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Vloga Komisije športnikov 
 

Dandanes je postala vloga Komisije športnikov zelo pomembna. Poslanstvo Komisije športnikov je 

zagotoviti, da stališča športnikov ostanejo v središču odločitev olimpijskega gibanja. Športniki iz vsega 

sveta lahko najdejo podporo in posebne projekte, ki so jih zanje ustvarile različne športne 

organizacije. Eden takšnih projektov je spletna platforma Athlete365, ki jo je ustvarila Komisija 

športnikov MOK. Ta platforma ponuja različne možnosti, ponudbe, koristne informacije in brezplačne 

izobraževalne tečaje za športnike. Žal se vsi športniki ne zavedajo teh koristnih virov, ustvarjenih 

zanje. Ideja spletnega seminarja je predstaviti športnikom različne priložnosti in projekte, ki danes 

obstajajo za podporo športnikom na in izven »igrišča«. 

Na osnovi priporočil MOK-ove reformske komisije iz leta 2000, da naj bi bili športniki dobro zastopani 

na vseh nivojih športnega gibanja (MOK, MFŠ, NOK, NPŠZ) MOK spodbuja Nacionalne olimpijske 

komiteje (NOK) k ustanovitvi komisij športnikov NOK. Skladno s priporočili MOK je tako OKS-ZŠZ, 16. 

oktobra 2006, ustanovil Komisijo športnikov OKS (v nadaljevanju KŠ). KŠ OKS je v preteklih letih 

intenzivno delovala in bila uspešna na področju izboljševanja statusnih pravic slovenskih športnikov. 

MOK v svojem priporočilu v pomoč NOK-om pri ustanavljanju komisij športnikov NOK navaja tudi 

okvirno poslanstvo, cilje oziroma naloge, sestavo komisije, zastopanost članov komisije v NOK in 

pogostost sestankov komisije. Več o MOK komisiji športnikov je dostopno na spletni strani MOK,  

Skladno s pravili Komisije športnikov, so bile 15. novembra 2018 v Slovenskem olimpijskem 

izobraževalnem centru, na sedežu OKS-ZŠZ v Ljubljani, izvedene volitve v Komisijo športnikov. 

Športniki imajo na ta način možnost vplivati na izboljšanje statusnih pravic in ustreznejši status v 

športnem okolju. 

 

IOC AC, FIE, EFC, AC 
 

IOC AC- International Olympic Committee     

- Komisija za športnike Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK AC) 

Komisija za športnike Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK AC) je večinsko izvoljeno telo, ki 

služi kot povezava med športniki in MOK. Poslanstvo MOK AC je zagotoviti, da stališče športnikov 

ostane v središču odločitev olimpijskega gibanja, ki predstavlja bodoče, sedanje in nedavno 

upokojene olimpijske športnike. Cilj MOK AC je športnikom zagotoviti platformo za izmenjavo svojega 

glasu in izkušenj ter sodelovati pri spremembah in odločitvah, ki oblikujejo prihodnost športa. 

Priporočila Olimpijske agende 2020 in 2020+5  dodatno podpirajo in ščitijo čist in pošten šport ter 

spodbujajo pravice in odgovornosti športnikov, kar je v središču dela komisije. Trenutna predsednica 

MOK AC je finska dvojna bronasta olimpijska medalja in hokejistka Emma Terho. Njena vloga je 

določiti fokus komisije in voditi izvajanje strategije po delu njene predhodnice Kirsty Coventry. Kot 

predsednica je članica izvršnega odbora MOK v imenu športnikov. 
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FIE- Fédération Internationale d'Escrime 

Mednarodna sabljaška zveza, splošno znana pod akronimom FIE, je mednarodno vodstveno telo 

olimpijskega sabljanja. Danes je njegov sedež v Maison du Sport International v Lozani v Švici. FIE je 

sestavljena iz 157 nacionalnih zvez, od katerih je vsaka priznana s strani Olimpijskega komiteja svoje 

države kot edini predstavnik sabljanja v olimpijskem slogu v tej državi. Od ustanovitve leta 1913 je 

bilo štirinajst različnih predsednikov. Sedanji predsednik zveze je Alisher Usmanov. 

MOK priznava FIE kot organizacijo, ki ureja sabljaški šport po vsem svetu v skladu s pravili iz 3. 

poglavja Olimpijske listine. 

Cilji FIE so: 

a) spodbujati razvoj sabljanja po vsem svetu, povečati prijateljske vezi, ki združujejo sabljače vseh 

držav, z vzpostavljanjem trajnih odnosov med reprezentančnimi skupinami ter v vseh pogledih 

negovati izboljšanje izvajanja našega športa; 

b) zagotoviti, da so mednarodna tekmovanja, odprta za zveze članice, organizirana v skladu s 

pravili FIE; 

c) določiti pravila, po katerih morajo biti organizirana mednarodna tekmovanja; 

d) organizira odprto svetovno prvenstvo ter mladinsko, kadetsko in veteransko svetovno 

prvenstvo; 

e) odobriti in nadzorovati druga uradna tekmovanja FIE; 

f) zagotoviti, da se na mednarodnih tekmovanjih spoštujejo prepovedi, suspenzije, izključitve, 

diskvalifikacije in vse druge kazni, ki jih izda ena od zvez članic; 

g) preučevanje in sprejemanje zakonodaj o vseh zadevah, ki se nanašajo na ograje v 

mednarodnih odnosih; 

h) spodbujati in razvijati boj proti dopingu; 

i) organizirati sabljanje na olimpijskih igrah v sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem. 

j) zagotoviti spoštovanje načela nediskriminacije na podlagi rase, spola, etnične pripadnosti, vere, 

političnih prepričanj, družinskega statusa ali drugega. 

k) uporabiti ustrezne ukrepe za prispevanje k spoštovanju okolja. 

FIE priznava, sprejema in se zavezuje k konstitutivnim načelom olimpijskega gibanja kot »filozofiji 

življenja, ki povzdiguje in združuje v uravnoteženo celoto lastnosti telesa, volje in uma. Olimpizem, ki 

združuje šport s kulturo in izobraževanjem, želi ustvariti način življenja, ki temelji na veselju do truda, 

vzgojni vrednosti dobrega zgleda, družbeni odgovornosti in spoštovanju univerzalnih temeljnih 

etičnih načel«. 

Cilj FIE je: postaviti šport v službo harmoničnega razvoja človeštva z namenom spodbujanja 

miroljubne družbe, ki skrbi za ohranjanje človekovega dostojanstva. Ukvarjanje s športom je 

človekova pravica. 

Da bi svet sabljanja napredoval kot celota, je solidarnost med močnimi in šibkimi nesporen pogoj, pa 

naj bo to med celinami, zvezami ali športniki. 
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Ta vizija mora postati resnična. Naš skupni edinstven moto: ograje skupaj, univerzalno ograjo. 

Sabljanje združuje s kohezijo in ravnotežjem fizične in duševne sposobnosti, med drugim: atletske 

lastnosti, spretnost, reakcijo, hitrost, ustvarjalnost, predvidevanje in prilagodljivost. Sabljanje temelji 

na temeljnih vrednotah olimpijskega gibanja, predvsem: spoštovanju športnikov, uradnih oseb, 

sodnikov in gledalcev, vljudnosti, lojalnosti, športnem duhu, disciplini in spoštovanju pravil. 

 

- EFC -  The European Fencing Confederation  

Evropska sabljaška zveza je bila ustanovljena 26. oktobra 1991 na Dunaju v Avstriji. Prej ustanovljeno 

pod imenom "Union Européenne d'Escrime", je postalo prevladujoče angleško ime. 

Mednarodno telo, ki je zadolženo za promocijo in razvoj sabljanja v Evropi, združuje 46 držav članic. 

Je celinska zveza z najaktivnejšimi člani pod vodstvom Mednarodne sabljaške zveze (FIE). Z več kot 

4000 licencami FIE – (skoraj trikrat več kot katera koli druga celinska zveza) EFC šteje najbolj aktivne 

sabljače po vsem svetu. 

EFC vsako leto organizira evropsko prvenstvo, na nivoju  članov, U23, mladincev in kadetov. Drugi cilji 

so spodbujanje in razvoj sabljanja v Evropi, olajšanje tehničnega sodelovanja med različnimi člani, 

usklajevanje in izboljšanje poučevanja sabljanja v Evropi in predstavljanje ograje evropskim oblastem. 

EFC je vzpostavil številne prelomne projekte za promocijo sabljanja. Za olajšanje prehoda iz 

kategorije "mladinci" v "člani" je EFC ustanovil U23-Evropsko prvenstvo in U23-kroženje. 

 

AC -  Athletes´ Commission  

– Komisija športnikov ( KŠ ) 

Člani Komisije športnikov  si prizadevajo zagotoviti prednostne naloge na vseh področjih 

odgovornosti komisije. Komisija športnikov  podpira in omogoča komunikacijo med globalno mrežo 

atletskih komisij (AC), ki jo sestavljajo predstavniki športnikov iz vseh zainteresiranih strani 

olimpijskega gibanja, kot so nacionalni olimpijski komiteji (NOC), mednarodne zveze (IF), 

organizacijski odbori za olimpijske igre. (OCOG), Mednarodni paraolimpijski komite (IPC) in Svetovna 

protidopinška agencija (WADA).  

Predsednik MOK lahko povabi Komisijo športnikov, da Izvršilnemu odboru ali zasedanju MOK predloži 

predloge, priporočila ali poročila. Člani Komisije športnikov so zastopani v skoraj vseh drugih 

komisijah MOK-a, pa tudi v izvršnem odboru MOK-a, da zagotovijo, da je stališče športnikov v celoti 

vključeno v odločanje MOK. 

Poslanstvo in cilji: 

- Poslanstvo komisije za športnike MOK je zastopati športnike v olimpijskem gibanju in jim 

pomagati pri uspehu v njihovi športni in nešportni karieri. Naša odgovornost je, da 

omogočimo udeležbo športnikov pri odločanju v olimpijskem gibanju. Pri tem je naš cilj 

zagotoviti, da so vsi predstavniki športnikov pooblaščeni prek mreže učinkovitih športnih 

komisij. S stalnim sodelovanjem in komunikacijo med športnimi komisijami lahko 

zagotovimo, da športniki ostanejo v središču olimpijskega gibanja in da se slišijo njihovi 

pomembni glasovi. Ta vodnik je bil zasnovan tako, da vam pomaga, da postanete čim bolj 

učinkoviti s praktičnimi nasveti in študijami primerov. Na spletnem mestu Athlete365 imamo 
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tudi posebno področje, kjer lahko dostopate do številnih virov. Če menite, da nekaj manjka 

ali če imate kakršna koli vprašanja, nas kontaktirajte (athletes@olympic.org). Tukaj smo, da 

vas podpremo! Vzdrževanje medsebojnega odnosa med MOK, FIE in EOK AC. (EOK- Evropski 

olimpijski komite). 

 

Athlete365 
 

Athlete365 je digitalna platforma MOK-a za olimpijce, paraolimpijce  in elitne športnike ter tiste, ki 

šele začenjajo hoditi svojo pot proti olimpijskim zmagam. Je blagovna znamka, ki skrbi za potovanje 

športnikov na olimpijske igre in njihovo življenje po tem. Ustvarili so ga športniki za športnike. 

Cilj Athlete365 je krepiti medsebojno zaupanje med športniki in MOK-om, povečati njihovo 

vključenost v skupne aktivnosti in izboljšati medsebojne odnose. 

Na digitalni platformi Athlete365 se lahko športniki povežejo s soigralci in ostalimi športniki, 

dostopajo do ekskluzivnih ponudb MOK-a in njegovih partnerjev, preverijo zaposlitvene možnosti, 

izvejo o nepovratnih sredstvih za udeležbo na prihajajočih olimpijskih igrah itd. 

Te ključne teme pokrivajo vse od čistega športa ali druge kariere do zaščite športnikov, pravic in 

obveznosti. Vsak teden se dodajo nove vsebine na platformi Athlete365. 

Platforma Athlete365 vsebuje tudi tečaje, članke, videoposnetke in druge vire z nasveti za 

usposabljanje in tekmovanja svetovno znanih učiteljev. Osebne izkušnje olimpijcev pomagajo drugim 

športnikom, da prebrodijo proces prehoda iz športnikove kariere na trg dela. 

 

Athlete365 Career + 

Athlete365 Career+ je poseben program, ki se izvaja v sodelovanju z Adecco. Športnikom pomaga pri 

pripravi na prihodnost in drugo kariero. Program ponuja tri naložljive delovne zvezke o teh temah: 

- Izobraževanje (orodja in napotki za športnike, ki želijo biti uspešni pri svojih izobraževalnih 

dejavnostih); 

- Zaposlitev (nasveti, kako prepoznati svoje interese in veščine na delovnem mestu); 

- Življenjske veščine (vodnik za razvoj osebnih veščin). 

 

Viri 
- Webinar 23.2.2022 

- https://www.olympic.si/sportniki/komisija-sportnikov 

- https://www.olympic.si/sportniki/olimpijski-karierni-center/sportnik365/povezava-do-

vsebin-athlete365 

- https://fie.org/fie/structure 

- https://www.eurofencing.info/ 

- https://olympics.com/athlete365/ 
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