
 

 

 

ZAPISNIK 50. REDNE SEJE SKUPŠČINE OKS – ZŠZ, 

ki je bila dne, 16.06.2022 ob 15.uri 

v Modri dvorani, Celjski sejem, Dečkova 1, Celje 
 

 

PRISOTNI:  

I. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

a. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov: 

Roman Dobnikar (Atletska zveza Slovenije), Nika Reher (Boksarska zveza Slovenije), Gregor Rigler (Curling zveza 

Slovenije), Edvard Kolar (Gimnastična zveza Slovenije), Romeo Podlogar (Jadralna zveza Slovenije), Bogdan 

Gabrovec (Judo zveza Slovenije), Pavel Marđonović (Kolesarska zveza Slovenije), Bojan Velkavrh (Konjeniška 

zveza Slovenije), Matej Erjavec (Košarkarska zveza Slovenije), Marjan Ilar (Lokostrelska zveza Slovenije), Stanko 

Glažar (Nogometna zveza Slovenije), Metod Ropret (Odbojkarska zveza Slovenije), Matej Planko (Planinska zveza 

Slovenije, Fiona Johnson Kocjančič (Plesna zveza Slovenije), Suzana Majcen Dvoršak (Rokoborska zveza 

Slovenije), Uroš Mohorič (Rokometna zveza Slovenije), Ivan Šček (Rugby zveza Slovenije), Rok Ponikvar 

(Sabljaška zveza Slovenije), Milan Sirše (Sankaška zveza Slovenije), Iztok Kvas (Slovenska rolkarska zveza), Luka 

Steiner (Smučarska zveza Slovenije), Tomaž Barada (Taekwon-do zveza Slovenije), Jošt Dolničar (Veslaška 

zveza Slovenije), Andraž Žurman (Zveza vaterpolskih društev Slovenije), Andrej Grah (Zveza za hokej na travi 

Slovenije). 

 

b. Predstavniki nacionalnih športnih zvez športov, ki jih MOK priznava 

Simon Jurkovič (Avto-moto zveza Slovenije), Aljaž Britvič (Cheer zveza Slovenije), Bojan Bajc (Kegljaška zveza 

Slovenije; Bojan Bajc je na sejo prišel kasneje, in sicer po potrditvi verifikacijskega poročila, zato v verifikacijskem 

poročilu ni upoštevan), Dušan Petrovič (Orientacijska zveza Slovenije), Mitja Slavinec (Slovenska potapljaška 

zveza), Iztok Vorkapič (Slovenska zveza tajskega boksa), Nina Rob (Šahovska zveza Slovenije), Damjan Lukman 
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(Zveza društev petanke Slovenije), Peter Marc (Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005), Marko Mrdjenovič (Zveza 

za baseball in softball Slovenije). 

 

c. Predstavniki nacionalnih športnih zvez neolimpijskih športov 

Robert Perc (Ju jitsu zveza Slovenije), Samo Železnik (Powerlifting zveza Slovenije – zveza troboja), Zoran 

Kačičnik (Slovenska univerzitetna športna zveza), Egon Brecelj (Zveza za športni ribolov na morju Slovenije). 

 

II. Predstavniki lokalnih športnih zvez: 

Ivan Gerjevič (Regijska pisarna Brežice), Ivan Kapitler (Regijska pisarna Celje), Andrej Cevc in Milan Knez (oba 

Regijska pisarna Grosuplje), Biserka Drinovec in Branko Jeršin (oba Regijska pisarna Jesenice), Tadej Peranovič 

(Regijska pisarna Kranj), Janez Sodržnik (Regijska pisarna Ljubljana), Bojan Geiser in Ljubo Germič (Regijska 

pisarna Maribor), Rajko Kralj in Miran Müllner (Regijska pisarna Nova Gorica), Milan Kodrič in Patricia Jerman 

(Regijska pisarna Novo mesto), Tomislav Tiringer (Regijska pisarna Postojna), Bojan Fajs (Regijska pisarna Ptuj), 

Miran Kos (Regijska pisarna Slovenj Gradec), Bogdan Plaznik (Regijska pisarna Velenje). 

 

III. Predstavniki športnih zvez in združenj 

a. Predstavniki športnih zvez in združenj, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

Frane Merela (Zveza tabornikov Slovenije). 

 

b. Predstavniki športnih zvez in združenj 

Igor Lukšič (Zveza karate organizacij Slovenije). 

 

c. Predstavniki zamejskih športnih organizacij 

/ 

 

IV. Komisija športnikov OKS-ZŠZ 

Raša Sraka Vuković in David Miklavčič. 

 

V. Klub slovenskih olimpijcev 

Katja Koren Miklavec, Petra Robnik. 

 

VI. Individualni ustanovitelj OKS-ZŠZ 

/. 

 

Ostali prisotni: Aleš Remih (FŠO), Maja Bobnar (ZŠIS-PK), Lovrencij Galuf (Judo zveza Slovenije), Anton Noner (ŠZ 

Slovenske Konjice), Marjan Plavčak (ZDŠP Slovenija), Matevž Žugelj (ITF Slovenija), Jernej Kovačič (ŠZ Zagorje), 

Tadej Japundža (ŠZ Prebold), Špela Hus (GZS), Damijan Nacevski (ASZJ), Marko Milič in Jakob Čebašek (KZS), 

strokovna služba OKS-ZŠZ, novinarji. 

 



3 

 

Uvodoma je Bogdan Gabrovec, predsednik OKS-ZŠZ, vse prisotne lepo pozdravil na 50. redni seji Skupščine  

OKS-ZŠZ. Sledila je minuta molka v spomin pred kratko preminulim športnim prijateljem Marku Račiču, Janku Strelu 

in Mihi Žibratu. 

 

Sledila je seznanitev s podpisi pogodb MOK z 11 štipendisti v individualnih športnih panogah za OI Pariz 2024. Nato 

so sledili podpisi dogovora za podporo kolektivnim športnim panogam za OI Pariz 2024, katere so podpisali Matej 

Erjavec, predsednik Košarkarske zveze Slovenije, Metod Ropret, predsednik Odbojkarske zveze Slovenije ter Uroš 

Mohorič, direktor rokometnih reprezentanc Rokometne zveze Slovenije. O športnih načrtih in ciljih so spregovorili Tilen 

Kodrin (rokomet), Jakob Čebašek (košarka) in Marko Milič (del strokovne ekipe košarkarjev). 

Moderator Matic Švab je nadalje povedal, da je bila Nika Prevc na EOC skupščini v Skopju izbrana za najboljšo mlado 

športnico Evrope. Nato je besedo predal Janezu Sodržniku, ki je predstavil izjemno uspešno pripravljen in izveden 

kongres Tafisa, ki je potekal v mesecu juniju v GH Bernardin. 

 

Sledil je uradni začetek seje. Bogdan Gabrovec je predlagal naslednje organe Skupščine OKS-ZŠZ: 

Delovno predsedstvo v sestavi: Bogdan Gabrovec (predsednik), Janez Sodržnik, Tomaž Barada in Blaž Perko (člani). 

Verifikacijsko komisijo: Aljaž Britvič (predsednik), Biserka Drinovec, Bogdan Plaznik, Milan Knez in Samo Košir (člani). 

Zapisničarko: Bojana Okorn Počivavšek. 

Overovatelja zapisnika: Branko Jeršin in Zoran Kačičnik. 

 

Ker s strani članov skupščine ni bilo drugačnega predloga, je Bogdan Gabrovec prisotne pozval h glasovanju o sestavi 

vseh delovnih teles skupščine, in sicer z dvigom glasovalnih lističev. Predlog sestave delovnih teles za 50. redno 

skupščino je bil soglasno sprejet.  

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

161-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ skladno s 46.členom Pravil OKS-ZŠZ za 50. redno sejo 

Skupščine OKS-ZŠZ imenuje: 

Verifikacijsko komisijo v sestavi: Aljaž Britvič (predsednik), Biserka Drinovec, 

Bogdan Plaznik, Milan Knez in Samo Košir (člani) 

Zapisničarko: Bojana Okorn Počivavšek 

Overovatelja zapisnika: Branko Jeršin in Zoran Kačičnik 

 

Bogdan Gabrovec je ugotovil, da so delovna telesa seje imenovana, zato je delovnemu predsedstvu predlagal, da 

prične z vodenjem seje. Verifikacijska komisija je med tem že opravila s svojim delom, zato je predlagal njeno poročilo. 

 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Aljaža Britviča, predsednika Verifikacijske komisije, da je podal poročilo o 

verifikaciji prisotnih članov skupščine in na podlagi tega ugotovil sklepčnost: 
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1. Od 38 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ OLIMPIJSKIH ŠPORTOV  

(2 glasova) 

je prisotnih 25 predstavnikov. 

(zeleni glasovalni lističi) 

2. Od 24 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ ŠPORTOV, KI JIH MOK 

PRIZNAVA 

je prisotnih 9 predstavnikov. 

(beli glasovalni lističi) 

3. Od 14 PREDSTAVNIKOV NACIONALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ NEOLIMPIJSKIH ŠPORTOV 

so prisotni 4 predstavniki. 

(beli glasovalni lističi) 

4. Od 2 ŠPORTNIKOV, PREDSTAVNIKOV 

KOMISIJE ŠPORTNIKOV OKS-ZŠZ (2 glasova) 

sta prisotna 2 športnika. 

(beli glasovalni lističi) 

5. Od 2 ŠPORTNIKOV, PREDSTAVNIKOV KLUBA 

SLOVENSKIH OLIMPIJCEV (2 glasova) 

sta prisotna 2 športnika. 

(bela glasovalna lističa) 

6. 1 INDIVIDUALNI USTANOVITELJ OKS-ZŠZ ni prisoten / 

7. 1 PREDSTAVNIK ŠPORTNIH ZVEZ IN 

ZDRUŽENJ 

je prisoten 1 predstavnik. 

(beli glasovalni listič) 

8. 1 PREDSTAVNIK ZAMEJSKIH ŠPORTNIH 

ZDRUŽENJ 

ni prisoten. /. 

9. Od 4 PREDSTAVNIKOV ZVEZ IN ZDRUŽENJ, KI 

SE PRETEŽNO UKVARJAJO S ŠPORTOM ZA 

VSE 

je prisoten 1 predstavnik. 

(beli glasovalni lističi) 

10. Od 30 PREDSTAVNIKOV LOKALNIH 

ŠPORTNIH ZVEZ PO REGIJSKIH PISARNAH 

je prisotnih 18 predstavnikov. 

(rumeni glasovalni lističi) 

  

Člani komisije so ugotovili, da je bilo od 117 članov Skupščine OKS-ZŠZ, ki imajo glasovalno pravico, prisotnih 62 

članov in da je bilo od 38 predstavnikov nacionalnih športnih zvez olimpijskih športov prisotnih 25 članov.  

Ker je za sklepčnost Skupščine OKS-ZŠZ, skladno s 45. členom Pravil OKS-ZŠZ, potrebna prisotnost najmanj 59 članov 

skupščine z glasovalno pravico, od katerih mora biti najmanj 20 predstavnikov nacionalnih športnih zvez olimpijskih 

športov, je bilo ugotovljeno, da je 50. seja Skupščine OKS-ZŠZ, skladno s 36. in 45. členom Pravil OKS-ZŠZ, sklepčna 

in je lahko nadaljevala z delom. 

 

Skupščina skladno s poročilom verifikacijske komisije potrjuje sklepčnost na 50. seji Skupščine OKS-ZŠZ in lahko 

nadaljuje z delom. ZA so glasovali vsi prisotni delegati. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

162-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ skladno s 36. in 45.členom Pravil OKS-ZŠZ soglasno potrjuje 

poročilo verifikacijske komisije in s tem tudi sklepčnost na 50. redni seji. 

 

Bogdan Gabrovec je nadalje ugotovil, da je v času od zadnje seje skupščine prišlo do nekaterih zamenjav predstavnikov 

zvez članic, in sicer je lepo pozdravil nove delegate, ki jih je predlagal skupščini v formalno potrditev, in sicer: 
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• Triatlonska zveza Slovenije namesto g. Jureta Lebna, je predlagal predsednika Dušana Olaja. 

• Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005 namesto g. Antona Anderliča, je predlagal zamenjavo z g. Petrom 

Marcem. 

• Strelska zveza Slovenije namesto g. Janeza Slaparja je predlagal g. Andraža Lipolta. 

Te predlogi kandidatov so bili poslani z gradivom za skupščino. Od takrat pa smo na OKS-ZŠZ prejeli še naslednje 

predloge: 

• Avto-moto zveza Slovenije namesto g. Antona Breznika je predlagal zamenjavo s predsednikom Andrejem 

Brglezom. 

 

Nihče od prisotnih ni imel zadržka in delegati so nove člane soglasno potrdili. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

163-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ verificira nove predstavnike, ki so jih predlagale zveze: 

• Dušan Olaj (Triatlonska zveza Slovenije) 

• Peter Marc (Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005) 

• Andraž Lipolt (Strelska zveza Slovenije) 

• Andrej Brglez (Avto-moto zveza Slovenije) 

Novi predstavniki s tem pridobijo glasovalno pravico na Skupščini OKS-ZŠZ. 

 

2. Potrditev dnevnega reda 

 

Bogdan Gabrovec je predlagal v potrditev predlog dnevnega reda, ki je bil poslan v vabilu na 50. sejo Skupščine OKS-

ZŠZ. Predlog dnevnega reda se glasi: 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Zapisnik 49. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

4. Članstvo OKS-ZŠZ 

5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2021: 

- Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ  

6. Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022 

7. Predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

8. Poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2021 

9. Letno poročilo SLOADO za leto 2021 

10. Pobude in predlogi 

11. Razno 

 

Bogdan Gabrovec je podal predlog dnevnega reda na glasovanje, ki se je izvedlo z dvigom glasovalnih lističev. Bogdan 

Gabrovec je ugotovil, da je bil predlagani dnevni red seje soglasno sprejet. 



6 

 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

164-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje predlagani dnevni red 50. redne seje, ki je 

sledeč: 

1. Poročilo verifikacijske komisije 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Zapisnik 49. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

4. Članstvo OKS-ZŠZ 

5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2021: 

- Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ  

6. Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022 

7. Predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

8. Poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2021 

9. Letno poročilo SLOADO za leto 2021 

10. Pobude in predlogi 

11. Razno 

 

 

3. Zapisnik 49. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

 

Predsednik Bogdan Gabrovec je povedal, da je bil zapisnik 49. redne seje poslan kot gradivo vsem delegatom. 

Na sami seji ni bilo pripomb na zapisnik 49. seje Skupščine OKS-ZŠZ, zato je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

165-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje zapisnik 49. redne seje skupščine z dne 16.12.2021. 

 

4. Članstvo OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Mateja Erjavca, predsednika Komisije za organiziranost in pravne zadeve OKS-

ZŠZ, ki je predstavil tematiko, ki jo je predhodno odobrila Komisija za pravne zadeve in organiziranost in IO OKS-ZŠZ. 

Skupščini je tako predlagal sprejem v članstvo OKS-ZŠZ tri nove članice, in sicer Pitch&Putt zvezo Slovenije, Padel 

športno zvezo Slovenije ter E-športno zvezo Slovenije.. 

Vse tri predlagane nove članice so člani Skupščine soglasno potrdili. 

 

Sklepi Skupščine OKS-ZŠZ: 

166-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se Pitch&Pull zvezo Slovenije sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se ga uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«. 



7 

 

167-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se Padel športno zvezo Slovenije sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«. 

168-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se E-športno zvezo Slovenije sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja.« 

 

Nadalje je prisotne seznanil, da sta Zveza športnih društev Trbovlje in Športna zveza Dobrovnik prenehali z delovanjem. 

Predlagal je prenehanje članstva obema zvezama, s čimer so člani Skupščine soglašali in sprejeli naslednja sklepa: 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

169-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznani, da Zvezi športnih društev Trbovlje zaradi prenehanja 

delovanja preneha članstvo v OKS-ZŠZ. 

170-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznani, da Športni zvezi Dobrovnik zaradi prenehanja delovanja 

preneha članstvo v OKS-ZŠZ. 

 

 

5. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2021 

- Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Blažu Perku in Maticu Švabu, ki sta predstavila Letno poročilo za leto 2021, tako 

vsebinsko kot finančno. Ocena celotnega leta je po mnenju Blaža Perka pozitivna. 

Razprave ni bilo. 

Predstavljeno Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021 so prisotni delegati soglasno sprejeli. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

171-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno sprejema Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2021. 

 

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Andražu Žurmanu, predsedniku Nadzornega odbora OKS-ZŠZ, ki je predstavil 

poročilo. Strinjal se je s predhodnikoma, da strokovna služba OKS-ZŠZ dela dobro, pazi na finance in uresničuje zadane 

cilje. Povedal je, da je dvakrat opravil nadzor in je zadovoljen, tako s posredovani informacijami kot tudi s tem, kako 

OKS-ZŠZ deluje. Na koncu se je zahvalil Boštjanu Tušarju, da je Zveza vaterpolskih društev Slovenije po petih letih 

lahko primer, kako se z vztrajnim delom da zvezo od začetka postaviti na noge, da je zveza takšna, kot je sedaj. 

Bogdan Gabrovec je poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ dal na glasovanje. 1 BEL glas je bil VZDRAŽN, ostali so 

glasovali ZA. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

172-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ. 
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6. Rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022 

 

Predsednik Bogdan Gabrovec je predal besedo Maticu Švabu, ki je predstavil predlagani rebalans finančnega načrta 

za leto 2022. 

Edvard Kolar je v razpravi pohvalil odlično delo, skrbnost in dolgoročni pogled vodstva na organizacijo. Povedal je, da 

se struktura prihodkov izboljšuje, vedno več odhodkov pa gre v programe, kar je dobro. Na predlagani sklep ni bilo 

pripomb in je bil soglasno sprejet. 

 

Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

173-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ soglasno potrjuje rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za leto 2022. 

 

7. Predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Blaža Perka, ki je predstavil kronološki pregled postopka priprave sprememb 

Pravil OKS-ZŠZ in ključne poudarke. V gradivu, ki so ga delegati prejeli k tej točki dnevnega reda seje, so novosti oz. 

spremembe glede na trenutno veljavna Pravila označene z rumeno barvo. Cilj sprememb je boljše in učinkovitejše 

delovanje organizacije. 

Ključni poudarki sprememb Pravil OKS-ZŠZ so: 

1. Tehnični in redakcijski popravki ter dopolnitve. 

2. Uvedba možnosti izvedbe sej organov na daljavo z izjemo volitev. 

3. Uvedba obvezne 20% kvote za nasprotni spol najmanj v Izvršnem odboru OKS-ZŠZ (promocija, 

spodbuda in postopna uvedba do 2026 tudi za druge organe OKS-ZŠZ). 

4. Opredelitev regijskih pisarn (največ 15), ki so razporejene po statističnih regijah RS in praviloma locirane 

na najbolj reprezentativnih  lokalnih športnih zvezah v regiji. 

5. Sprememba obveznega članstva v Skupščini OKS-ZŠZ kot pogoja za članstvo v drugih organih OKS-

ZŠZ potem, ko je bil posameznik že izvoljen za člana v posameznem organu OKS-ZŠZ na volilni skupščini. 

6. Zahtevan pogoj izkušenj za delo v posameznih organih oz. na posameznih funkcijah. 

7. Uvedba omejitve največ 3 mandatov za predsednika OKS-ZŠZ; posameznik je torej lahko predsednik OKS-

ZŠZ skupaj največ 12 let. 

8. Uvedba novega podpredsednika OKS-ZŠZ, ki je bivši ali aktualni športnik/-ca in ga izvolijo športniki iz 

Komisije športnikov OKS-ZŠZ in Kluba slovenskih olimpijcev izmed sebe in ga Skupščina OKS-ZŠZ evidentira. 

9. Določitev 3. podpredsednika OKS-ZŠZ kot podpredsednika za področje gospodarstva in financ.  

10. Člane IO OKS-ZŠZ, ki so predhodno izvoljeni ali imenovani s strani kvalificiranih predlagateljev, skupščina 

evidentira (predstavnik športnikov, individualni ustanovitelj, predstavnik sponzorja, predstavnik športa 

invalidov). 

11. Formalizira se vloga Kolegija predsednika. 

12. Volitve podpredsednikov – izvoljeni predsednik mora predložiti listo za 3 podpredsednike. Kandidat za 

podpredsednika je lahko na listi samo enega kandidata za predsednika. 
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13. Volitve članov IO OKS-ZŠZ – izvoljeni predsednik lahko predloži listo kandidatov za IO OKS-ZŠZ. Izvoljeni 

so kandidati, ki prejmejo največ glasov po strukturi in ki prejmejo minimalno 20% oddanih glasov, pri čemer 

se upošteva tudi minimalna ženska kvota. 

14. Za dosego 20% ženske kvote je predpisan postopek, in sicer v kolikor ženska kvota ni dosežena že na podlagi 

samih volitev, potem ženska nadomesti moškega kandidata, ki je prejel najmanj glasov. 

15. Za članstvo v IO OKS-ZŠZ, Nadzornem odboru in Disciplinski komisiji se uvede starostna omejitev 70 let s 

predvideno izjemo za največ 5 članov IO OKS-ZŠZ, starostna omejitev ne velja za individualnega ustanovitelja. 

16. Poenoten je postopek imenovanja članov vseh organov IO OKS-ZŠZ (strokovni sveti, odbori). 

17. Uvede se Odbor za gospodarstvo in finance, ki vključuje dosedanji Poslovno-MKT svet in Klub sponzorjev. 

18. Uvede se Odbor za športnike in olimpijske vrednote, ki vključuje SOA, Klub slovenskih olimpijcev in 

Komisijo športnikov OKS-ZŠZ. 

19. Komisije poleg IO OKS-ZŠZ lahko imenujejo tudi odbori oziroma strokovni sveti. Komisija za zamejce je 

vključena v SSŠV, komisija za strokovno podporo (medicino) je vključena v SSVŠ 

20. Obvezne komisije ostanejo komisija za pravne zadeve in organiziranost ter etična komisija. Ostale 

komisije se ustanovijo po potrebi. 

21. Ponovna uvedba Arbitražnega razsodišča OKS-ZŠZ za šport 

 

Razprava: Aljaž Britvič je povedal, da neolimpijski športi niso zadovoljni s predlaganimi spremembami, saj so postavljeni 

najnižje glede vrednosti glasov napram vsem ostalim zvezam. Nadalje je izpostavil 59. člen:  sestava IO OKS-ZŠZ, kjer 

so lahko vključene vse nacionalne panožne športne zveze. Po predlogu Pravil OKS-ZŠZ sta na tem mestu navedena 

dva predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez, ki jih MOK in GAISF priznavata. To pomeni, da se lahko zgodi, 

da neolimpijski športi ne bi imeli predstavnika v IO OKS-ZŠZ. Povedal je, da ne bo glasoval ZA. Ker v spremembah vidi 

ogromno dobrih in potrebnih sprememb, tudi ne bo glasoval PROTI.  

Blaž Perko je pojasnil, da je v zvezi z vrednostmi glasov potekala razprava na seji IO OKS-ZŠZ v začetku maja v 

Mariboru, kjer je bil sprejet sklep, da se v razmerja glasov med skupinami članstva  v predlogu ne bo posegalo. Glede 

sestave IO OKS-ZŠZ, ta ostaja enaka, le nekoliko bolj natančno je opredeljena oz. natančneje je uporabljena 

terminologija, ki je predhodno napisana pri razvrstitvi članic v skupine.  

Janez Sodržnik je izrazil zadovoljstvo, da je bil, kljub razhajanju, dosežen dober kompromis. Ni pa idealno za vsakogar. 

V naslednjem koraku se bo čez čas lahko odprla nova razprava na to temo. 

Robert Perc je opozoril na 7. člen 5. alinejo, kjer je navedena beseda »nedovoljeno« nasilje. Potreben bi bil redakcijski 

popravek, in sicer da se beseda »nedovoljenega« črta. Nadalje je opozoril na 61.člen: IO OKS-ZŠZ sprejema kriterije 

za registriranje in kategoriziranje športnikov. To določa že Zakon o športu. Nadalje je omenil pomisleke glede GAISF 

organizacije, saj se ne ve, kako dolgo bo še obstajala, ali se bo samo ukinila ali se preimenovala. 

Blaž Perko se je strinjal glede neuporabe besede »nedovoljenega« v 7.členu in se bo to v Pravilih OKS-ZŠZ popravilo.  

Glede kriterijev je OKS-ZŠZ predlagatelj kriterijev, tako da je alineja v redu zapisana. Glede organizacije GAISF se 

OKS-ZŠZ sklicuje na uradna določila, GAISF je priznana s strani MOK. V kolikor bi prišlo do spremembe, bo le-to 

popravljeno.  

Tomaž Barada je povedal, da je sam ves čas zagovarjal, da bi imeli neolimpijski športi podporo, vendar je bilo s strani 

vseh ostalih zavzeto stališče, da se razmerij ne bo spreminjalo, saj so blizu volitve in ni čas za to. 
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Večina prisotnih članov Skupščine OKS-ZŠZ se je strinjala s predlaganim predlogom sprememb Pravil OKS-ZŠZ, ki je 

bil članom posredovan kot gradivo za to točko dnevnega reda seje, pri čemer naj se v 5. alineji 7. člena črta beseda 

»nedovoljenega«, in sicer so bile 4 BELE glasovnice in 4 ZELENE glasovnice VZDRŽANE, nihče ni bil PROTI, vsi ostali 

prisotni člani Skupščine OKS-ZŠZ pa so bili ZA sprejem naslednjega sklepa: 

 

174-50/22 
Skupščina OKS-ZŠZ sprejema predlog sprememb Pravil OKS-ZŠZ, ki je bil članom 

Skupščine OKS-ZŠZ poslan kot gradivo za 50. redno sejo Skupščine OKS-ZŠZ, pri čemer 

Skupščina OKS-ZŠZ sprejema še naslednjo spremembo: 

- v peti alineji 7. člena se črta beseda »nedovoljenega. 

 

8. Poročilo Varuha športnikovih pravic v letu 2021 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Rožletu Prezlju, Varuhu športnikovih pravic, ki je predstavil Poročilo za leto 2021, 

ki je bilo delegatom posredovano tudi v gradivu. 

Ni bilo razprave. Predstavljeno poročilo so prisotni soglasno sprejeli.  

 

Sklep skupščine OKS-ZŠZ: 

175-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja s predstavljenim Poročilom Varuha športnikovih 

pravic za leto 2021. 

 

9. Letno poročilo SLOADO za leto 2021 

 

Bogdan Gabrovec je povabil k besedi Janka Dvoršaka, direktorja organizacije SLOADO, ki je predstavil poročilo. Le-to 

je bilo delegatom posredovano tudi v gradivu. 

Ni bilo razprave. Predstavljeno poročilo so prisotni soglasno sprejeli. 

 

176-50/22 Skupščina OKS-ZŠZ se seznanja s predstavljenim Letnim poročilom SLOADO za leto 

2021. 

 

10. Pobude in predlogi 

 

Bogdan Gabrovec je predal besedo Robertu Percu, ki je predstavil Poročilo o aktivnostih v Evropskem fair-play gibanju. 

Opozoril je, da je odprt razpis EFPM za fair-play nagrado, in sicer do 31.8.2022, za obdobje od 1.9.2021. Povedal je, 

da naj se pri prijavi na razpis ne omeji le na športnike, ampak se lahko vključi tudi trenerje, starše, zdravnike,…. 
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11. Razno 

 

Bogdan Gabrovec je povedal, da so vse zveze pred časom dobile dopise in evidenco okolij, koliko celic (klubov in 

društev) je registrirano, da so v javnem interesu. Od 8100 akterjev, ki so v evidenci AJPES-a, je aktivnih samo 1658 

klubov oziroma društev, ki so v javnem interesu. OKS-ZŠZ je višino dohodnine, namenjeno organizacijam v javnem 

interesu uspel dvigniti iz 0,5% na 1%; to je 40 mio evrov.  

Kot primer je navedel Judo zvezo Slovenije, ki ima 75 klubov, od tega je samo 33 klubov v javnem interesu.  

Še enkrat je pozval vse zveze, da vložijo napor v to, da čim več klubov in društev pridobi status kluba oz. društva v 

javnem interesu. Seznami klubov in društev je v strokovni službi OKS-ZŠZ. Sam čas prijave in oddaje traja 10 minut, 

preko e-aplikacije pa samo 2 minuti. Menil je, da je v rezervi še 12-15 mio eur denarja, ki bi lahko šlo v lokalna okolja, 

v društva, v osnovne celice. 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.05. 

        Bogdan Gabrovec 

        predsednik 

 

Zapisala: Bojana Okorn Počivavšek 

 

        Overovatelja: 

        Branko Jeršin 

 

 

        Zoran Kačičnik 

 

 

 

 
 
 


