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Na podlagi 21. člena Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je
skupščina OKS-ZŠZ dne 17.12.2013 na svoji 32. seji sprejela
PRAVILNIK O ČLANSTVU IN STATUSU ČLANIC OLIMPIJSKEGA KOMITEJA
SLOVENIJE – ZDRUŽENJU ŠPORTNIH ZVEZ (OKS-ZŠZ)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopke in pogoje za:
- sprejem članov,
- preverjanje izpolnjevanja pogojev v času članstva,
- kriterije za odločanje o priznanju statusa nacionalne panožne športne zveze in
- spremembi statusa člana.
2. člen

Člani OKS- ZŠZ so ob izpolnjevanju osnovnih pogojev lahko:
1. Športne zveze/združenja, zamejske športne zveze/združenja, splošna in strokovna združenja
povezana s športom
2. Sponzorji OKS-ZŠZ
II. POGOJI IN VLOGA ZA ČLANSTVO
3. člen
(1)Pravna oseba, ki želi postati članica OKS-ZŠZ mora izpolnjevati osnovne pogoje v skladu z
določili 13. člena Pravil OKS-ZŠZ.

(2) Pravna oseba iz 1. točke predhodnega člena, 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 in da je v registru društev
razvrščena v skupino športnih in rekreativnih društev (razen za splošna in strokovna
združenja povezana s športom)
- da je registrirana najmanj dve leti
- da izkazuje pozitivni poslovni izid v letu pred podano vlogo za članstvo

(3) Pravna oseba iz 2. točke predhodnega člena mora podpisati pristopno izjavo in pogodbo o
sponzoriranju OKS-ZŠZ.
4. člen

(1)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)
(2)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.
III. RAZVRSTITEV ČLANIC
5. člen

Članice so razvrščene v štiri skupine:
A/ nacionalne panožne športne zveze,
B/ lokalne športne zveze (občinske, mestne in medobčinske športne zveze),
C/športne zveze in združenja (druge športne zveze / združenja, zamejske športne
zveze/združenja ter splošne in strokovne zveze/združenja povezana s športom),.
D/sponzorji OKS-ZŠZ
IV. POSEBNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI NACIONALNE PANOŽNE
ŠPORTNE ZVEZE
6. člen
(1)Status nacionalne panožne športne zveze ima članica OKS-ZŠZ, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
1.
Je polnopravna članica mednarodne športne zveze:
- ki je članica MOK,
- ki jo priznava MOK,
- ki je članica mednarodnega združenja SPORT ACCORD oziroma njene naslednice.
2.
‐ ima urejen status članic s plačano članarino,
‐ ima izdelano regijsko razporeditev članic,
‐ deluje v skladu s svojim temeljnim aktom,
‐ ima izdelan tekmovalni sistem za vse starostne kategorije,
‐ ima izdelana tekmovalna pravila, ki so v članski kategoriji primerljiva s pravili mednarodne

zveze,
je podala pisno izjavo, da spoštuje veljavna protidopinška pravila oziroma ima to izrecno
pripoznano v svojih pravilih,
‐ ima sprejet pravilnik, iz katerega je pripoznati upoštevanje protidopinških pravil,
‐ ima v zaporednih dveh letih pred podano zahtevo za priznanje statusa, izvedeno državno
prvenstvo v skladu s tekmovalnim sistemom in veljavnimi tekmovalnimi pravili,
‐ je podala rezultate mednarodnih tekmovanj v zadnjem letu pred podano zahtevo za priznanje
statusa.
(2) Članica izpolnjevanje pogojev dokazuje z ustreznimi dokazili.
(3) 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
SPORT ACCORD oziroma njena pravna naslednica.
‐

7. člen
Kadar želi za isto športno panoga pridobiti status nacionalne panožne športne zveze več članic OKS ZŠZ, se o podelitvi statusa nacionalne panožne zveze odloča na podlagi izpolnjevanja pogojev iz 6.
člena pravilnika in sicer glede na:
‐ število članic s plačano članarino,
‐ regijsko razširjenost športne panoge,
‐ število udeležencev na zadnjih treh državnih prvenstvih,
‐ pozitivno poslovanje v zadnjih treh letih,
‐ število članic v mednarodnih zvezah (evropska in svetovna) v primeru ne enovite
organiziranosti v mednarodnem prostoru,
‐ rezultate v državnem in mednarodnem prostoru v zadnjih treh letih.

V. LOKALNE ŠPORTNE ZVEZE
8. člen
(1)Kadar želi članstvo pridobiti več športnih zvez, ki delujejo na področju iste lokalne skupnost se o
članstvu odloča na podlagi naslednjih kriterijev:
‐ Čas delovanja.
‐ Število članic s plačano članarino.
‐ Delovanje zveze v skladu s temeljnim aktom (izvedene skupščine v zadnjih dveh letih),
‐ Izvedeni programi v zadnjih dveh letih.
‐ Zveza je izvajalka letnega programa športa na lokalni ravni.
(2)Športna zveza izpolnjevanje kriterijev dokazuje z ustreznimi dokazili.
(3) Postopek odločanja, katera od športnih zvez, ki delujejo v isti lokalni skupnosti je lahko članica
OKS-ZŠZ, je enak postopku odločanja o statusu nacionalne panožne športne zveze.

VI. POSTOPEK VČLANITVE V OKS-ZŠZ
9. člen
Prosilec za članstvo mora podati pisno vlogo za članstvo in predložiti vsa dokazila, s katerimi dokazuje
izpolnjevanje splošnih pogojev iz 3. člena pravilnika.
10. člen
(1)Vlogo za članstvo, obravnava Izvršni odbor OKS-ZŠZ (v nadaljevanju IO) praviloma na prvi seji po
prejemu vloge oziroma najkasneje v roku dveh (2) mesecev.
(2)V primeru nepopolne vloge IO pozove prosilca, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge ne sme
biti krajši od 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
(3)O dopolnjeni vlogi odloča IO na prvi seji po prejemu popolne vloge.
(4)V kolikor prosilec ne dopolni vloge v skladu z zahtevo IO, se vlogo prosilca s sklepom zavrže.
11. člen
(1)O sprejetju v članstvo OKS-ZŠZ na predlog IO v skladu s pravili odloča OKS-ZŠZ skupščina na
prvi seji po sprejemu odločitve na IO.
(2)Prosilec, katerega vlogi se ugodi, podpiše pristopno izjavo.
(3)Pritožbo v primeru, da se vlogi prosilca za članstvo ne ugodi, lahko prosilec v 15 dneh po sprejemu
sklepa vloži pritožbo na arbitražo.

VII. POSTOPEK PRIDOBITVE STATUSA NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE
ZVEZE
12. člen
(1) Članice OKS-ZŠZ, ki želi pridobiti status nacionalne panožne športne zveze mora predložiti
dokazila iz izpolnjevanju pogojev iz 6. člena pravilnika.
(2) Pravna oseba, ki želi postati članica OKS – ZŠS in pridobiti status nacionalne panožne športne zveze
mora posredovati dokazila o izpolnjevanju pogoje iz 5. n 6. člena tega pravilnika.
13. člen
(1)Vloge za dodelitvi statusa nacionalne panožne športne zveze obravnava IO praviloma na prvi seji
po prejemu vloge oziroma najkasneje v roku dveh (2) mesecev.
(2)V primeru nepopolne vloge IO pozove prosilca, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge ne sme
biti krajši od 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
(3)O dopolnjeni vlogi odloča IO na prvi seji po prejemu popolne vloge.
(4)V kolikor prosilec ne dopolni vloge v skladu z zahtevo IO, se vlogo prosilca s sklepom zavrže.
14. člen
(1)V primeru, da IO prosilki za priznanje statusa nacionalne panožne športne zveze statusa ne dodeli,
jo s svojo odločitvijo seznani s sklepom.

(2)Pritožbo na sklep lahko prosilec v 15 dneh po sprejemu sklepa vloži na skupščino.
15. člen
(1) Kadar za isto športno panogo obstaja več športnih zvez, se presoja o statusu nacionalne panožne
športne zveze začne na podlagi vloge članice OKS-ZŠZ, ki želi status pridobiti. Vlogi mora predložiti
dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena pravilnika in navesti, s katero športno zvezo naj se opravi
primerjavo.
(2)V primeru nepopolne vloge IO pozove prosilca, da vlogo dopolni. Rok za dopolnitev vloge ne sme
biti krajši od 15 dni od prejema poziva za dopolnitev vloge.
(3)V kolikor prosilka ne dopolni vloge v skladu z zahtevo IO, se vlogo prosilca s sklepom zavrže.
16. člen
(1)Strokovna služba OKS-ZŠZ pozove športno zvezo, s katero bo opravljena primerjava, da v roku 30
dni posreduje dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena pravilnika.
(2)V primeru, da se zveza, ki je pozvan na posredovanje dokumentacije le te ne posreduje v
predpisanem roku, pridobi status nacionalne panožne zveze zveza, ki je podala predlog za presojo, v
kolikor izpolnjuje pogoje iz 6. člena pravil.
(3)O priznanju oziroma ne priznanju statusa nacionalne panožne športne zveze odloča IO s sklepom.
(4)Pritožba na sklep IO lahko prosilka vloži v roku 15 v skladu na skupščino.
VII. PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA ČLANSTVO IN STATUS
NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE
17. člen
(1)V primeru da obstaja dvom o izpolnjevanju pogojev za članstvo v OKS-ZŠS ali izpolnjevanjem
pogojev za status nacionalne panožne športne zveze v skladu s pravili OKS-ZŠZ in tem pravilnikom,
IO po uradni dolžnosti prične postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev najkasneje v 2 mesecih, ko
je izvedel za dejstva, ki kažejo na neizpolnjevanje pogojev.
(2)Postopek preverjanja in dokazi, ki jih preverja IO so enaki, kot jih mora izpolnjevati članica za
članstvo v OKS-ZŠZ oziroma za status nacionalne panožne športne zveze.
18. člen
(1)IO pozove članico, za katero se izkaže dvom o izpolnjevanju pogojev za članstvo oziroma
razporeditev v zbor nacionalnih panožnih športnih zvez, da v roku 30 dni od prejema poziva posreduje
dokazila, na podlagi katerih bo IO presojal o izpolnjevanju pogojev.
(2)V kolikor se v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev izkaže, da je bil dvom neutemeljen, IO
o tem s sklepom obvesti članico, na katero se je nanašal postopek ugotavljanja izpolnjevanja pogojev.
(3) Če se v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za članstvo izkaže, da članica ne izpolnjuje
več pogojev za članstvo v OKS-ZŠZ, IO poda skupščini predlog za izključitev.
19. člen
(1)Če se v postopku ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za status nacionalne panožne športne zveze
izkaže, da članica ne izpolnjuje več predpisanih pogojev, IO s sklepom članici odvzame status
nacionalne panožne športne zveze in se jo prerazporedi v ustrezen zbor.

(2)Pritožbo na sklep IO lahko članica vloži v roku 15 od prejema sklepa na arbitražo.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
(1) IO v roku 6 mesecev od sprejema pravilnika pri članicah preveri izpolnjevanje pogojev za status
nacionalne panožne športne zveze.
(2)Postopek preverjanja in dokazi, ki se preverja so enaki, kot jih mora izpolnjevati prosilke za
članstvo v OKS-ZŠZ in članice, da pridobijo status nacionalne panožne zveze v skladu s tem
pravilnikom.
21. člen
Pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme skupščina OKS-ZŠZ
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