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Organiziranost ŠG v Sloveniji in v 
mednarodnem prostoru
• GZS je slovenska nacionalna panožna športna zveza.

• Z vidika strukture je organizirana kot ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV.

• Ustanovljena je skladno z 8. členom Zakona o društvih.



Organiziranost ŠG v Sloveniji in v 
mednarodnem prostoru
• GZS je interesno združenje ali združba:

• Deluje ob navzkrižju interesov.

• Udeleženci so vsi posamezniki (funkcionarji, trenerji, tekmovalci ...) in skupine
(strokovne in druge) ter organizacije (društva in klubi).

• Člani GZS pa so samo organizacije – društva in klubi.

• Udeleženci in člani se združujejo v GZS zaradi interesa glede delovanja
organizacije saj na ta način lahko pomembno delujejo in vplivajo na njo.



Organiziranost ŠG v Sloveniji in v 
mednarodnem prostoru
• Interesi, ki izhajajo iz potreb in vrednot udeležencev odražajo:

• Potrebe,

• želje in

• pričakovanja, ki jih je potrebno smiselno usklajevati, da se čim uspešneje
dosegajo zastavljeni CILJI in SMOTRI organizacije.



Izhodišča

• GZS trenutno združuje 64 društev in klubov, ki jih imenujemo OSNOVNE
ORGANIZACIJE.

• Članstvo v GZS je prostovoljno.

• GZS je krovna slovenska organizacija za naslednje športne panoge:

• Moška in ženska športa gimnastika

• Ritmična gimnastika

• Športna aerobika

• Gimnastika za vse

• Akrobatika



Izhodišča

GZS v slovenskem prostoru izvaja:

• Strokovno – organizacijske naloge.

• Upravljalske naloge.

• Razvojne naloge za vse panoge vključene v GZS.

Delovanje GZS mora biti skladno s:

• Statutom GZS.

• Pravilniki, ki urejajo posamezna področja delovanja GZS.

• Zakonom o športu (9.6.2017).

• Nacionalnim programom športa (2014).



Delovanje GZS

1. Organizacijska struktura GZS

2. Povezanost GZS z organizacijami v slovenskem in mednarodnem
prostoru

3. Financiranje GZS



1. Organizacijska struktura GZS - splošno

• Struktura ali zgradnja (strukturna organiziranost GZS), je ogrodje oz. nosilna
konstrukcija organizacije in nujen predpogoj za njeno delovanje ter predstavlja
podlago za sistem managementa.

• Sistem managementa je instrumentarij za učinkovito in uspešno delovanje GZS.

• Struktura omogoča procese oz. urejenost delovanja oz. urejenost procesov.

• Struktura predstavlja statični vidik delovanja medtem ko procesi predstavljajo
dinamični vidik delovanja GZS.

• Procesi so niz vseh dejavnosti oz. opravil, ki ustvarjajo korist oz. vrednost – v našem
primeru vrhunski športni rezultat.





1. Organizacijska struktura GZS - splošno

• Organizacijska struktura obsega prečno dimenzijo oz. delitev dela in navpično
dimenzijo, ki ureja razpored pristojnosti in odgovornosti.

• Navpično členjenje odraža oblast – delitev pristojnosti in odgovornostmi med
ravnmi v GZS pri odrejanju, odločanju, informiranju in poročanju.

• Navpično členjenje:

• SKUPŠČINA GZS – najvišji organ GZS

• Izvršni odbor GZS – najvišji organ GZS med dvema Skupščinama.

• Odbor za gospodarske dejavnosti, odbor za regije in Strokovni svet GZS.

• Strokovni odbori in drugi odbori, projektne skupine in delovna telesa.



1. Organizacijska struktura GZS - splošno

• Osnovo prečnega členjenja delitve dela znotraj GZS tvorijo funkcije (odbori), ki so
razdeljene glede na strokovna področja, ki jih posamezni odbor oz. svet opravlja.

• Delitev dela na najvišjem nivoju je razdeljeno med:

• Odbor za gospodarske dejavnosti, organizacijo ter nagrade in priznanja.

• Odbor regij.

• Strokovni svet GZS.



1. Organizacijska struktura GZS - splošno

• Omenjenim odborom predsedujejo podpredsedniki GZS.

• Delitev dela na drugem nivoju:

• Strokovni odbori za posamezne panoge.

• Drugi odbori, projektne skupine in delovna telesa.



1. Organizacijska struktura GZS – Izvršni odbor

• Izvršni odbor je sestavljen skladno s 43. Členom Statuta GZS.

• Izvršnemu odboru GZS predseduje Predsednik GZS.

• Izvršni odbor GZS sestavlja najmanj 9 in največ 13 članov.

• Vsi člani Izvršnega odbora so voljeni na Volilni Skupščini GZS, za 4-letno mandatno
obdobje.





1. Organizacijska struktura GZS – Izvršni odbor

• Izvršni odbor GZS veljavno odloča med dvema Skupščinama GZS in je
zadolžen za izvajanje sklepov Skupščine GZS.

• Pri svojem delovanju lahko Izvršni odbor ustanavlja projektne
skupine, delovna telesa ali odbore za izvajanje nalog ali projektov GZS.

• IO GZS načrtuje predvsem finančno-materialno politiko GZS in
potrjuje sklepe ostalih odborov in SS ter s tem pomembno prispeva k
uspešni razvojni politiki GZS.

• Za svoje delo je neposredno odgovoren Skupščini GZS.



1. Organizacijska struktura GZS – Strokovni svet

• Strokovni svet je sestavljen skladno s 49. Členom Statuta GZS.

• SS predseduje Podpredsednik GZS za strokovna vprašanja.

• SS sestavlja 10 članov.

• Predsednike SO-jev voli Skupščina GZS medtem ko ostale člane povabi v SS
predsednik SS. Potrdi jih IO GZS.

• SS rešuje vsa strokovna vprašanja, povezana s panogami v GZS ter načrtuje
strokovno politiko GZS.

• SS je neposredno podrejen IO GZS in nadrejen SO-jem za posamezne panoge.





1. Organizacijska struktura GZS – Strokovni svet

• Strokovno delo zajema največji in najobsežnejši del problematike, s
katero je povezano delovanje GZS.

• Odbor za gospodarske dejavnosti in odbor regij pa skrbita predvsem
za podporo delovanja stroke z zagotavljanjem finančno-materialnih
pogojev in učinkovito regijsko politiko.



1. Organizacijska struktura GZS – Strokovni 
odbori
• Strokovni odbori so sestavljeni skladno s 50. Členom Statuta GZS.

• Na GZS je trenutno 5 aktivnih strokovnih odborov.

• So-je sestavlja najmanj 3 člani in največ 9 članov.

• Predsedniki SO-jev, ki jih voli skupščina so mandatarji za sestavo SO-jev. Ostale
člane SO-jev potrdi IO GZS.

• SO-ji so neposredno podrejeni SS GZS in nadrejeni delovnim telesom, ki so
ustanovljena za reševanje strokovne problematike v posamezni športni panogi.



1. Organizacijska struktura GZS – Strokovni 
odbori
• SO – ji za olimpijske športne panoge so sestavljeni skladno s

“Pravilnikom o delovanju SO-jev in SS”.

• SO-ja za gimnastiko za vse in aerobiko sta sestavljena tako, da sestava
omogoča čim bolj učinkovito delovanje odbora.

• SO-ji v olimpijskih športnih panogah programsko skrbijo za pripravo in
izvajanje programov reprezentanc vseh starostnih obdobij in izvajajo
strokovno politiko razvoja posamezne športne panoge v Sloveniji.



1. Organizacijska struktura GZS – Nadzorni 
odbor in Disciplinska komisija
• Tako NO kakor tudi DK sta sestavljena iz predsednika in dveh članov.

• Vse člane NO in DK voli Skupščina GZS.

• Oba organa sta neodvisna in za svoje delovanje odgovorna Skupščini
GZS.

• Delo NO je opredeljeno v 39. Členu Statuta GZS.

• Delo DK je opredeljeno v 40. In 41. členu Statuta GZS ter
Disciplinskem pravilniku GZS.



1. Organizacijska struktura GZS – Pisarna GZS

• Za operativno vodenje ter izvajanje administrativno-organizacijskih in finančno-
materialnih opravil, vezanih na delovanje in poslovanje GZS, je odgovorna
“Pisarna GZS”.

• V pisarni GZS so redno ali honorarno zaposleni delavci in volonterji.

• Vodja pisarne in odgovorni za finančno-materialno poslovanje GZS je generalni
sekretar GZS (izvršni direktor).



1. Organizacijska struktura GZS – Pisarna GZS

• “Pisarna GZS” prav tako opravlja:

• vso logistiko prijav in odhodov reprezentanc na tekmovanja

• Korespondenco z osnovnimi organizacijami

• Odgovorna je za pripravo materialov za seje Skupščine, IO GZS, NO GZS

• Pripravo kandidatur na različne javne razpise

• Ter tudi druga opravila povezana z arhiviranjem, obveščanjem članov ter
vodstva GZS in vodenjem projektov GZS.



2. Povezanost GZS z organizacijami v 
slovenskem in mednarodnem prostoru

• V prejšnjem poglavju je bila predstavljena struktura GZS in njeni notranji odnosi.
Ker pa je GZS pri svojem delovanju umeščena v domač in mednarodni športni
prostor, je pomembno, da predstavimo tudi njeno povezanost z okoljem.

• Organizacije s katerimi je GZS povezana so tako vladne institucije (MIZŠ) kakor
tudi nevladne organizacije (OKS ...).

• Preko na sliki prikazanih povezav je GZS posredno povezana tudi z hierarhijsko
najvišjimi športnimi organizacijami (preko OKS in FIG z MOK).



2. Povezanost GZS z organizacijami v 
slovenskem in mednarodnem prostoru

• Povezovanje z okoljem GZS omogoča :

• pridobivanje pomembnih informacij za njen strokovni obstoj in razvoj (FIG,
UEG, Fakulteta za šport ...)

• Pridobivanje finančnih sredstev (MIZŠ, Fundacija za financiranje športnih
organizacij v RS ...)

• Lažje uresničevanje svojih interesov v širšem prostoru športa (druge
nacionalne panožne športne zveze, nacionalne gimnastične zveze drugih držav
...)





3. Sistem financiranja GZS

• GZS pridobiva sredstva za svoje delovanje, finančno pokrivanje programov 
reprezentanc, investicije in druge stroške iz:

• javno-finančnih sredstev in 

• sredstev pridobljenih z lastno dejavnostjo.

• Med javno-finančna sredstva prištevamo sredstva, ki jih GZS pridobi na osnovi 
kandidatur na javne razpise iz:

• MIZŠ

• Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS

• Izjemoma tudi iz proračuna MOL.



3. Sistem financiranja GZS

• Pri pridobivanju sredstev iz lastne dejavnosti pa gre za sredstva, ki jih GZS pridobi 
preko:

• Dejavnosti sponzorstva in donatorstva

• Članarin in registracij

• Prodaje publikacij in drugih artiklov in

• Organizacij izobraževanj.


