, kar pa ne velja za druga
združenjarazen za splošna in strokovna združenja povezana s športom, ki morajo izkazati
izvajanje takšnih dejavnosti, ki predstavljajo podporo razvoju športa.
− 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 predložiti :
− 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, katerih dejavnost je izvajanje tekmovanj na ravni države in sodeluje s svojimi
športniki v mednarodnem prostoru, mora vlogi za članstvo predložiti tudi izjavo o sprejemu in
spoštovanju Pravil MOK, kodeksa WADA in drugih mednarodnih organizacij, katerih članica
je OKS-ZŠZ.
(5) Sponzorji OKS-ZŠZ morajo podpisati pristopno izjavo in biti člani kluba sponzorjev.
(6)(5)
Individualni ustanovitelj je kot član posebnega pomena postal član OKS-ZŠZ s
podpisom Ustanovne listine OKS.
(7)(6)
Fizična oseba iz 5. 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 na eni izmed zadnjih treh olimpijad pod pogojem, da ga je
imenoval Klub slovenskih olimpijcev ali Komisija športnikov OKS-ZŠZ.
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(8)(7)
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
- zamejske športne zveze/združenja,
C. športne zveze in združenja (druge športne in s športom povezane zveze/združenja:
- športne zveze za specifično športno dejavnost, ki ne izpolnjujejo pogojev za status
nacionalne panožne športne zveze,
- športne zveze za splošno športno dejavnost - šport za vse,
- splošne in strokovnedruge zveze/združenja povezana s športom,
D. druge krovne organizacije, ki so včlanjene v mednarodne organizacije priznane s strani
MOK (Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski parlimpijski komite, Slovenska
univerzitetna športna zveza,…)

(2)

(3)
(4)
(5)

C. sponzorji OKS-ZŠZ.
D.E. fizične osebe, med katerimi so individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ, član MOK iz
Slovenije, v kolikor obstaja in predstavniki športnikov.
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 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 podopro, koordinacijo in usmerjanjem delovanja
športnih zvez, športnih društev, športnikov in strokovnih delavcev v športu v svoji statistični
regiji ob sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.
Za posamezno športno panogo ima status nacionalne panožne zveze lahko samo ena panožna
športna zveza.
O pridobitvi statusa nacionalne športne zveze na podlagi pravilnika iz 21. člena teh pravil odloča
izvršni odbor OKS-ZŠZ.
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 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),
− 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
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− 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 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 GAISF oziroma njena pravna naslednica.
(3) Lokalna športna zveza mora poleg dokazil iz 13. člena teh pravil vlogi priložiti tudi seznam
članov zveze.
(3)
(4) Splošna in strokovnaDruga športna in s športom povezana zveza/združenje združenj povezan s
športom mora poleg dokazil iz 13. člena teh pravil ob vložitvi vloge:
− izkazati, da je njeno/njegovo delovanje posredno ali neposredno povezano s
športom.
16. člen
(sprejem in zavrnitev članstva)
O sprejemu oz. zavrnitvi članstvo OKS-ZŠZ odloča skupščina OKS-ZŠZ na predlog IO OKS-ZŠZ, pri
čemer je potrebno pri drugi športni in s športom povezani zvezi/združenju pridobiti mnenje Odbora za
vrhunski šport, Odbora za šport za vse in šport na lokalni ravni 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
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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 tretje olimpijade po zadnjih
olimpijskih igrah na katerih so sodelovali, oz. z zaključkom mandata.
(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 zveze 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 zveza v roku, danem s strani IO OKS-ZŠZ, izpolni zahteve, sklep IO preneha veljati.
(3) Če zveza 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
− neplačevanje članarine
(6) O izključitvi iz članstva odloča skupščina OKS-ZŠZ na predlog disciplinske komisije OKSZŠZ.
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.
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 članov)
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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 neodvisno razsodišče za šport Slovenije. Pritožba se vloži v roku 15 dni od dneva
prejema sklepa, na katerega se pritožba nanaša.
(2) Pritožbo zoper sklep neodvisnega razsodišča za šport, ki se veže na pravice iz naslova članstva
v OKS- ZŠZ, se lahko vloži na Arbitražno sodišče za šport - COURT OF ARBITRATION
FOR SPORT 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, katerih 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 OKSZŠZ.
(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 listinelistine ENGSO in ta pravila,
− 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.

IV.

DEJAVNOST OKS-ZŠZ, JAVNOST DELA, FINANČNO-MATERIALNO
POSLOVANJE, ORGANI IN FUNKCIONARJI

a) DEJAVNOST
25. člen
(naloge in področja delovanja)
OKS-ZŠZ:
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−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

s svojimi športniki sodeluje na igrah letne olimpijade in zimskih olimpijskih igrah in
zimskih ter letnih mladinskih olimpijskih igrah, zimskih in letnih olimpijskih festivalih
evropske mladine, evropskih igrah, sredozemskih igrah,
− imenuje reprezentance za Olimpijske igre ter druga več panožna tekmovanja organizirana
pod okriljem MOK in EOC ter ICMG in 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 zavezujejo vse člane OKS-ZŠZ.
ima pravico kandidirati mesto za organizacijo olimpijskih iger 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 in EOC 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 (SOA), podpira delovanje športnega muzeja ter kulturne
programe povezane z olimpijskim gibanjem,
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,
sprejme ustrezna proti-dopinška pravila, ki zavezujejo vse člane OKS-ZŠZ,
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,

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.
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(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)
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
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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
− Izvršni odbor
− Nadzorni odbor
− Disciplinska komisija
− Komisija za integriteto v športu
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 Komisija za integriteto v športuvolilna
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 skupščine OKS-ZŠZ ter Poslovnikom o delu organov OKS- ZŠZseje
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 sklicu seje
upoštevajo tisti roki za sklic in za posredovanje gradiva, kot so določeni za sklic in posredovanje
gradiva za redno sejo posameznega organa.
(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)
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(1) Organi so lahko sestavljeni izključno iz članov, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v
posameznem organu.-ic (fizične osebe) in predstavnikov članic v OKS-ZŠZ (pravne osebe).
(2) V skladu Olimpijsko listino MOK Ččlani 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 organih OKS-ZŠZ, ki jih voli skupščina, najmanj 20
odstotkov predstavnic ženskega spola. Če med kandidati in kandidatkami za katerikoli organ,
odbor ali komisijo, kot so določeni v teh Pravilih ali drugih aktih, ki določajo postopke volitev
ali imenovanja v organe, odbore ali komisije OKS-ZŠŽ, ni dosežena minimalna kvota 20
odstotkov predstavnic ženskega spola, ima predsednik OKS-ZŠZ oz. kandidat za predsednika
OKS-ZŠZ na listo za posamezen organ, odbor ali komisijo pravico po lastni izbiri postaviti
predstavnice ženskega spola do zapolnitve s temi Pravili določene minimalne kvote. To pravico
mora izkoristiti najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine oz. drugega organa, odbora ali
komisije.Ta določba se v celoti realizira v obdobju naslednjih dveh olimpijad, tj. osem (8) let.
(4) 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 OKSZŠZ.
(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
− predsednik Komisije za integriteto v športu
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 volilno
glasovalno večino skupščine OKS-ZŠZ. V primeru, ko ta večina glasov ni dosežena,
prejmejo, pod pogoji, navedenimi v drugem odstavku 44. člena teh pravilem, da je
prisotnih vsaj polovica predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih
športov, toliko dodatnih glasov ali deležev glasu, da njihovi delež glasovi predstavljajo
najmanj enainpetdeset (51) odstotkov vseh glasov prisotnih članov Skupščine z
glasovalno pravicoSkupščine OKS-ZŠZ;
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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. 30 Vsi predstavniki lokalnih športnih zvez.
III. Vsi predstavniki drugih športnih zvez in združenj ter drugih zvez in združenj, ki so povezana s
športom.
II. 30 predstavnikov lokalnih športnih zvez, skladno z določili poslovnika o delu organov OKSZŠZ
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 vseh 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 vseh glasov Skupščine OKS-ZŠZ dosežena.
IV. Druge krovne organizacije, ki so včlanjene v mednarodne organizacije priznane s strani MOK.
V. 1 individualni ustanovitelj
VI. 2 aktivna športnika olimpijca ali nekdanja aktivna športnika olimpijca, člana Komisije
športnikov OKS-ZŠZ (po ena ženska predstavnica in en moški predstavnik), ki so sodelovali na
olimpijskih igrah. Nekdanji aktivni športniki izgubijo to pravico ob zaključku tretje olimpijade po
zadnjih olimpijskih igrah, na katerih so sodelovali.
VII. 2 nekdanja aktivna športnika olimpijca, člana Kluba slovenskih olimpijcev OKS-ZŠZ (po ena
ženska predstavnica in en moški predstavnik).
VIII. Član MOK iz Slovenije, v kolikor obstaja.
(3) Člani skupščine pod točko I. a), V., VI. in VII. imajo 5 glasov, V. in VI. tega člena imajo po dva
glasovaostali člani skupščine pa imajo po en glas.
(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 na predlog lokalnih športnih zvez 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) teh pravil na predlog športnih zvez in združenj
ter na predlog zvez in združenj, ki so povezana s športom, voli izmed sebe vsaka skupina članic
posebej in jih verificira skupščina OKS-ZŠZ.
(3)(4)
Člane skupščine iz točke IV. člena 36 (2) teh pravil na predlog krovnih organizacij, ki
so včlanjene v mednarodne organizacije priznane s strani MOK, verificira skupščina OKS-ZŠZ.
(4)(5)
Volitve oz. vVerifikacije navedenih članov skupščine se opravi v skladu s Poslovnikom
o delu skupščine OKS-ZŠZ.
(5)(6)
Dva člana iz točke VI. člena 36 (2) teh Pravil imenuje Komisija športnikov OKS-ZŠZ
skladno z njenimi pravili, dva člana iz točke VII. člena 36 (2) teh pravil pa imenuje Klub
olimpijcev.
(6)(7)
Mandate verificira skupščina OKS-ZŠZ. Mandat članom skupščine traja 4 leta.
(7)(8)
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)(9)
Posamezen član ali njegov pooblaščenec ali predstavnik člana oziroma njegov
pooblaščenec v skupščini predstavlja in zastopa samo enega člana ter zanj glasuje.
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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
nastanka določenega dogodka (4. alineja), v trenutku, ko OKS-ZŠZ prejme obvestilo člana 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. in
6. alineja ).
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 poročila 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.
(2) Volitve izvede volilna komisija.
(3) Volitve potekajo v skladu s Poslovnikom o delu skupščine OKS-ZŠZ.
41.40.

člen
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(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 oz. je gradivo v tem roku članom
skupščine dostopno preko spletne povezave, ki jo zagotovi strokovna služba OKS-ZŠZ.
42.41.
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 sprejema poročilo nadzornega odbora,
− sprejema usmeritve in program dela,
− obravnava in sprejema 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 in
− sprejema akte, ki so v pristojnosti skupščine,
− obravnava in odloča o drugih vprašanjih, ki niso zajeta v zgornjih alineah.
43.42.
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.
44.43.
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.
45.44.
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 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
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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,
− sodelovanji 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.
46.45.
člen
(vodenje sej skupščine)
(7) 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 in šport na lokalni ravni ali kateri
koli drug podpredsednik po pooblastilu predsednika.
(8) Potek zasedanja skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine OKS-ZŠZ.
(9) Zapisnik skupščine podpišejo predsedujoči, dva overovatelja in zapisnikar, ki jih izvoli
skupščina.
Volilna komisija
48. člen
(sestava in volitve)
(0) 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.
(0) Kandidate za člane volilne komisije predlagajo člani skupščine. Člane komisije voli
skupščina.
(0) Volilna komisija je odgovorna skupščini in ji poroča o svojem delu.
(0) Mandat komisije traja od imenovanja na seji skupščine do imenovanja nove komisije
po potrditvi mandatov članom skupščine novega sklica.
(0) 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.
56. člen
(pristojnosti volilne komisije)
(0) Volilna komisija:
) izvaja vsa volilna opravila, ki so določena v Poslovniku o delu skupščine OKS-ZŠZ;
) izvaja postopke volitev, imenovanj in razrešitev na skupščini v primeru tajnega
glasovanja in v drugih primerih;
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izvaja postopek volitev članov skupščine;
daje zaključna poročila in objavlja rezultate volitev;
obravnava pritožbe na kandidature, volilne postopke in volilne rezultate in odloča o
njihovi utemeljenosti;
) presoja veljavnost posameznih volitev;
) 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.
(0) Izmed predlogov članic evidentira kandidate za organe in strokovna sveta OKS-ZŠZ
(0) 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.
)
)
)

69.46.
člen
(volilni roki pri volilni skupščini)
(1) IO OKS-ZŠZ najkasneje 60 dni pred predvideno volilno sejo skupščine pozove članice, da
predlagajo kandidate - predstavnike v skupščino oziroma predsednika, podpredsednike, člane
IO OKS-ZŠZ, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije, člane Komisije za
integriteto v športu ter člane Strokovnega sveta za tekmovalni športOdbora za vrhunski šport in
Odbora športa za vse in športa na lokalni ravniStrokovnega sveta za šport za vse.
(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, OKS-ZŠZ ponovno pozove
članice za dodatno kandidiranje, ki lahko pošljejo predloge najkasneje 10 dni pred zasedanjem
skupščine.

b) NADZORNI ODBOR OKS-ZŠZ
70.47.
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.
(4) Evidentiranje kandidatov poteka v skladu s Poslovnikom o delu skupščine OKS-ZŠZ. Kandidat
mora izpolnjevati naslednje pogoje:
- mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oz.
izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskem
programu druge stopnje,izkazati formalne ali neformalne kompetence za opravljanje
nadzorne funkcije.
- 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.
(4)(5)
Članstvo v nadzornem odboru je po funkciji nezdružljivo s članstvom v IO OKSZŠZdrugih organih in komisijah ali odborih OKS-ZŠZ.
71.48.

člen
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(pristojnost)
(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
72.49.
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 (letnih in zimskih) in da ima izkušnje z vodenjem
večje organizacije, pri čemer je kandidat lahko samo en predstavnik posamezne 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,
- ne sme biti s strani WADA ali nacionalne protidopinške institucije obsojen oz.
spoznan za odgovornega za kršitev protidopinških pravil,
- ne sme biti spoznan za odgovornega za prirejanje športnih rezultatov.
(1)(3)
Kandidatura za predsednika mora vsebovati:
− osebne podatke,
− opis dosedanjega dela kandidata na področju športa,
− soglasje kandidata h kandidaturi,
− programsko zasnovo delovanja OKS-ZŠZ za prihodnje mandatno obdobje,
− pisna izjava organizacije in kandidata, ali v primeru neizvolitve kandidatura velja za
podpredsednika OKS-ZŠZ,člana drugega organa OKS-ZŠZ ali strokovnega
svetaodbora OKS-ZŠZ.
(2)(4)
Predsednika voli skupščina. Vse postopke in roke v zvezi z volitvami predsednika
določa Poslovnik o delu skupščine OKS-ZŠZ.
(3)(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.
(4)(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 skupščineOKS-ZŠZ. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora
biti sklicana najkasneje v roku treh mesecev.
73.50.
člen
(mandat in pristojnosti)
(1) Mandat predsednika je štiri leta in je po preteku mandata lahko še največ dvakrat zaporedoma
ponovno izvoljen. Mandat predsednika je torej lahko največ 12 zaporednih let.
(2) Predsednik OKS-ZŠZ je prvi zakoniti zastopnik OKS-ZŠZ in OKS-ZŠZ zastopa samostojno in
neomejeno.
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(3) Predsednik OKS-ZŠZ:
− zastopa in predstavlja OKS-ZŠZ,
− vodi zasedanja skupščine,
− 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.
74.51.
člen
(prenehanje opravljanja funkcije predsednika)
(1) V primeru prenehanja funkcije predsednika ga nadomesti prvi podpredsednik OKS-ZŠZ,
pristojen za šport za vse in šport na lokalni ravni ali kateri koli drug podpredsednik po
pooblastilu predsednika. 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
komisijoKomisijo za integriteto v športu, ki opravi vse postopke za nadomestne volitve.
75.52.
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 lahko pooblasti Izvršni odbor OKS-ZŠZ.
76.53.
člen
(odgovornost predsednika)
Predsednik za svoje delo odgovarja skupščini OKS-ZŠZ.
77.54.
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
78.55.
člen
(podpredsedniki)
(1) OKS-ZŠZ ima tri štiri podpredsednike.
(2) Prvi En podpredsednik OKS-ZŠZ je predstavnik lokalnih športnih zvez v OKS-ZŠZ in je
obenem predsednik strokovnega svetaodbora športa za vse in športa na lokalni ravni.
Nadomešča predsednika ob njegovi odsotnosti.
(3) Drugi En podpredsednik OKS-ZŠZ je predstavnik nacionalnih panožnih športnih zvez v OKSZŠZ in je obenem predsednik strokovnega svetaodbora za tekmovalni vrhunski šport.
(4) Tretji En podpredsednik je predstavnik članice OKS-ZŠZ ali predstavnik Kluba sponzorjev in
je pristojen za gospodarsko in finančno pokriva področje ter je obenem predsednik Odbora za
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gospodarstvo in finance, pri čemer vsaka članica lahko predlaga enega kandidata, Klub
sponzorjev pa lahko predlaga več kandidatov za tega podpredsednika po izboru predsednika
OKS-ZŠZ.
(4)(5)
En podpredsednik OKS-ZŠZ je skupni predstavnik Komisije športnikov in Kluba
olimpijcev ter je obenem predsednik Odbora za športnike in olimpijske vrednote.
d) IZVRŠNI ODBOR OKS-ZŠZ
79.56.
člen
(sestava)
(1) Izvršni odbor vodi delo OKS-ZŠZ.
(2) Izvršni odbor ima vključno s predsednikom in štirimitremi 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 iz ostalih skupin članstvašporta za vse, oz. športnih zvez priznanih in neolimpijskih športov, od tega:
• 2 1 predstavnik nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih športov oziroma
ne-olimpijskih športov,
• 1 predstavnik nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov,
• 24 predstavnika lokalnih športnih zvez,
• 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse,
• 1 predstavnik športne zveze za specifično športno dejavnost ali druge zveze/združenja
povezanega s športom,
• 1 predstavnik krovne športne zvezeorganizacije, ki skrbi za šport invalidov,
• 1 predstavnik krovne organizacije, ki skrbi za šport študentov
− 1 individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ,
− 1 predstavnik Komisije športnikov in 1 predstavnik Kluba 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 individulani ustanovitelj OKS-ZŠZiz športne panoge, ki je v na programu olimpijskih
iger, ki ga je izvolila Komisija športnikov OKS-ZŠZ in ga je potrdila skupščina OKS-ZŠZ
− 1 predstavnik Kluba olimpijcev oz. bivši športnik olimpijec,
− 1 predstavnik sponzorjev OKS-ZŠZ.
(3) Med člani izvršnega odbora mora biti najmanj pet predstavnic ženskega 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 in drugi kvalificirani
predlagateljiev, na listo kandidatov uvrsti pred tem izvoljeni predsednik OKS-ZŠZ.
(4) Član MOK iz Slovenije je po funkciji član izvršnega odbora. V tem primeru se število članov
izvršnega odbora ustrezno poveča.
Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov skupaj s predstavnikom
športnikov iz športne panoge, ki je v programu olimpijskih iger morajo imeti večino glasov tako
pri ugotavljanju kvoruma sklepčnosti kot tudi pred vsakim glasovanjem, pri čemer se za
zagotavljanje večine smiselno upoštevajo skladno z določilabo 2. odst. 36.44. člena teh Pravil,
ki se nanašajo na razmerje glasov skupin članov.
57. 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 neaktivnosti (po tretjem zaporednem neupravičenem izostanku s seje),
− zaradi kršitve pravil OKS-ZŠZ.
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Članstvo v IO OKS-ZŠZ preneha v trenutku, ko OKS-ZŠZ prejme obvestilo o dejstvu (1. in 2. alineja),
v trenutku nastanka določenega dogodka (3. alineja) ali po dokončni odločitvi Disciplinske komisije
OKS-ZŠZ (4. alineja).
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.
Predsednik OKS-ZŠZ lahko Skupščini OKS-ZŠZ predlaga razrešitev podpredsednika, razen
podpredsednika, ki je predsednik Odbora za športnike in olimpijske vrednote. Podpredsednika, ki je
predsednik Odbora za športnike in olimpijske vrednote, lahko s soglasjem razrešita Komisija športnikov
in Klub športnikov. Volitve novega podpredsednika oz. imenovanje novega podpredsednika, ki je
predsednik Odbora za športnike in olimpijske vrednote, morata biti izvedena v roku šestih mesecev od
razrešitve.
80.58.
člen
(pristojnosti)
(1) Pristojnosti izvršnega odbora so, da:
− 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 in skupščini OKS-ZŠZ predlaga za imenovanje
zunanjega neodvisnega revizorja,
− 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,
− na predlog članic OKS-ZŠZ predlaga arbitre neodvisnega razsodišča za šport,
− izvršuje sklepe skupščine,
− sprejema pravne akte, ki po teh pravilih niso v pristojnosti skupščine,
− pripravlja in sklicuje zasedanja skupščine,
− določa višino članarine,
− ustanavlja delovna telesa in komisije, določa njihovo delovno področje in pristojnost,
usmerja njihovo delo, imenuje in razrešuje člane ter imenuje vodje projektov,
− 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,
− pripravlja predlog zaključnega računa in imenuje revizorja,
− sprejema poslovne odločitve v zvezi z denarnimi sredstvi, nepremičninami ter
osnovnimi sredstvi OKS-ZŠZ,
− sprejema kriterije za kategoriziranje vrhunskih športnikov v Sloveniji,
− sprejema poročila in programe dela 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,
− določa kriterije in odloča o udeležbi in izboru reprezentance na vseh tekmovanjih v
pristojnosti OKS-ZŠZ,
− 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,
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−
−
−
−

daje soglasja k športnim prireditvam nacionalnega pomena,
skrbi za javnost dela,
voli oz. imenuje člane obeh strokovnih svetovvseh štirih 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 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.
(2) Kadar član IO OKS-ZŠZ preneha opravljati svojo funkcijo, predsednik OKS-ZŠZ predlaga IO
OKS-ZŠZ nadomestnega člana, ki je iz iste skupine , kot je bil dosedanji član. Nadomestnega
člana na prvem naslednjem zasedanju izvoli skupščina OKS-ZŠZ.
81.59.
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.
82.60.
člen
(volitve podpredsednikov in izvršnega odbora)
(1) Skupščina izvoli tri podpredsednike in člane izvršnega odbora na podlagi predloga predsednika
OKS-ZŠZ, enega podpredsednika, in sicer skupnega predstavnika Komisije športnikov in Kluba
olimpijcev, ki je obenem predsednik Odbora za športnike in olimpijske vrednote, pa skupščina
OKS-ZŠZ verificira kot mandatarja.
(2) Pred tem izvoljeni predsednik 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 . Pri tem mora upoštevati strukturna razmerja, ki jih v izvršnem odboru
morajo imeti posamezne skupine članic.
(3) MandatarPredsednik predloži kandidatno listo za tri podpredsednike, lahko pa tudi za člane
izvršnega odbora, na seji skupščine. Pri tem mora pri kandidatih za člane izvršnega odbora iz
prve in tretje alineje 2. odstavka 59. člena teh pravil (razen za tri podpredsednike ter
predstavnika športne zveze, ki skrbi za šport invalidov), za vsako posamezno skupino članic
predlagati polovico kandidatov več, kot jih določa predpisano strukturno razmerje.
(4) Člani skupščine volijo člane IO OKS-ZŠZ izmed vseh kandidatov, ki so jih predlagale članice
OKS-ZŠZ in drugi kvalificirani predlagatelji, vključno s tremi podpredsedniki.
(5) 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 OKSZŠZ. 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.
(6) Za člane izvršnega odbora OKS-ZŠZ so izvoljeni tisti predlagani kandidati, ki so prejeli največ
glasov do zapolnitve predpisane kvote posamezne skupine članic. Če med na predhodno opisan
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način izvoljenimi člani izvršnega odbora OKS-ZŠZ ni najmanj 20 odstotkov predstavnic
ženskega spola, postane/jo namesto tistega/ih izvoljenega/ih kandidata/ov moškega spola, ki
je/so prejel/i najmanj glasov, članica/e izvršnega odbora OKS-ZŠZ predstavnica/e ženskega
spola, ki je/so prejela/e največ glasov v tisti skupini članic, iz katere bi bil/i izvoljen/i kandidat/i
moškega spola, ki je/so prejel/i najmanj glasov. Predhodno nadomeščanje predstavnikov
moškega spola s predstavnicami ženskega spola se izvaja do takrat, dokler ni članic izvršnega
odbora OKS-ZŠZ najmanj 20 odstotkov.
ORGANI IZVRŠNEGA ODBORA OKS-ZŠZ
1. Strokovni svetOdbor za vrhunski šport (SSVŠOVŠ)
83.61.
člen
(sestava, imenovanje in mandat)
(1) OVŠ je organ izvršnega odbora, ki ima 15 članov.
(2) Predsednik OVŠ je po funkciji eden oddrugi podpredsednikov OKS-ZŠZ.
(3) Predsednik OVŠ na predlog članic in z upoštevanjem spodaj navedenega ključa predlaga
Izvršnemu odboru OKS-ZŠZ sestavo strokovnega svetaOVŠ, pri čemer za vsako skupino
predlaga polovico kandidatov več od števila, določenega v 4. odstavku tega člena.
(4) Člane OVŠ imenuje IO OKS-ZŠZ Ključ za sestavo SSVŠ je po naslednjem ključu:
− 129 članov nacionalnih panožnih športnih zvez, vključno s predsednikom OVŠ, od tega
53 predstavnikov olimpijskih individualnih športnih panog letnih športov, 1 predstavnik
olimpijskih individualnih športnih panog zimskih športov in 43 predstavnike
olimpijskih kolektivnih športnih panog ter 2 predstavnika športnih panog ne olimpijskih
športov,
− 32 člani alokalnih športnih zvez,
− 1 člana predlaga komisija športnikov pri OKS-ZŠZ,
− 1 člana predlaga zveza, ki skrbi za šport invalidov,
− 2 člana strokovnjaka za strokovno podporo v športu na predlog predsednika OVŠ.
(5) Mandatna doba članov je štiri leta.
84.62.
člen
(naloge OVŠ)
(1) OVŠ je zadolžen za opravljanje nalog, vezanih na področje tekmovalnega športa in
mednarodnih tekmovalnih programov, ki so v pristojnosti OKS-ZŠZ.
(2) OVŠ 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 letnih olimpijskih
igrah, mediteranskih igrah ter evropskih olimpijskih dnevih mladih (tekmovanja pod okriljem
MOK),
− pripravlja predloge kriterijev za nastope na tekmovanjih pod okriljem MOK,
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−

imenuje kandidate za nastop na olimpijskih igrah in pripravlja predloge udeležencev na
tekmovanjih pod okriljem MOK 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.
(3) OVŠ opravlja tudi druge dejavnosti na področju tekmovalnega športa, ki mu jih poveri izvršni
odbor OKS-ZŠZ.
(3)(4)
OVŠ 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
OVŠ.
2. Strokovni svetOdbor športa za vse in športa na lokalni ravni (OŠVŠLR)
85.63.
člen
(sestava, imenovanje in mandat)
(1) SSŠV OŠVŠLR je organ izvršnega odbora OKS-ZŠZ, ki ima 1915 članov.
(2) Predsednik OŠVŠLR je po funkciji eden od prvi podpredsednikov OKS-ZŠZ.
(3) Predsednik OŠVŠLR na predlog članic in z upoštevanjem spodaj navedenega ključa izvršnemu
odboru predlaga sestavo OŠVŠLRstrokovnega sveta.
(4) Člane OŠVŠLR imenuje IO OKS-ZŠZ po naslednjem ključu:
− 116 članov, ki jih izmed sebe predlagajo lokalne športne zveze,
− 21 člana, ki jihga predlagajo športne zveze in združenja
− 12 člana, ki gaju predlagajo nacionalne panožne športne zveze,
− 1 člana, ki ga predlaga krovna zveza, ki skrbi za šport invalidov,
− 1 člana, ki ga predlaga krovna zveza, ki skrbi za šport študentov.
− 42 člana na predlog športnih zvez s področja športa za vse,
− 2 člana strokovnjaka za strokovno podporo v športu na predlog predsednika OŠVŠLR.
(5) Mandatna doba članov je štiri leta.
86.64.
člen
(naloge OŠVŠLR)
(1) OŠVŠLR 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 postavlja konceptpripravlja
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,
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−

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,
− organizira in izvaja športno rekreativne prireditve,
− 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) OŠVŠLR opravlja tudi druge dejavnosti iz področja športa za vse, ki mu jih poveri IO OKSZŠZ.
(2)(3)
OŠVŠLR 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 OŠVŠLR.
3. Slovenska olimpijska akademija (SOA)Odbor za športnike in olimpijske vrednote (OŠOV)
65. člen
(sestava, imenovanje in mandat)
(1) OŠOV je organ izvršnega odbora, ki ima največ 15 članov.
(2) Predsednik OŠOV mora biti nekdanji vrhunski športnik, inki ga skupaj določita Komisija
športnikov in Klub olimpijcev, pri čemer je predsednik OŠOV po funkciji eden od
podpredsednikov OKS-ZŠZ.
(3) Predsednik OŠOV z upoštevanjem spodaj navedenega ključa predlaga Izvršnemu odboru OKSZŠZ sestavo OŠOV.
(4) Člane OŠOV imenuje IO OKS-ZŠZ po naslednjem ključu:
− 3 člane predlaga Komisija športnikov (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),
− 3 člane predlaga Klub olimpijcev, pri čemer mora biti vsaj ena predstavnica ženskega
spola,
− 1 člana predlaga zveza, ki skrbi za šport invalidov
− 4 člane predlagajo članice OKS-ZŠZ, 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
− 4 člane lahko predlaga predsednik OŠOV po svojem izboru.
(5) V okviru OŠOV delujejo tudi Slovenska olimpijska akademija, Komisija športnikov, ki se
ustanovi skladno z določili MOK za komisije športnikov NOK in Klub slovenskih olimpijcev.
(6) Mandatna doba članov je štiri leta.
87.66.
člen
(dejavnosti pristojnosti OŠOV)
(1) Slovenska olimpijska akademija je institucija, ustanovljena s strani OKS-ZŠZ, kiOŠOV se
ukvarja z razvojem olimpijskega gibanja doma in v mednarodnem meriluskrbi za promocijo,
razvoj in zaščito olimpijskega gibanja ter športnikov v Republiki Sloveniji skladno z Olimpijsko
listino MOK, pri čemer so pristojnosti predvsem naslednje:.
(1) Slovenska olimpijska akademija ni samostojna pravna oseba. Deluje pod okriljem IO
OKS-ZŠZ, ki jo imenuje in kateremu je za svoje delo odgovorna.
(1) V okviru akademije potekajo zlasti aktivnosti, kot so:
− muzej slovenskega športa,
− razstave,
proslave
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−
−
−
−

−

−

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 in Klubom slovenskih olimpijcev,
sodelovanje s Slovensko olimpijsko akademijozaložništvo,

fair play v športu,
− izobraževanje, simpoziji, posvetovanja.

(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)
67. člen
(sestava, imenovanje in mandat)
(1) OGF je organ izvršnega odbora, ki ima 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,
− 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 ga vodi predstavnik glavnega sponzorja OKSZŠZ, razen v primeru, če je ta predstavnik izvoljen v Izvršni odbor OKS-ZŠZ kot predsednik
OGF.
(6) Mandatna doba članov je štiri leta.
68. člen
(pristojnosti OGF)
(1) Pristojnosti OGF so:
− sodeluje pri pripravi programskih izhodišč usmerja oddelek strokovne službe OKSZŠZna , ki je pristojen za 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.
69. člen
(drugi organi IO OKS-ZŠZ)
(1) IO OKS-ZŠZ lahko za izvedbo določene aktivnosti oz. dejavnosti ustanovi tudi druge organe.
DELOVNA TELESA IZVRŠNEGA ODBORA
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88.70.
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 športnikov, ki se ustanovi skladno z določili MOK za komisije športnikov NOK,
− komisija za pravne zadeve in organiziranost,
− poslovno - marketinški svet
− klub sponzorjev,
− komisija za etična vprašanja športa,
− komisija za mednarodno sodelovanje,
− komisija za zamejski šport,
− komisija za priznanja,
− komisija za objekte,
− komisija za ženski športkomisija za enakopravnost spolov,
− komisija za financiranje športa,
− komisija za šport in okolje.
(5) IO OKS-ZŠZ mora ustanoviti komisijo, ki je navedena štete odv prvi in drugi do vključno pete
alineji prejšnjega odstavka tega člena, ostale pa ustanovi po potrebi, za izvedbo konkretnih
nalog.

e) DISCIPLINSKA KOMISIJA OKS-ZŠZ
71. člen
(sestava in pristojnost)
(1) Disciplinska komisija ima tri člane in dva namestnika. Izmed članov disciplinske komisije se na
prvi seji izvoli predsednika, ki mora imeti izobrazbo pravne smeri.
(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. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
- mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oz.
izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskem
programu druge stopnje.
- 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.
72. 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,
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− 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 kot
drugostopenjski organ.
f) KOMISIJA OKS-ZŠZ ZA INTEGRITETO V ŠPORTU
73. člen
(sestava in pristojnost)
(1) Komisija za integriteto v športu ima najmanj pet in največ devet članov. Izmed članov Komisije
za integriteto v športu se na prvi seji izvoli predsednika, in sicer izmed članov, ki so bili v
komisijo imenovani preko javnega razpisa.
(2) Kandidata za člana Komisije za integriteto v športu, ki ju predlagajo članice OKS-ZŠZ ter
skupaj Komisija športnikov in Klub olimpijcev, skupščina voli, 7 kandidatov, ki so povabljeni
k sodelovanju preko javnega razpisa, pa skupščina verificira na predlog Izvršnega odbora OKSZŠZ. Mandat članov komisije traja od imenovanja na seji skupščine do imenovanja nove
komisije po potrditvi mandatov članom skupščine novega sklica.
(3) Enega kandidata za člana Komisije za integriteto v športu predlagajo članice OKS-ZŠZ, enega
kandidata skupaj Komisija športnikov in Klub olimpijcev, 7 kandidatov pa se povabi k
sodelovanju preko javnega razpisa, ki ga objavi strokovna služba OKS-ZŠZ, pri čemer mora
vsak predhodno naveden kandidat izpolnjevati naslednje pogoje:
- ne sme ne kandidirati in ne biti član nobenega drugega organa ali komisije ali odbora
OKS-ZŠZ,
- ne sme biti ne zakoniti zastopnik in ne član katerega koli organa članice OKS-ZŠZ
zaradi izogibanja nasprotja interesov,
- mora imeti najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje oz.
izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni po študijskem
programu druge stopnje,
- mora izkazati poznavanje področja športa oz. imeti izkušnje z delovanjem na področju
športa,
- ne sme biti obsojen ali biti v kazenskem postopku za naklepno kaznivo dejanje ali
kaznivo dejanje s področja korupcije,
- mora biti neodvisen in nepristranski.
(4) Strokovno-administrativne naloge za Komisijo za integriteto v športu opravlja pooblaščenec, ki
ga na predlog komisije imenuje predsednik OKS-ZŠZ. Pooblaščenec mora izpolnjevati vse
pogoje, kot so za člane komisije navedeni v prejšnjem odstavku tega člena.
(5) Pristojnosti Komisije za integriteto v športu so:
- izvaja vsa volilna opravila, ki so določena v Poslovniku o delu skupščine OKS-ZŠZ;
- izvaja postopke volitev, imenovanj in razrešitev na skupščini v primeru tajnega glasovanja
in v drugih primerih;
- izvaja postopek volitev članov skupščine;
- daje zaključna poročila in objavlja rezultate volitev;
- obravnava pritožbe na kandidature, volilne postopke in volilne rezultate in odloča o njihovi
utemeljenosti;
- presoja veljavnost posameznih volitev;
- 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.
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Komisija lahko pri sprejemanju odločitve smiselno uporablja določila, ki veljajo za volitve
v državni zbor, zlasti pa se odloča po načelu pravičnosti in primernosti;
- izmed predlogov članic in drugih kavlificiranih predlagateljev evidentira kandidate za
organe in odbore OKS-ZŠZ;
- 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;
- nadzoruje spoštovanje določil Etičnega kodeksa delovanja v športu, ki ga je sprejel Izvršni
odbor OKS-ZŠZ;
- presoja morebitno navzkrižje interesov kandidatov za člane in članov organov OKS-ZŠZ,
- predlaga priporočila organom OKS-ZŠZ glede zadev, ki se nanašajo na zaščito integritete
in etičnega ravnanja v športu.
(6) V primeru ugotovljenih kršitev komisija sprejme ukrepe, kot jih predvideva Etični kodeks
delovanja v športu. Zoper sklep, ki ga izda komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na
Arbitražno razsodišče OKS-ZŠZ za šport kot drugostopenjski organ.
(7) Komisija za integriteto v športu opravlja svoje naloge na sejah. Veljavno odloča, če je na seji
prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov. Komisija izvaja
posamezne operativne naloge tudi na terenu oziroma izven sej.
(8) Komisija za integriteto v športu je odgovorna skupščini in ji poroča o svojem delu.
VI.

GENERALNI SEKRETAR OKS-ZŠZ
89.74.
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 enega svetovnega jezika.
90.75.
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,
− pripravlja gradivo za seje skupščine, izvršilnega organa in drugih organov OKS-ZŠZ,
− usklajuje delo vseh organov izvršnega odbora,
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− 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
76. 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 ter mora izpolnjevati tudi
vse ostale pogoje, kot so določeni za člane Komisije OKS-ZŠZ za integriteto v športu.
(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.Vsi primeri, ki jih že
obravnava Arbitražno razsodišče OKS-ZŠZ, oz. do ustanovitve neodvisnega arbitražnega razsodišča
Slovenije, se zaključijo skladno s poprej veljavnimi Pravili in Pravili Arbitraže.

VIII.

STROKOVNA SLUŽBA OKS-ZŠZ
91.77.
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.

POSLOVNO - MARKETINŠKI SVET IN KLUB SPONZORJEV OKS-ZŠZ
92. člen
(naloge in pristojnosti)
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(1) Za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za potrebe projektov vrhunskega
športa, športa za vse in športa na lokalni ravni skrbi služba za trženje OKS-ZŠZ. Delo službe za
trženje programsko usmerja poslovno marketinški svet OKS-ZŠZ, katerega člane imenuje na
predlog generalnega sekretarja OKS-ZŠZOGF.
(2) Poleg poslovno marketinškega sveta deluje tudi Klub sponzorjev OKS-ZŠZ, v katerem izražajo
svoje interese predstavniki sponzorjev OKS-ZŠZ.
(3) Vsebino dejavnosti, sestavo organov in način dela trženja OKS-ZŠZ in Kluba sponzorjev OKSZŠZ opredeljujejo Pravilnik o marketingu OKS-ZŠZ, Kodeks marketinga OKS-ZŠZ in ostali
interni predpisi OKS, ki jih na predlog poslovnega direktorja sprejme poslovno marketinški
svet OKS-ZŠZ.
(4) Če poslovno marketinški svet ugotovi, da zbrana sredstva presegajo predvidena namenska
sredstva iz 1. odstavka tega člena, se lahko preostanek zbranih sredstev nameni za druge namene
delovanja OKS-ZŠZ.

X.IX.

PRENEHANJE DELOVANJA OKS-ZŠZ
93.78.
člen
(prenehanje delovanja)

(1) O prenehanju delovanja OKS-ZŠZ odloča skupščina.
(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.
94.79.
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 75. člena
in če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov skupščine.
95.80.
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.

XI.X.

PREHODNE DOLOČBE
96.81.
člen
(veljavnost pravil in uskladitev aktov OKS-ZŠZ)
(1) Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih sprejme skupščina OKS-ZŠZ.
(2) Sprejeta pravila se pošljejo v potrditev na MOK.
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(3) Za pripravo pravilnikov in uskladitev vseh aktov OKS-ZŠZ s temi Pravili je rok 6 mesecev od
sprejema teh pravil.
97.82.
člen
(izvedba prvih volitev po sprejemu pravil)
(1) Za izvedbo prvih volitev po uveljavitvi novih pravil volilno komisijo izvoli skupščina v
dosedanji sestavi.
(2) Tako izvoljena volilna komisija ima mandat do izvolitve nove volilne komisije na prvi seji
skupščine v novi sestavi.
98.83.
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:
Bogdan Gabrovec

Generalni sekretar:
Blaž Perko
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