
REGISTER SKLEPOV IZVRŠNEGA ODBORA OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 2014-2018

Status: 30.5.2016

Št. sklepa Sklep Realizacija št. seje
datum 

seje

1-1/14
Pozove se vse NPŠZ in OŠZ, k dodatnemu predlaganju 

kandidatov za člane obeh strokovnih svetov
DA 1.seja 23.12.2014

2-1/14
Pozove se NPŠZ in OŠZ, da predlagajo kandidate za člane 

delovnih teles in komisij OKS
DA 1.seja 23.12.2014

3-1/14
Člani IO OKS se o sodelovanju v odborih in komisijah pismeno 

izjasnijo do 06.01.2015
DA 1.seja 23.12.2014

4-1/14
Člani IO OKS naj na osnutek programa dela in finančnega 

plana 2015 podajo pisna dopolnila do naslednje seje
DA 1.seja 23.12.2014

5-1/14

Pravilnik o odobravanju posojil se dopolni skladno s sprejetimi 

predlogi in sicer:

- izhodišče za sprejem pravilnika se naj sklicuje na 60. člen, 

druga alineja Pravil OKS-ZŠZ,

- v 3. členu drugi stavek se odstrani besedilo »poveča za 2%,«

- v 4. členu peta alineja se dopolni tako, da odobritvi posojila se 

obvesti IO OKS in Nadzorni odbor,

- v 5. členu se prvi stavek spremeni in se glasi: »Posojilo se 

zavaruje na enega od naslednjih načinov:«,

- v 8. členu se dopiše datum, ko pravilnik stopi v veljavo,

- podpisnik pravilnika je predsednik OKS-ZŠZ Bogdan 

Gabrovec

DA 1.seja 23.12.2014

6-1/14

Predlagani razpis za generalnega sekretarja OKS-ZŠZ se 

dopolni tako, da je rok za prijavo na razpis 30 dni in se javno 

objavi v časopisu Dnevnik, na spletnih straneh OKS-ZŠZ in na 

javno dostopnem mestu v prostorih OKS-ZŠZ

DA 1.seja 23.12.2014

7-1/14

Kolegij predsednika OKS-ZŠZ pregleda prispele vloge za 

razpisano delovno mesto generalni sekretar OKS-ZŠZ, izvede 

razgovore s kandidati ter nato poda predlog Izvršnemu odboru 

za izbor kandidata za generalnega sekretarja OKS-ZŠZ

DA 1.seja 23.12.2014

8-1/14
Izvede se javno povabilo za pridobitev revizijske družbe, ki bo  

izvedla revizijo poslovanja OKS-ZŠZ za leto 2014
DA 1.seja 23.12.2014

8-1/14

Podpre se pobuda za ustanovitev Olimpijske fundacije, ki bo 

financirala športnike in športnike invalide, ki izhajajo iz socialno 

ogroženih družin

DA 1.seja 23.12.2014

10-1/14
Strokovna služba OKS-ZŠZ do naslednje seje preuči pogoje ter 

potek za ustanovitev fundacije
DA 1.seja 23.12.2014

11-1/14
Dr. Milan Žvan je podal pobudo, da bi v prihodnje razmislili o 

ustanovitvi športne akademije
NE 1.seja 23.12.2014

12-1/14

mag. Vojka Ravbar je predlagala, da se opredeli delokrog dela 

pri komisijah, ki še nimajo določenega področja dela, nalog in 

pristojnosti,

članom IO OKS se omogoči  pogled v vse akte OKS-ZŠZ

DELNO 1.seja 23.12.2014

13-1/14
Na eni od naslednji sej IO OKS se podrobno predstavi tematiko 

BŠP
DA 1.seja 23.12.2014

14-1/14

IO OKS imenuje Iztoka Čopa (namesto Dušana Prezlja), kot 

predstavnika OKS-ZŠZ v delovno skupino MIZŠ, ki sodeluje pri 

pripravi Zakona o športu,

DA 1.seja 23.12.2014

15-1/14

Iztok Čop bo vodil delovno skupino OKS-ZŠZ, ki bo sodelovala 

pri spremembi Zakona o športu v katero so povabljeni člani IO 

OKS, da se ji pridružijo

DA 1.seja 23.12.2014

16-1/14
Strokovna služba članom IO OKS posreduje predlog Zakona o 

športu v trenutni fazi sprejemanja zakona
DA 1.seja 23.12.2014

17-1/14

IO OKS imenuje mag. Janeza Sodržnika v medresorsko 

delovno skupino MIZŠ, katere naloga bo bila priprava 

sprememb in dopolnitev Zakona o lastninskem preoblikovanju 

Loterije Slovenije

DA 1.seja 23.12.2014

18-1/14

Na eno od naslednji sej IO OKS se povabi ministrico za 

znanost, izobraževanje in šport, kjer se ji predstavi vidik OKS-

ZŠZ glede sprejemanja Zakona o športu in ostalih zadev 

pomembnih za razvoj slovenskega športa

NE 1.seja 23.12.2014

19-K1/15
IO OKS potrdi predlog reprezentance za nastop na OFEM 

Vorarlberg&Liechenstein 2015
DA 1/dopisna 7.1.2015



20-2/15 Potrdi  se zapisnik 1. seje IO OKS DA 2. seja 21.1.2015

21-2/15
Potrdi se zapisnik korespondenčne seje IO OKS, z dne 

7.1.2015
DA 2. seja 21.1.2015

22-2/15
V komisijo za pripravo sprememb pravilnika FŠO se imenuje 

Blaža Perka, ki bo zamenjal Bogdana Gabrovca
DA 2. seja 21.1.2015

23-2/15

Pooblasti se predsednika SSTŠ Iztoka Čopa in strokovno 

službo, da obravnava morebitne izredne vloge in pritožbe na 

Seznamu kategoriziranih športnikov, ki stopi v veljavo s 

1.2.2015

DA 2. seja 21.1.2015

24-2/15

Imenuje se 15 članov Strokovnega sveta športa za vse, 

predlaganih s strani prvega podpredsednika OKS-ZŠZ in sicer: 

Mag. Janez SODRŽNIK  Podpredsednik OKS-ZŠZ

PREDSTAVNIKI OBČINSKIH ŠPORTNIH ZVEZ PO REGIJAH

Andrej CEVC    Ljubljana Okolica

Sonja POLJŠAK   Obalno kraška

Miran MÜLLNER   Severno primorska

Milan KORDIČ    Dolenjska

Branko JERŠIN    Gorenjska

Branko RECEK    Pomurje

Ivan GERJEVIČ   Zasavje – Posavje

Bogdan PLAZNIK   Celje

Mag. Peter ŠKERLJ   Ljubljana

Uroš LOVRENČIČ   Maribor

PREDSTAVNIK NACIONALNIH ŠPORTNIH ZVEZ 

OLIMPIJSKIH ŠPORTOV

Gregor RIGLER   Curling zveza Slovenije

PREDSTAVNIK NACIONALNIH ŠPORTNIH ZVEZ, KI JIH MOK 

PRIZNAVA

Danilo ŠKERBINEK   Planinska zveza Slovenije

PREDSTAVNIK ZVEZE, KI SKRBI ZA ŠPORT INVALIDOV

Janja ČANDER    Zveza za šport invalidov Slovenije – 

Parolimpijski komite

PREDSTAVNIK ZVEZ IN ZDRUŽENJ, KI SE PRETEŽNO 

UKVARJAJO S ŠPORTOM ZA VSE

Dušan GERLOVIČ   Fitnes zveza Slovenije

DA 2. seja 21.1.2015



25-2/15

Imenujejo se člani Strokovnega sveta športa za tekmovalni 

šport, ki so prejeli največ glasov na tajnih volitvah in sicer:

PREDSEDNIK STOKOVNEGA SVETA ZA TEKMOVALNI 

ŠPORT (SSTŠ)

IZTOK ČOP (Veslaška zveza Slovenije – individualna športna 

panoga letnih športov)

OSTALI ČLANI SSTŠ 

I. Predstavniki NPŠZ – individualni letni športi 

Luka Steiner   (Atletika zveza Slovenije)

Sebastijan Piletič   (Gimnastična zveza Slovenije)

Miha Potočnik   (Plavalna zveza Slovenije)

Vladimir Sitar   (Kickbox boksing zveza Slovenije)

II. Predstavnik  NPŠZ– individualni zimski športi 

 Tomas Globočnik   (Smučarska zveza Slovenije)

III. Predstavniki NPŠZ– kolektivni športi 

Marko Zadražnik   (Odbojkarska zveza Slovenije)

Miroslav Jurjavčič   (Košarkaška zveza Slovenije)

Matjaž Jaklič   (Nogometna zveza Slovenije)

Dejan Kontrec  (Hokejska zveza Slovenije)

IV. Predstavniki lokalnih športni zvez 

Hasan Ibrić    (Športna zveza Celje)

Dušan Šiško    (Športna zveza Krško) Primož Sulič   (Športna 

zveza Ajdovščina)

V. Predstavnik, ki ga predlaga komisija športnikov pri OKS-ZŠZ

Raša Sraka   (komisija športnikov OKS-ZŠZ)

VI. Predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov

Polonca Sladič   (Zveza za šport invalidov – paraolimpijski 

komite)  

da 2. seja 21.1.2015

26-2/15

Potrdi se predlog predsednikov komisij in delovnih teles OKS-

ZŠZ in sicer: 

- SOA        Miro Cerar

- komisija za pravne zadeve in organiziranost   mag. Miran Kos

- komisija za mednarodno sodelovanje    Ivan Levak

- komisija za zamejski šport     Sonja Poljšak

- komisija za priznanja      Janez Matoh

- komisija za objekte      Metod Ropret

- komisija za ženski šport     Barbra Jermann

- komisija za financiranje športa     Gregor Benčina

- komisija športnikov      Raša Sraka*

- komisija za etična vprašanja športa    Ivo Vodopivec

- komisija za šport in okolje     dr. Milena Černilogar

- poslovno - marketinški svet     mag. Vojka Ravbar

- klub sponzorjev      Karmen Škoda Piško

* predsednica že izvoljena

DA 2. seja 21.1.2015

27-2/15
Potrdi se predlog prejemnikov priznanj za športne dosežke v 

letu 2014
DA 2. seja 21.1.2015

28-2/15 Potrdi se pravilnik o Nacionalni športni kartici DA 2. seja 21.1.2015

29-2/15
Za izvedbo revizije OKS-ZŠZ za leto 2014 se imenuje Audit& 

Co.
DA 2. seja 21.1.2015

30-2/15
Rok za oddajo predlogov za program dela OKS 2015 je do seje 

IO OKS v marcu 2015
DA 2. seja 21.1.2015

31-2/15
Na naslednjih sejah se prva točka dnevnega reda dopolni s 

pregledom realiziranih sklepov
DA 2. seja 21.1.2015

32-2/15
Urediti je potrebno področje povračila stroškov članom delovnih 

skupin in komisij OKS
DA 2. seja 21.1.2015

33-2/15

Ustanovi se Klub slovenskih športnih funkcionarjev, ki delujejo 

v mednarodnih športnih organizacijah, ki postane novo delovno 

telo IO OKS

DA 2. seja 21.1.2015



34-2/15

Pozove se članice OKS, da predlagajo svoje kandidate v klub 

slovenskih športnih funkcionarjev, ki delujejo v mednarodnih 

organizacijah

DA 2. seja 21.1.2015

35-2/15

OKS in AZS se bosta dogovorila glede organizacije 

dobrodelnega dogodka za pridobivanje sredstev za fundacijo 8. 

ali 9.4.2015 (AZS bo organizirala evropski atletski kongres na 

Bledu - 10 in 10.4.2015)

DA 2. seja 21.1.2015

36-2/15

Strokovna služba pripravi predlog za pravno formalno 

ustanovitev  Olimpijske fundacije, ki bo financirala športnike in 

športnike invalide, ki izhajajo iz socialno ogroženih družin.

DA 2. seja 21.1.2015

37-2/15

Imenuje se 16. članov delovne skupine OKS, ki bo s strani 

OKS zadolžena za pripravo dopolnil k sprememba Zakona o 

športu

1 IZTOK ČOP Predsednik

2 DUŠAN PREZELJ Član

3 BRANKO ŽNIDARIČ Član

4 Dr. TONE JAGODIC Član

5 BLAŽ PERKO Član

6 GORAZD CVELBAR Član

7 ALEŠ ŠOLAR Član

8 BRIGITA LANGERHOLC ŽAGER Članica

9 ROŽLE PREZELJ Član

10 Mag. MIRAN KOS Član

11 HASAN IBRIČ Član

12 VIDA MIHELČIČ Članica

13 GREGOR HUMERCA Član

14 MATEJ PLANKO Član

15 Dr. MILAN  ŽVAN Član

16 BOJANA OKORN POČIVAVŠEK Strokovna služba

DA 2. seja 21.1.2015

38-2/15

V okviru SOA se podelji priznanje za fair play potezo avstrijski 

smučarski skakalki Daniele Iraschko-Stolz, ki je na tekmi na 

Japonskem posodila svoje smuči naši skakalki Špeli Rogelj.

da 2. seja 21.1.2015

39-3/15 Potrdi se zapisnik 2. seje IO OKS. DA 3. seja 10.2.2015

40-3/15
Člani IO OKS naj na osnuteke programa dela in finančnega 

plana 2015 podajo pisna dopolnila najkasneje do 2.3.2015
DA 3. seja 10.2.2015

41-3/15

Pravilnik o povračilu stroškov za službena potovanja OKS-ZŠZ 

se spremeni tako, da se potni stroški članom občasnih delovnih 

teles, opredeljenih v 20. členu obravnavajo tako kot je 

opredeljeno v 19. členu pravilnika.

DA 3. seja 10.2.2015

42-3/15
Predvidena organizacija dobrodelnega dogodka v mesecu 

aprilu 2015 se prestavi v prvo polovico maja 2015. 
DA 3. seja 10.2.2015



43-3/15

IO OKS imenuje člane komisij po spodnjem seznamu:

KOMISJA ZA ORGANIZIRANOST IN PRAVNE ZADEVE

1. mag. Miran Kos – predsednik

2. Tjaša Andree Prosenc

3. Bojan Rotovnik

4. mag. Danilo Burnač

5. Hasan Ibrić

6. Aljaž Britvič

7. Vida Mihelčič

Bojana Okoren Počivavšek, Mitko Ribičič in Simona Volaj - 

strokovna služba OKS-ZŠZ.

KOMISIJA ZA MEDNARODNO SODELOVANJE

1. Ivan Levak – predsednik

2. Robert Sušanj

3. dr. Igor Zelinka

4. Tomo Tiringer

5. Dr.Vladimir Meglič

6. Gregor Benčina

7. dr. Milan Žvan

Matic Švab - strokovna služba OKS-ZŠZ.

KOMISIJA ZA ZAMEJSKI ŠPORT

1. Sonja Poljšak – predsednica

2. Ivan Peterlin                 

3. Marijan Velik                  

4. Jože Hirnok                     

5. Darko Šonc                      

6. Ivan Lukan                      

7. Bojan Sekereš                  

8. Rudi Merljak                   

9. Poljanka Pavletič- Samardžija

DA 3. seja 10.2.2015

44-3/15

Za generalnega sekretarja OKS-ZŠZ se imenuje dr. Edvard 

Kolar.  Predsednika OKS se pooblasti, da sklene z novim 

generalnim sekretarjem ustrezno pogodbo. 

DA 3. seja 10.2.2015

45-3/15

IO OKS je sprejel sledeče sklepe glede pritožbe zoper sklep 

strokovne komisije za športne štipendije za šolsko/študijsko 

leto 2014/2015 :

1. Brina BOŽIČ

pritožbi se ugodi

2. Žan Luka ZELKO

pritožbi se ne ugodi

3. Simon BLAŽEVIČ

pritožbi se ugodi

4. Tilen KODRIN

pritožbi se ne ugodi

5. Ana BELAC

pritožbi se ne ugodi

6. Rok BIZJAK

pritožbi se ne ugodi

DA 3. seja 10.2.2015

46-3/15

Za vodjo skupine za pripravo  novega modela Pravilnika o 

merilih za sofinanciranje športa na lokalni ravni se namesto 

Branka Žnidariča  imenuje Andreja Cevca. Delovna skupina 

deluje v sestavi, kot je bila imenovana na 37. seji IO OKS, 

16.9.2014.

DA 3. seja 10.2.2015

47-3/15
Potrdi se predlog SSTŠ glede razvrstitve športnih panog v 

razrede za potrebe razpisa FŠO in LPŠ za leto 2015.
DA 3. seja 10.2.2015



48-3/15

Zadolži se SSTŠ, da skupaj s Komisijo za načrtovanje razvoja 

športa SS RS za šport in Komisijo D1 in D2 FSO, do 30.4.2015 

opravi razpravo o merilih za razvrstitev športnih panog v 

razrede ter na tej podlagi pripravi morebitne predloge 

sprememb meril za nadaljnjo obravnavo in potrditev na IO 

OKS.

V TEKU 3. seja 10.2.2015

49-3/15
Pripomba Martine Ratej, gled ekategorizacije se vzame na 

zananje.
DA 3. seja 10.2.2015

50-3/15
Delovno skupino za pripravo Zakona o športu se zadolži, da do 

19.2.2015 pripravi pripombe na dosedanji tekst.
DA 3. seja 10.2.2015

51-3/15

Sprejme se ustanovni akt Fundacije za podporo športnikom 

socialno šibkih okolji z redakcijskimi popravki ter dopolnitvami 

pri članstvu v organih fundacije.

DA 3. seja 10.2.2015

52-3/15
Na seje IO OKS se uvrsti pregled športnih dosežkov na najvišji 

ravni med obema sejama. 
DA 3. seja 10.2.2015

53-3/15

Na področju nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja 

športnikov se naredi prevetritev, zato se pooblašča Strokovni 

svet za tekmovalni šport, da v zvez s tem pripravi predlog.

V TEKU 3. seja 10.2.2015

54-3/15

Sprejme se pobuda za ustanovitev Olimpijskega centra za 

športno pravo. Umestitev centra v strukture OKS-ZŠZ bo 

določil nov generalni sekretar.

ugotavlja se 

možnost 

vsebinske 

umestitve

3. seja 10.2.2015

55-3/15
Sprejme se poboda, da OKS-ZŠZ sodeluje pri Evropskih 

univerzitetnih igrah, ki bodo potekale v Kopru, 20.6. - 27.6.2015
DA 3. seja 10.2.2015

56-4/15
Potrdi se zapisnik 3. seje IO OKS z vključenimi tremi 

predlaganimi dopolnitvami.
DA 4. seja 19.3.2015

57-4/15
Potrdi se program dela SSŽZ za mandatno obdobje 2014-

2018, ter za leto 2015.
DA 4. seja 19.3.2015

58-4/15

Potrdijo se predlagani novi člani, tako da je celotna sestava 

Komisije za šport in okolje sledeča:

1. Mag. Milena Černilogar, predsednica, Kolesarka Zveza 

Slovenije

2. Urban Zelinka, Curling zveza Slovenije

3. Dr. Vladimir Meglič, Veslaška zveza Slovenije

4. Dr. Irena Mrak, Planinska zveza Slovenije

5. Uroš Lovrenčič , Rafting zveza Slovenije

6. Žiga Černe, ŠZ Ljubljana

7. Jakob Marušič, Kajakaška zveza Slovenije

8. Primož Kos, Zveza za šport otrok in mladine Slovenije

9. Suzana Novak, Floorball zveza Slovenije - nov član

10. Gorazd Nastran, Golf zveza Slovenije - nov član

11. Peter Tomažič, Avto moto zveza Slovenije - nov član

DA 4. seja 19.3.2015

59-4/15
OKS-ZŠZ se včlani v mednarodno sportno organizacijo 

TAFISA, ki je reprezentativna na področju športa za vse.
? 4. seja 19.3.2015

60-4/15

Potrdi se sestava delovne skupine za pripravo modela 

pravilnika za sofinanciranje športa na lokalni ravni:

1. Andrej Cevc

2. Branko Žnidarič 

3. Hasan Ibrić 

4. Miran Kos 

5. Branko Jeršin 

6. Tomo Tiringer 

7. Primož Sulič 

8. Uroš Lovrenčič 

9. Irena Oblak 

10. Aleš Remih 

11. Bogdan Plaznik

12. Mojca Pečnik Trnovšek – MIZŠ

DA 4. seja 19.3.2015

61-4/15 Potrdi se program dela SSTŠ za leto 2015. DA 4. seja 19.3.2015



62-4/15

Potrdita se predlagana nova člana, tako da je dopolnjena 

sestava Komisije za organiziranost in pravne zadeve sledeča:

1. mag. Miran Kos predsednik(član IO OKS, predstavnik 

lokalnih športnih zvez)

2. Tjaša Andree Prosenc (Zveza drsalnih športov Slovenije, 

članica IO OKS)

3. Bojan Rotovnik (Planinska zveza Slovenije, član IO OKS)

4. mag. Danilo Burnač (Športna zveza Maribor)

5. Hasan Ibrić (Združenje zvez borilnih športov Slovenije)

6. Aljaž Britvič (Cheerleading zveza Slovenije)

7. Vida Mihelčič (zunanja sodelavka)

8. Milan Knez (Zveza navijaških in POM PON skupin) - novi 

član

9. Simona Volaj Rakušček (pravnica, zunanja sodelavka) - novi 

član

Bojana Okorn Počivavšek in Mitko Ribičič - strokovna služba 

OKS-ZŠZ

DA 4. seja 19.3.2015

63-4/15

Strokovna služba izvede spletno anketo med članicami OKS-

ZŠZ. V anketi se bo članice povprašalo po željah in potrebah 

članic, načinu sodelovanja z OKS-ZŠZ ter druga aktualna 

vprašanja.

? 4. seja 19.3.2015

64-4/15

Izvršni odbor OKS daje pozitivno mnenje na predlagani Letni 

program športa v Republiki Sloveniji za leto 2015. Hkrati podaja 

naslednje načelne pobude in pripombe:

1. Vlada RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

naj preučita možnost delnega avansiranja predvidenih sredstev 

letnega programa športa.

2. Večletni trend zmanjševanja sredstev za šport s strani 

Republike Slovenije se mora ustaviti.

3. Vlada RS in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

naj preučita raziskave, ki dokazujejo, da se sredstva vložena v 

šport večkratno povrnejo in temu primerno nameni športu več 

sredstev.

DA 4. seja 19.3.2015

65-4/15

Potrdi se Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest 

na OKS-ZŠZ s sledečimi dopolnili:

1. 28. člen se odstrani,

2. priloga 3 se odstrani,

3. vrednost točke za izračun bruto plače spreminja enkrat letno 

IO OKS, vrednost točke se ne revalorizira,

4. dodatek na delovno dobo se zmanjša, in je 0,3 % na leto 

delovne dobe delavca,

5. v pravilniku naj se loči izvajanje dela od nadzora nad 

izvajanjem dela,

6. dodatek na delovno uspešnost osnovne plače zanaša + - 

30% osnovne plače,

7. ukine se delovna uspešnost na letni ravni

8. pri navedbi del in nalog generalnega sekretarja (priloga 6) se 

v zadnji alineji doda, da generalni sekretar opravlja druge 

naloge tudi po navodilu predsednika OKS-ZŠZ

? 4. seja 19.3.2015

66-4/15 Potrdi se predlog nagrad OKS-ZŠZ za vrhunske športne dosežke za leto 2014.DA 4. seja 19.3.2015

67-4/15

Imenujejo se  predlagani članov Arbitražnega razsodišče za 

šport pri OKS-ZŠZ 2014-2018, ter potrdi se predlog 

razporeditev članov znotraj organov arbitražnega razsodišča.

DA 4. seja 19.3.2015

68-4/15
Zadolži se SOA, da preuči možnosti glede ustanovitve Športne 

akademije ter o temu poroča na seji IO OKS.
NE 4. seja 19.3.2015

69-4/15
Problematika točenja alkohola bo ena izmed točk dnevnega 

reda na eni izmed prihodnjih sej.
NE 4. seja 19.3.2015

70-K4/15

Potrdi se čistopis spremenjenega in dopolnjenega Akta o 

ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih 

okolij, ustanova.

DA 4/dopisna 4.3.2015



71-5/15

Potrdi se zapisnik s 4. seje IO OKS, ki je bila 19.3.2015 z 

dopolnilom, da je potrebno ukrepati vezano na zmanjšanje 

sredstev iz naslova LPŠ.

DA 5. seja 21.4.2015

72-5/15
Potrdi se zapisnik s korespondenčne seje IO OKS, ki je bila 

3.4.2015.
DA 5. seja 21.4.2015

73-5/15
Člani IO OKS so se seznanili s predstavljenimi aktivnostmi 

SOA in komisij.
DA 5. seja 21.4.2015

74-5/15
Člani OKS-ZŠZ so poročilo o aktivnostih Strokovnega sveta 

športa za vse vzeli na znanje.
DA 5. seja 21.4.2015

75-5/15
Člani IO OKS so se seznanili z aktivnostmi Strokovnega sveta 

za tekmovalni šport in Strokovnega sveta OSC.
DA 5. seja 21.4.2015

76-5/15
Člani IO OKS so se seznanili z aktivnostmi Poslovno 

marketinške dejavnosti.
DA 5. seja 21.4.2015

Višina članarine za leto 2015 je enaka kot je bila v letu 2014.

Za nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov (2 

glasova) 200 EUR, za nacionalne panožne športne zveze (1 

glas) 100 EUR,

za lokalne športne zveze ter športne zveze in združenja 60 

EUR.

Glede včlanitve v OKS se sprejmejo sklepi na predlog Komisije 

za pravne zadeve in organiziranost:

Športno zvezo Kranj se sprejme v članstvo OKS-ZŠZ. Uvrsti se 

jo v skupino lokalne športne zveze, v Gorenjsko regijo.

79-5/15

Športna strelska zveza Slovenije se mora s Strelsko zvezo 

Slovenije dogovoriti, da ne bo nasprotovala njihovemu 

sprejemu v OKS-ZŠZ ali pa ustrezno spremeniti ime zveze.

DA 5. seja 21.4.2015

80-5/15

Odločanje o sprejemu Fitnes in bodybuilding zveze Slovenije 

se odloži. Preveri se njihova dejavnost in zahteva dopolnitev 

vloge s tem, da dostavijo originalna pravila zveze, ki so 

potrjena s strani Upravne enote.

DA 5. seja 21.4.2015

81-5/15

Zveza društev in klubov Moris ne izpolnjuje pogojev za 

včlanitev v OKS-ZŠZ, v skupino športnih zvez, ki se pretežno 

ukvarjajo s športom za vse. Za izpolnitev pogojev za sprejem bi 

morali ustrezno spremeniti ali dopolniti registracijo dejavnosti.

DA 5. seja 21.4.2015

82-5/15

Vloga Kanjoning zveze Slovenije za članstvo v OKS-ZŠZ se 

zavrne. Na podlagi 2. točke 13. člena Pravil OKS-ZŠZ se 

zavrne zaradi istega imena (Soteskarska zveza Slovenije je že 

članica OKS, naziv kanjoning pa pomeni isto kot soteskanje).

DA 5. seja 21.4.2015

83-5/15
Člani IO OKS so sprejeli in verificirali Letni delovni načrt in z 

dopolnili glede prerazporeditve tudi finančni načrt za leto 2015.
DA 5. seja 21.4.2015

84-5/15

Potrdi se s strani Strokovnega sveta za tekmovalni šport pri 

OKS-ZŠZ predlagana razvrstitev športnih panog v razrede za 

potrebe Razpisa LPŠ za leto 2015.

DA 5. seja 21.4.2015

Potrdi se predlagana reprezentanca za nastop na Evropskih 

igrah v Bakuju z naslednjimi specifikami:

·         V plavanju se potrdijo samo številčne kvote 12 

športnikov oziroma športnic in 5 spremljevalcev.

·         Pooblasti se strokovno službo, da v primeru naknadno 

dobljenih kvot v posameznih panogah (predvideva se 

pridobitev dodatnih 2 kvot v strelstvu), da na predlog NPŠZ 

potrdi kvote in imena športnikov oz. športnic.

·         Potrdi se številčne kvote medicinskega osebja, ki ga je 

predhodno potrdila medicinska komisija OSC - 5 zdravnikov in 

6 fizioterapevtov oziroma maserjev.

86-5/15
IO OKS sklicuje 36. sejo Skupščine OKS-ZŠZ v torek, 

26.5.2015 s predlaganim dnevnim redom.
DA 5. seja 21.4.2015

87-5/15
IO OKS potrdi spremembo poslovnega naslova OKS-ZŠZ. Nov 

naslov je Šmartinska cesta 140, v BTC v Ljubljani.
DA 5. seja 21.4.2015

88-5K/15
Izvršni odbor OKS-ZŠZ verificira Letno poročilo OKS-ZŠZ za 

leto 2014.
DA 5/dopisna 11.5.2015

89-6/15 Zapisnik 5. seje IO OKS, ki je bila 21.4.2015, se sprejme. DA 6. seja 20.5.2015

90-6/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s predstavljenimi aktivnostmi 

SOA in njenih komisij.
DA 6. seja 20.5.2015

21.4.20155. seja

DA 5. seja 21.4.2015

DA 5. seja 21.4.201585-5/15

77-5/15

78-5/15

DA



91-6/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poročilom o aktivnostih 

Strokovnega sveta športa za vse.
DA 6. seja 20.5.2015

92-6/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili z aktivnostmi Strokovnega 

sveta za tekmovalni šport in Strokovnega sveta OSC.
DA 6. seja 20.5.2015

93-6/15

IO OKS-ZŠZ sprejmejo odstop dr. Maje Makovec Brenčič s 

položaja podpredsednice poslovno marketinškega sveta OKS-

ZŠZ, v obdobju 2014-2018

DA 6. seja 20.5.2015

Med člane Poslovno marketinškega sveta OKS-ZŠZ se 

vključita dva dodatna člana, in sicer:

1. Marko Kolbl – Europlakat d.o.o., sponzor

2. Tomaž Jontes – Telekom Slovenije d.d., sponzor

95-6/15
IO OKS-ZŠZ sprejmejo Pravilnik Fundacije za podporo 

športnikom iz socialno šibkih okolij v Sloveniji.
DA 6. seja 20.5.2015

96-6/15

Člani IO OKS-ZŠZ se odpovedujejo potnim stroškom in 

kilometrini za udeležbo na 6. seji IO OKS-ZŠZ ter ta sredstva 

namenijo Fundaciji za podporo športnikom iz socialno šibkih 

okolij v Sloveniji.

DA 6. seja 20.5.2015

V komisijo za evalvacijo predlogov za dodelitev podpore s 

strani Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij 

v Sloveniji ter izbor, se imenuje naslednje člane:

-        Borut Kolarič

-        dr. Igor Bernik

-        dr. Tone Jagodic

98-6/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poročilom o poslovno 

finančnem delovanju OKS-ZŠZ v letu 2014.
DA 6. seja 20.5.2015

99-6/15

Zaposlenim na OKS-ZŠZ se izda nov sklep o višini dodatka na 

osnovno plačo za vsako leto delovne dobe, ki po novem znaša 

0,5%.

NE 6. seja 20.5.2015

100-7/15 Potrdi se zapisnik dopisne seje IO OKS, ki je bila 11.5.2015. DA 7. seja 7.7.2015

101-7/15 Potrdi se zapisnik 6. seje IO OKS, ki je bila 20.5.2015. DA 7. seja 7.7.2015

IO OKS je aktivnosti med obema sejama vzel na znanje. Vzroki

za vzporedno delovanje velikih zvez bodo dodatno ugotovljeni z

več zornih kotov.

Dialog je potrebno nadaljevati in iskati za obe strani 

sprejemljivo rešitev.

103-7/15

IO OKS se je seznanil z dejavnostmi SOA in EU projektov med

obema sejama in jih vzel na znanje. Na jesenski seji se

predstavi aktivnosti na področju izobraževanja športnikov in

športnikove dvojne kariere.

DA 7. seja 7.7.2015

Potrdi se dodatni član v Komisiji za športne objekte, mag. 

Milena Radež Černilogar.

Celotni sestav je tako sledeč 

1. Metod Ropret – predsednik

2. Matjaž Novak

3. Miro Eržen

4. Donald Keranovič

5. Janez Tomažič

6. Aleš Remih

7. Branko Brezigar

8. Branko Florjanič

9. Gabrijel Ambrožič

10. Janez Urbanc

11. Jernej Slivnik

12. Milena Radež Černilogar

Potrdita se novi članici v Komisiji za ženske in šport: Leni 

Fafangel in

7.7.20157. seja

7.7.2015

7. seja

7. seja

7.7.2015

7. seja

108-7/15 DA

106-7/15
IO OKS se je seznanil z Raziskavo o spremljanju žensk na

vodstvenih položajih v športu v Sloveniji.
DA

107-7/15 DA

104-7/15

7. seja

20.5.2015

6. seja 20.5.2015

102-7/15 DA 7.7.2015

94-6/15 DA

97-6/15 DA

6. seja

7. seja

7.7.2015

7.7.2015

IO OKS se je seznanil z dejavnostmi Strokovnega sveta športa

za vse v obdobju med obema sejama.
DA

105-7/15
IO OKS se je seznanil s Pravilnikom o postopku in merilih za

sofinanciranje LPŠ v občini.
DA



Brigita Langerholc Žager.

Celotni sestav je tako sledeč:

1 . Barbra Jermann – predsednica

2. Zoran Kos

3. Andreja Vlah

4. Britta Bilač

5. Martina Tomšič

6. Darja Gabrovšek Polajnar

7. Sonja Gole

8. Leni Fafangel

9. Brigita Langerholc Žager

110-7/15

IO OKS se je seznanil z dejavnostmi Strokovnega sveta za

tekmovalni šport v obdobju med obema sejama in jih jemlje na

znanje.

DA 7. seja 7.7.2015

IO OKS potrdi Kriterije za imenovanje kandidatov in članov

reprezentance Slovenije Rio 2016 za športno panogo plavanje.

Za športno panogo atletika IO OKS potrdi rezultate oz. norme

za izpolnitev kriterijev in del kriterijev, ki se nanaša na

imenovanje članov reprezentance OI Rio 2016. V delu kriterijev

za kandidate pa se počaka na nov predlog, ki ga bo oblikoval

SSTŠ na podlagi predloga Atletske zveze Slovenije.

IO OKS potrdi številčne kvote za nastop na Beach Games

Pescara 2015.

IO OKS pooblasti strokovno službo OKS, da na predlog

nacionalnih panožnih zvez določi poimenski seznam

reprezentance.

113-7/15
IO OKS se strinja z izborom in potrjuje nov logotip OKS-ZŠZ,

skladen z novo celostno grafično podobo OKS-ZŠZ.
DA 7. seja 7.7.2015

114-7/15

IO OKS sklicuje korespondenčno sejo skupščine OKS-ZŠZ z

edino točko dnevnega reda: Potrditev novega logotipa OKS-

ZŠZ, ki je skladen z novo celostno grafično podobo OKS-ZŠZ.

DA 7. seja 7.7.2015

115-7/15

IO OKS je sprejel Pravilnik o uporabi športnikov in drugih

članov olimpijske reprezentance Slovenije v obdobju olimpijskih

iger Rio 2016 z možnostjo njegove dopolnitve, katere bo IO

OKS obravnaval na prihodnji seji.

DA 7. seja 7.7.2015

116-7/15 IO OKS potrdi reprezentanco OFEM Tbilisi 2015. DA 7. seja 7.7.2015

117-7/15
IO OKS podpira Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o

igrah na srečo (novelo ZIS-F).
DA 7. seja 7.7.2015

118-8/15 Zapisnik 7. seje IO OKS, ki je bila 7.7.2015, se sprejme. DA 8. seja 8.9.2015

119-8/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s predstavljenimi aktivnostmi 

SOA in njenih komisij.
DA 8. seja 8.9.2015

120-8/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poročilom o aktivnostih 

Strokovnega sveta športa za vse.
DA 8. seja 8.9.2015

121-8/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili z aktivnostmi Strokovnega

sveta za tekmovalni šport in Strokovnega sveta OSC.
DA 8. seja 8.9.2015

IO OKS-ZŠZ potrjuje podelitev licenc za naslednje olimpijske,

nacionalne panožne, regijske in medobčinske športne centre

za obdobje med letoma 2014 in 2018:

OLIMPIJSKI PANOŽNI ŠPORTNI CENTER:

-         ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR – lokostrelstvo, tenis,

odbojka sede

NACIONALNI PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI:

-         Taekwon-do zveza Slovenije – taekwon-do, WTF

-         Zavod za šport Kranj – plavanje, vaterpolo

-         Športna zveza Grosuplje – hokej na ledu

-         Občina Krško – atletika (meti)

-         Športni in mladinski center Piran - jadranja

7. seja

7. seja

122-8/15 DA 8. seja 8.9.2015

7.7.2015

7.7.2015

111-7/15 DA

112-7/15 DA

7.7.20157. seja108-7/15 DA

109-7/15
IO OKS sprejme na znanje Program dela Komisije za šport in

okolje v letu 2015.
DA 7. seja 7.7.2015



-         Terme Krka d.o.o. in Namiznoteniška zveza Slovenije –

namizni tenis

-         Boksarska zveza Slovenije - boks

REGIJSKI PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI:

-         ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA – rokoborba

-         SPOTUR SLOVENJ GRADEC – nogomet

-         RDEČA DVORANA ŠRZ – plavanje, rokomet, nogomet

-         MESTNA OBČINA PTUJ – rokomet

-         MESTNA OBČINA PTUJ – nogomet

-         TERME KRKA D.O.O. IN TK KRKA – tenis

-         MESTNA OBČINA NOVO MESTO – odbojka

-         ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR – kajak kanu, plavanje,

plavanje s plavutmi, rafting, vaterpolo

-         ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR - atletika, curling, hokej

na ledu, karate, konjeništvo, sabljanje, namizni tenis, odbojka 

-         ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ – tenis

-         ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN – veslanje

-         OBČINA MISLINJA- smučarski skoki

-         MAVA D.O.O., LJUBLJANA – tenis

-         ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE – rokomet, športno

plezanje, atletika, športno strelstvo, kegljanje

-         ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE – curling

MEDOBČINSKI PANOŽNI ŠPORTNI CENTRI:

-         SPOTUR SLOVENJ GRADEC - atletika

-         RDEČA DVORANA ŠRC – atletika

-         OBČINA MISLINJA – odbojka

-         MESTNA OBČINA NOVO MESTO – nogomet

-         ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR – judo

-         TENIS KLUB AS LITIJA – tenis

MESTNA OBČINA NOVO MESTO – tenis

123-8/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poslovno marketinškimi

dejavnostmi OKS-ZŠZ v obdobju med zadnjima sejama.
DA 8. seja 8.9.2015

124-8/15

Člani IO OKS-ZŠZ potrjujejo Iztoka Čopa za vodjo slovenske

reprezentance na poletnih olimpijskih igrah v Riu de Janeiru,

leta 2016.

DA 8. seja 8.9.2015

125-8/15

IO OKS-ZŠZ potrjuje  finančno poročilo za obdobje 1.1.-

30.6.2015 ter usmeritve finančnega poslovanja do konca leta 

2015.

DA 8. seja 8.9.2015

126-8/15

IO OKS-ZŠZ se seznanja z odstopom dr. Maje Bučar Pajek z 

mesta predsednice NO OKS-ZŠZ ter poziva Nadzorni odbor 

OKS-ZŠZ, da se čimprej sestane v novi sestavi in medsebojno 

imenuje novega predsednika/co.

DA 8. seja 8.9.2015

127-9/15 Zapisnik 8. seje IO OKS, ki je bila 8.9.2015, se sprejme. DA 9. seja 13.10.2015

Imenuje se komisija za etična vprašanja OKS-ZŠZ, v naslednji

sestavi:

1)      Ivo Vodopivec – predsednik

2)      Miroslav Cerar – član

3)      Primož Suknaič – član

129-9/15

IO OKS-ZŠZ posreduje Pravilnik Fundacije za pomoč

športnikom iz socialno šibkih okolij v sprejetje pristojnim na

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter v primeru

dodatnih pripomb, popravljeno verzijo Pravilnika posreduje v

dopisno potrditev članom IO OKS-ZŠZ.

DA 9. seja 13.10.2015

130-9/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poročilom o aktivnostih

Strokovnega sveta športa za vse.
DA 9. seja 13.10.2015

131-9/15

Člani IO OKS-ZŠZ potrjujejo zgoraj navedene dopolnitve 

pravilnika »Pogojev, meril in postopka za pridobitev licence za

panožne športne centre«

DA 9. seja 13.10.2015

IO OKS-ZŠZ dodatno potrjuje podelitev licence dvema

panožnima športnima centroma in sicer:

132-9/15 9. seja 13.10.2015DA

122-8/15 DA 8. seja 8.9.2015

128-9/15 DA 9. seja 13.10.2015



Regijski panožni športni center:

-         Zavod za šport Brežice- gimnastika

Medobčinski panožni športni center:

-         Zavod za šport Brežice- nogomet

133-9/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poslovno marketinškimi

dejavnostmi OKS-ZŠZ v obdobju med zadnjima sejama. DA 9. seja 13.10.2015

134-9/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poslovno marketinškimi

dejavnostmi OKS-ZŠZ v obdobju med zadnjima sejama. DA 9. seja 13.10.2015

135-9/15
IO OKS-ZŠZ potrjuje rebalans finančnega načrta OKS-ZŠZ za

leto 2015. DA 9. seja 13.10.2015

136-9/15
IO OKS-ZŠZ se je seznanil s potekom priprav na poletne

olimpijske igre, ki bodo leta 2016 v Riu de Janeiru v Braziliji. DA 9. seja 13.10.2015

IO OKS-ZŠZ se strinja s sklepom skupščine družbe BŠP d.o.o.

z dne 7.10.2015, ki se glasi:

1.      Družbena pogodba družbe BŠP d.o.o. se spremeni tako,

da se drugi odstavek 28. člena družbene pogodbe družbe BŠP

d.o.o. spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na dogovor iz prvega odstavka tega člena družba

preneha v primeru, če realizacija skupnega interesa iz 1.

(prvega) člena, to je izvedba projekta obnove Plečnikovega

stadiona za Bežigradom, ne bo mogoča zaradi nepridobitve

gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 108

(stoosem) mesecev od dneva sklenitve te družbene pogodbe.«

2.      Sprejme se čistopis družbene pogodbe, ki je usklajen s

sprejetim sklepom.

Prejemnikom kolajn v olimpijskih disciplinah in njihovim

trenerjem na 1. evropskih igrah v Bakuju, se izplača nagrada

kot prikazuje preglednica št. 1, v koloni »Predlog nagrade«.

Osvojena kolajna na evropskih igrah se vrednosti najmanj kot

kolajna osvojena na evropskem prvenstvu za leto 2015 in v

kolikor bo predlagani znesek v preglednici 1 nižji, kot ga bo

Izvršni odbor OKS-ZŠZ določil za kolajne evropskega

prvenstva za leto 2015, se bo športnikom in trenerjem izplačala

razlika.

Enako velja, če bo športnik osvojil tudi kolajno na svetovnem

prvenstvu za leto 2015. V kolikor bo predlagani znesek za

kolajno na evropskih igrah višji pa športnikom in trenerjem

ostane znesek zapisan v preglednici 1.

1.      Družbena pogodba družbe BŠP d.o.o. se spremeni tako,

da se drugi odstavek 28. člena družbene pogodbe družbe BŠP

d.o.o. spremeni tako, da se glasi:

»Ne glede na dogovor iz prvega odstavka tega člena družba

preneha v primeru, če realizacija skupnega interesa iz 1.

(prvega) člena, to je izvedba projekta obnove Plečnikovega

stadiona za Bežigradom, ne bo mogoča zaradi nepridobitve

gradbenega dovoljenja za pričetek gradbenih del v roku 120

(stodvajset) mesecev od dneva sklenitve te družbene

pogodbe.«

141-9K/15
Izvršni odbor OKS-ZŠZ potrjuje finančni načrt OKS-ZŠZ za leto

2016.
DA 9/dopisna 21.10.2015

142-10/15 Zapisnik 9. seje IO OKS, ki je bila 6.10.2015, se sprejme. DA 10. seja 1.12.2015

143-10/15
Zapisnik dopisne seje IO OKS-ZŠZ z dne 21. 10. 2015, se

sprejme. DA 10. seja 1.12.2015

139-9/15

IO OKS-ZŠZ zadolži g. Aleša Šolarja, da v sodelovanju s 

pristojno strokovno službo OKS-ZŠZ pridobi natančne podatke 

o zgodovinski kronologiji podeljevanja priznanj in nagrad 

navedenima kandidatoma in o tem ovesti člane IO OKS-ZŠZ.

DA 9. seja 13.10.2015

132-9/15 9. seja 13.10.2015DA

140-9K/15 DA 9/dopisna 21.10.2015

2.      Sprejme se čistopis družbene pogodbe, ki je usklajen s 

sprejetim sklepom.

137-9/15 DA 9. seja 13.10.2015

138-9/15 DA 9. seja 13.10.2015



144-10/15
Zapisnik dopisne seje IO OKS-ZŠZ z dne 10. 11. 2015, se

sprejme. DA 10. seja 1.12.2015

145-10/15
IO OKS-ZŠZ se je seznanil z dejavnostmi SOA in njenih komisij

v obdobju med dvema sejama. DA 10. seja 1.12.2015

146-10/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poročilom o aktivnostih

Strokovnega sveta športa za vse. DA 10. seja 1.12.2015

IO OKS-ZŠZ soglaša z ustanovitvijo dveh novih regijskih

pisarn:

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Ptuj, katere nosilka je Športna

zveza Ptuj

Regijska pisarna Ptuj pokriva občine: Ptuj, Cirkulane, Destrnik,

Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk,

Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,

Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Slovenska Bistrica,

Oplotnica, Makole, Poljčane, Ormož, Središče ob Dravi, Sveti

Tomaž.

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Kranj, katere nosilka je Športna

zveza Kranj

Regijska pisarna Kranj pokriva občine: Kranj, Naklo, Jezersko,

Komenda, Cerklje, Šenčur, Škofja Loka, Gorenja vas,

Železniki, Žiri, Medvode, Vodice.

148-10/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poročilom o aktivnostih

Strokovnega sveta za tekmovalni šport.
DA 10. seja 1.12.2015

149-10/15
Člani IO OKS-ZŠZ so se seznanili s poslovno marketinškimi

dejavnostmi OKS-ZŠZ v obdobju med zadnjima sejama.
DA 10. seja 1.12.2015

150-10/15

IO OKS-ZŠZ potrjuje Pravilnik Fundacije za podporo

športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, o merilih in

kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom.

DA 10. seja 1.12.2015

151-10/15
Izvršni odbor OKS-ZŠZ potrjuje za izvajalca projekta

Nacionalna športna kartica podjetje Kartsistemi d.o.o.
DA 10. seja 1.12.2015

152-10/15 IO OKS-ZŠZ potrjuje Letni delovni in finančni načrt za leto 2016 DA 10. seja 1.12.2015

153-10/15
IO OKS-ZŠZ predlaga Košarkarsko zvezo Slovenije s

projektom Eurobasket, za nagrado MOKa.
DA 10. seja 1.12.2015

IO OKS-ZŠZ predlaga, da se ob koncu aktivne tekmovalne

kariere podelijo priznanja naslednjim športnikom:

Častna listina

- Luka Špik

- Mitja Petkovšek

- Primož Kozmus

- Mateja Pintar

- Dejan Zavec

Plaketa OKS-ZŠZ

- Tomaž Razingar

- Lucija Mlinarič

155-11/15 Zapisnik 10. seje IO OKS, ki je bila 1.12.2015, se sprejme. DA 11. seja 16.12.2015

11. seja 16.12.2015156-11/15

10. seja 1.12.2015

10. seja 1.12.2015

147-10/15 DA

154-10/15 DA

IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog Strokovnega sveta za tekmovalni 

šport glede števila sofinanciranih programov nacionalnih 

panožnih športnih šol po posameznih športnih panogah, kot 

sledi:                                                            

DA



157-11/15

OKS-ZŠZ poziva MIZŠ, da v postopku javnega razpisa za

sofinanciranje programov NPŠŠ vse morebitne neporabljene

kvote oziroma neporabljeno število programov pri posamezni

športni panogi, ki jih je OKS-ZŠZ potrdil na seji IO OKS-ZŠZ

dne 16.12.2015, ponovno posreduje v odločanje na OKS-ZŠZ,

kot določa 2. odstavek, 22. člena.

11. seja 16.12.2015

158-11/15

OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v naslednjih letih program

NPŠŠ poveča do števila 150 sofinanciranih programov. S tem

se bo sledilo cilju NPŠ na področju športne vzgoje otrok in

mladine usmerjenih v kakovostni in tekmovalni šport, ki

predvideva povečanje števila otrok in mladostnikov v

tekmovalnih programih NPŠZ.

11. seja 16.12.2015

159-11/15
IO OKS-ZŠZ daje pozitivno mnenje na Letni program športa v

Republiki Sloveniji za leto 2016.
DA 11. seja 16.12.2015

161-11/15

Skladno s 2. točko 60. člena Pravil OKS, predsednik predlaga

skupščini zamenjavo člana IO g. Branka Florjaniča, ki ni več

član skupščine OKS-ZŠZ in zato ne more biti več član IO OKS-

ZŠZ, zamenjavo z mag. Stankom Glažarjem, novim uradnim

delegatom s strani Nogometne zveze Slovenije, ki s tem

izpolnjuje pogoje.

DA 11. seja 16.12.2015

162-11/15

Vloga Zveze društev in klubov MORIS za članstvo v OKS-ZŠZ

se zavrne na podlagi določil druge alineje prvega odstavka 13.

člena Pravil OKS-ZŠZ, ki določajo, da mora imeti pravna

oseba, ki kandidira za članstvo v OKS-ZŠZ, kot glavno

registrirano dejavnost opredeljeno športno dejavnost oz. da

mora biti pravna oseba, ki kandidira za članstvo v OKS-ZŠZ, v

registru društev razvrščena v skupino športnih in rekreativnih

društev.   

DA 11. seja 16.12.2015

163-11/15

Vlogi Fitnes in bodybuilding zveze Slovenije ter Kettlebel zveze

Slovenije nista popolni in postopek za ureditev pristopnih

pogojev še poteka, zato ne bosta obravnavani na skupščini

OKS-ZŠZ.  

DA 11. seja 16.12.2015

11. seja 16.12.2015156-11/15

11. seja 16.12.2015160-11/15

IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da potrdi

zamenjavo uradnega delegata Nogometne zveze Slovenije in s

tem člana skupščine OKS-ZŠZ mag. Stanka Glažarja, namesto

dosedanjega člana skupščine Branka Florjaniča.

DA

IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog Strokovnega sveta za tekmovalni 

šport glede števila sofinanciranih programov nacionalnih 

panožnih športnih šol po posameznih športnih panogah, kot 

sledi:                                                            

DA



164-11K/16
Izvršni odbor OKS-ZŠZ potrjuje reprezentanco za udeležbo na

MOI Lillehammer 2016, v naslednji sestavi:
DA 11/dopisna 25.1.2016

165-11K/16

Izvršni odbor OKS-ZŠZ pooblašča službo SSTŠ za morebitne

naknadne spremembe v okviru reprezentance, ki so posledica

višje sile.

DA
11/dopisna

25.1.2016

166-12/16
Zapisnik 12. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je bila 16.12.2015, se z

zgoraj navedenimi popravki, sprejme.
DA 12. seja 9.2.2016

Sklep številka 147-10/2015 se po novem glasi:

IO OKS-ZŠZ soglaša z ustanovitvijo dveh novih regijskih

pisarn:

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Ptuj, katere nosilka je Športna

zveza Ptuj

Regijska pisarna Ptuj pokriva občine: Ptuj, Cirkulane, Destrnik,

Dornava, Gorišnica, Hajdina, Juršinci, Kidričevo, Majšperk,

Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž v Slovenskih goricah,

Trnovska vas, Videm, Zavrč, Žetale, Slovenska Bistrica,

Oplotnica, Makole, Poljčane, Ormož, Središče ob Dravi, Sveti

Tomaž.

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Kranj, katere nosilka je Športna

zveza Kranj

Regijska pisarna Kranj pokriva občine: Kranj, Naklo, Jezersko, 

Komenda, Cerklje, Šenčur, Škofja Loka, Gorenja vas, 

Železniki, Žiri, Vodice.

168-12/16

IO OKS-ZŠZ bo svoje uradno stališče glede predloga novega

Zakona o športu podal v okviru naslednje javne obravnave

novega osnutka.

NE 12. seja 9.2.2016

169-12/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje Smernice delovanja komisije za

mednarodno sodelovanje v obdobju 2015-2018.
DA 12. seja 9.2.2016

170-12/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje Mitka Ribičiča za člana Komisije za

pravne zadeve in organiziranost pri OKS-ZŠZ.
DA 12. seja 9.2.2016

171-12/16

IO OKS-ZŠZ, na predlog Judo zveze Slovenije, imenuje g.

Blaža Perka za predstavnika OKS-ZŠZ v Upravnem odboru

SLOADO.

DA 12. seja 9.2.2016

172-12/16
IO OKS-ZŠZ predlaga imenovanje mag. Janeza Sodržnika v

Programski svet RTV SLO.
DA 12. seja 9.2.2016

173-12/16
IO OKS-ZŠZ bo za izbiro novega člana Strokovnega sveta za

tekmovalni šport izvedel javne volitve.
DA 12. seja 9.2.2016

IO OKS-ZŠZ potrjuje volilno komisijo za izvolitev

nadomestnega člana Strokovnega sveta za tekmovalni šport, v

naslednji sestavi:

1) Tjaša Andree Prosenc

2) Bojan Rotovnik

3) Martina Ratej

175-12/16

IO OKS-ZŠZ za člana Strokovnega sveta za tekmovalni šport

imenuje kandidata ekipnih panog zimskih športov Tomaža

Vnuka.

DA 12. seja 9.2.2016

176-12/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje razvrsttev športnih panog v razrede za

leto 2016, kot jo je pripravil SSTŠ OKS-ZŠZ.
DA 12. seja 9.2.2016

177-12/16

IO OKS-ZŠZ potrjuje kriterije za imenovanje kandidatov in

članov reprezentance Slovenije, za udeležbo na olimpijskih

igrah v Riu, leta 2016.

DA 12. seja 9.2.2016

IO OKS-ZŠZ ugodi naslednjim prosilcem za štipendijo OKS-

ZŠZ, s spodaj navedenimi utemeljitvami;

LIAM OREL 

Športna panoga: JADRANJE 

Sklep strokovne komisije: Liam Orel ne izpolnjuje pogojev in

meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). 

DA

12. seja 9.2.2016

12. seja 9.2.2016

12. seja 9.2.2016

167-12/16 DA

174-12/16 DA

178-12/16



Povzetek vsebine pritožbe: V svoji pritožbi športnik navaja, da

prijavljen rezultat doseženo 4. mesto na Svetovnem

mladinskem prvenstvu v disciplini IFCA – slalom ustreza

razpisanim pogojem. Sporoča, da je z doseženim rezultatom

podaljšal status perspektivnega razreda, ki je eden od kriterijev

za pridobitev športne štipendije. Športnik nastopa v razredu

windsurf (slalom course), ki je eden od 4 predhodnih razredov

olimpijske discipline RS-X WINDSURF v kateri pa kadeti in

mladinci še ne morejo nastopati. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

športnikove vloge za pridobitev športne štipendije strokovna

služba SSTŠ ugotavlja, da prijavljen rezultat športnika ustreza

glede na pravilo upoštevanja predhodnih oz. prehodnih

mladinskih razredov, saj v nekaterih športnih panogah mladinci

ne morejo nastopati oz. tekmovati v članskih oz. OI disciplinah. 

BORIS MARKOJA 

Športna panoga: ŠAH POSPEŠENI 

Sklep strokovne komisije: Boris Markoja ne izpolnjuje pogojev

in meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik navaja, da se ne strinja z

ugotovitvijo, da prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem. Navaja dikcijo o izjemah na predlog SSTŠ,

kandidatom z najboljšim rezultatom znotraj posamezne športne

panoge. V pritožbi navaja rezultat, 2. mesto na Evropskem

mladinskem šahovskem prvenstvu do 18 let v Novem Sadu ter

priporočilo Strokovnega sveta Šahovske zveze Slovenije v

katerem je zapisano, da je športnik najboljši šahist v mladinski

kategoriji in stalni član mladinske reprezentance. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

športnikove vloge za pridobitev športne štipendije in

športnikove dodatne razlage za upoštevanje že prijavljenega

rezultata, strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da prijavljen

rezultat ustreza razpisnim pogojem na osnovi določila izjem po

Pravilniku o športnih štipendijah, saj je športnik z doseženim

rezultatom najboljši znotraj športne panoge Šah – pospešeni. 

JAKOB ŠPIK 

Športna panoga: SMUČANJE - ALPSKO 

Sklep strokovne komisije: Jakob Špik ne izpolnjuje pogojev in

meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik smatra, da prijavljeni

rezultat (v pritožbi podrobno pojasnjuje) ustreza razpisnim

pogojem. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

športnikove vloge za pridobitev športne štipendije in dodatne

razlage za upoštevanje že prijavljenega rezultata, strokovna

služba SSTŠ ugotavlja, da prijavljen rezultat (13. mesto na letni

končni mladinski svetovni rang lestvici za sezono 2014/2015),

ustreza kriteriju za pridobitev športne štipendije. Po pravilniku

FIS so se meje mladinskih kategorij pomaknile oz. spremenile,

kar pomeni, da so se v sezoni 2014/2015 upoštevale mladinske 

kategorije od letnika 1994 do letnika 1998. Športnik je letnik

1994 in zato se mu mladinska svetovna rang lestvica upošteva

kot veljaven rezultat po kriterijih za pridobitev športne

štipendije. 

ROK BIZJAK 

DA 12. seja 9.2.2016178-12/16



Športna panoga: LOKOSTRELSTVO - TARČNO 

Sklep strokovne komisije: Rok Bizjak ne izpolnjuje pogojev in

meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik navaja, da izpolnjuje

pogoje 2. člena Pravilnika in sicer v 1. točki in 2.c. točki. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

športnikove vloge za pridobitev športne štipendije in

športnikove dodatne razlage za upoštevanje že prijavljenega

rezultata, strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da prijavljen

rezultat ustreza razpisnim pogojem na osnovi določila izjem po

Pravilniku o športnih štipendijah, saj je športnik z doseženim

rezultatom najboljši znotraj športne panoge Lokostrelstvo. 

NINA POTOČNIK 

Športna panoga: TENIS 

Sklep strokovne komisije: Obvestilo o mirovanju zaradi

neustrezne/brez kategorizacije. Iz vaše vloge na javni razpis je

razvidno, da na dan 1.10.2015 tega statusa športnika niste

imeli, zaradi česar vam, na podlagi 7.člena pogodbe o

štipendiranju, ki ste jo sklenili z OKS, sporočamo, da vam bo

pravica do štipendije prenehala, če ob prvi naslednji izdaji

seznama kategoriziranih športnikov po izgubi kategorizacije ne

boste izkazali statusa športnika perspektivnega,

mednarodnega ali svetovnega razreda. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnica v pritožbi navaja, da

izpolnjuje kriterij za pridobitev statusa športnika perspektivnega

razreda. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: : Po ponovni preučitvi

vloge za podaljšanje športne štipendije in športničine dodatne

razlage, da so na NPŠZ prijavili napačen rezultat in zato

športnica ni imela ustreznega razreda kategorizacije, strokovna

služba SSTŠ ugotavlja, da ima sedaj športnica ustrezen status

kategorizacije za podaljšanje športne štipendije za

šol./študijsko leto 2015/2016 (perspektivni razred kategorizacije

1.2.2016 – 30.9.2017). 

GREGA DOMANJKO 

Športna panoga: VESLANJE 

Sklep strokovne komisije: Vloga za podaljšanje športne

štipendije za šolsko/študijsko leto 2015/2016, se zaradi

prepozne oddaje zavrže. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik navaja, da je vlogo

pravočasno poslal po e-pošti kot tudi po pošti iz ZDA. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovnem pregledu

poslane športnikove dokumentacije za podaljšanje športne

štipendije, strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da je športnik

pravočasno oddal vlogo za podaljšanje športne štipendije na

pošto (30.9.2015). Poslano iz ZDA. 

IO OKS-ZŠZ ne ugodi naslednjim prosilcem za štipendijo OKS-

ZŠZ, s spodaj navedenimi utemeljitvami;

JAKA MALUS 

Športna panoga: ROKOMET 

Sklep strokovne komisije: Jaka Malus je upravičen do

podaljšanja pravice do štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik v svoji pritožbi navaja, da

ni upravičen do znižanja višine štipendije zaradi ne

napredovanja v višji razred. Navaja, da je v preteklem šolskem

letu uspešno zaključil 4. letnik 1. Gimnazije v Celju in se v

šolskem letu 2015/2016 preusmeril na poklicno strokovno šolo

Ekonomske gimnazije v Celju. 

DA

179-12/16 DA

12. seja 9.2.2016

12. seja 9.2.2016

178-12/16



Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Na osnovi Pravilnika o

štipendiranju športnikov in športnic v RS se športniku zniža

višina štipendije za 12.5% minimalne plače v RS, ko od

preteklega šolskega/študijskega leta ne napreduje v višji razred

oziroma letnik. Športnik bi zato moral, da se mu osnova višine

štipendije ne bi znižala, napredovati v 1. letnik izbranega

višjega oz. visokošolskega študija, vendar je iz potrdila o vpisu

razvidno, da se je vpisal v enak oz. nižji nivo kot ga je v

lanskem šolskem letu zaključil. 

TANITA KAJA ČERNE 

Športna panoga: KOTALKANJE UMETNOSTNO 

Sklep strokovne komisije: Tanita Kaja Černe ne izpolnjuje

pogojev in meril za ponovno pridobitev štipendije za

šolsko/študijsko leto 2015/2016, zato se njena vloga za

pridobitev štipendije zavrne pri čemer pa se ji skladno z že

podpisano pogodbo o štipendiranju podaljša pravica do

štipendije. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnica je v svoji vlogi za

pridobitev športne štipendije za šol./študijsko leto 2015/2016

prijavila kot nov dosežen rezultat dve tretji mesti na svetovnem

Mladinskem prvenstvu v umetnostnem kotalkanju (Reus, 2014)

in kot navaja se ne strinja z odločitvijo, da se ji rezultatov ni

upoštevalo. Dokazila o doseženih rezultatih v letih 2014 in

2015 je priložila. Športnica vlaga tudi pritožbo na premajhen

dodatek za šolski uspeh in znižano osnovo. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Na osnovi Pravilnika o

štipendiranju športnikov in športnic v RS in 2.člena (merila za

pridobitev štipendije) mora športnik po kriteriju za individualne

neolimpijske športne panoge in discipline, osvojiti 1. mesto. Iz

prilog je razvidno, da športnica za ponovno pridobitev športne

štipendije v šolskem/študijskem letu 2015/2016 pogoja po

2.členu Pravilnika ne izpolnjuje, zato se ji rezultata ne

upošteva. Kot dodatno pojasnilo naj navedemo, da je športnica

športno štipendijo prvič pridobila v šol./študijskem letu

2014/2015 s prijavljenim rezultatom 2.mesto na ml.

mladinskem SP na predlog izjem takrat še Odbora za Vrhunski

šport, kot športnica z najboljšim športnim rezultatom znotraj

panoge. 

Glede na premajhen dodatek za šolski uspeh in znižano

osnovo strokovna služba SSTŠ pojasnjuje da je osnova višine

štipendije je izračunana na osnovi NETO minimalne plače v RS

ki znaša 604,34 eur in ne iz BRUTO minimalne plače v RS ki

znaša sicer 790,73 eur, kot navaja športnica v svoji pritožbi.

Višina štipendije za dijake po Pravilniku o športnih štipendijah

znaša 25% minimalne plače v RS in za študente 37,5%,

izračunano iz neto višine minimalne plače v RS oz. 604,34 eur. 

Iz neto minimalne plače v RS oz. 604,34 eur so izračunani tudi

dodatki za učni in športni uspeh. Za prav dober učni uspeh je

dodatek v višini 15,11 eur in za odličen učni uspeh je dodatek

30,22 eur. 

Osnova višine štipendije pa se je v letu 2015/2016 znižala iz

prvotne višine osnove za dijake iz 151,09 eur na 120,87, kar je

posledica povečanega števila prejemnikov športnih štipendij v

letu 2015/2016 in zato je posledično tudi končni znesek višine

štipendije pri športnici nižji. 

Višina štipendije športnice je izračunana po formuli: 

604, 34 eur - neto višina minimalne plače v RS, 

151,09 eur - 25% od 604,34 eur, 

120,87 eur - znižana osnova zaradi zgoraj navedenih okoliščin, 

30,22 eur - 5% dodatek na odličen učni uspeh, 

0,00 eur - ni dodatka na športnih uspeh (pridobitev štipendije

na predlog), 

151,09 eur - višina mesečne štipendije športnice. 
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JURE LENARČIČ 

Športna panoga: KANU NA DIVJIH VODAH 

Sklep strokovne komisije: Jure Lenarčič je upravičen do

podaljšanja pravice do štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik navaja, da je ob prejetju

sklepa opazil, da za določitev višine štipendije šteje tudi športni

rezultat. Podaja informacijo, da v vlogi ni bilo točke, kamor bi

lahko zapisal športne dosežke, niti ni bilo nobenega zahtevka

za kakršno koli dokazilo o dosežku. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Športnik v

šolskem/študijskem letu 2015/2016 podaljšuje športno

štipendijo, saj je oddal vlogo za podaljšanje športne štipendije

in zato tudi ni rubrike kamor bi lahko zapisal športni rezultat. Ko

športniki oddajo vlogo za pridobitev športne štipendije je eden

od kriterijev športni rezultat in ima vloga rubriko za vpis

rezultata. Zato se v primeru športnika, športni rezultat ni

dodatno upošteval. 

Športnik v letošnjem šolskem/študijskem letu tudi ni napredoval

v višji letnik oz. razred in zato se mu je znižala osnova za

12,5% kar znaša 75,54 eur in odšteje od osnove 120,87 eur,

kar posledično pomeni nizko mesečno štipendijo. 

VID KARNER 

Športna panoga: KAJAK NA DIVJIH VODAH 

Sklep strokovne komisije: Obvestilo o mirovanju zaradi

neustrezne oz. brez kategorizacije s pojasnilom, da na dan

1.10.2015 športnik ni imel ustreznega razreda oz. je imel

mladinski razred kategorizacije, zaradi česar mu bo, na podlagi

7.člena pogodbe o štipendiranju, ki jo je sklenili z OKS pravica

do štipendije prenehala, če ob prvi naslednji izdaji seznama

kategoriziranih športnikov ne bo izkazal statusa športnika

perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik navaja, da je bila njegova

uspešna športna pot prekinjena zaradi športne poškodbe,

operacije, rehabilitacije zato ni uspel nadgraditi / potrditi

rezultatov in s tem pridobiti ustrezen razred kategoriziranega

športnika. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Na osnovi Pravilnika o

štipendiranju športnikov in športnic v RS (1. točka 2.člena)

mora športnik za pridobitev in podaljšanje športne štipendije

imeti ustrezen status kategoriziranega športnika

perspektivnega, mednarodnega in svetovnega razreda

kategorizacije. 

Športnik ima trenutno veljavni status kategoriziranega športnika

mladinskega razreda veljavnega od 1.10.2015 do 30.9.2016

kar ne ustreza kriteriju za prejemanje športne štipendije. 

MAJA POGOREVC 

Športna panoga: ATLETIKA - STADIONSKA IN MARATON 

Sklep strokovne komisije: Maja Pogorevc ne izpolnjuje pogojev

in meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). Prijavljen rezultat

6.mesto na svetovni rang lestvici v teku na 300m 
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Povzetek vsebine pritožbe: Športnica navaja, da se na sklep

pritožuje iz več razlogov predvsem zaradi neupoštevanja

doseženih rezultatov (6. mesto svetovne rang lestvice v teku na

300 m) in ostalih okoliščin tekmovanja v atletiki kot so

množična razširjenost atletike v svetu in posledično večja

konkurenca, vstopnica na tekmovanja najvišjega ranga v

atletiki kot so EP, SP, OFEM je edino dosežena norma za

nastop, na EP lahko nastopijo samo trije predstavniki v

posamezni disciplini. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Na osnovi Pravilnika o

štipendiranju športnikov in športnic v RS in 2.člena (merila za

pridobitev štipendije) je v 2 točki 2.člena določeno tudi obdobje

v katerem mora športnik doseči prijavljen rezultat. Iz slednjega

sledi, da mora športnik rezultat doseči v obdobju od 1.9.2014

do 31.8.2015 za športne štipendije 2015/2016. V primeru

športnice se veljavnost svetovne rang lestvice upošteva na dan

31.10.2015, zato lestvica presega datum upoštevanja

rezultatov za športne štipendije 2015/2016. Športnica bo

rezultat lahko ponovno prijavila za pridobitev športne štipendije

v šol./študijskem letu 2016/2017. 

SARA DOMAJNKO 

Športna panoga: SMUČANJE - DESKANJE NA SNEGU 

Sklep strokovne komisije: Sara Domajnko ne izpolnjuje pogojev

in meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Športnica ima neustrezen status

kategoriziranega športnika - državni razred. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnica posreduje začasno

potrdilo o kategorizaciji mednarodnega razreda in v svoji

pritožbi navaja napačno prijavo NPŠZ za kategorizacijo. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

športničine vloge, za pridobitev športne štipendije in njene

dodatne razlage za upoštevanje že prijavljenega rezultata in

napake NPŠZ pri prijavi rezultata za pridobitev statusa

kategorizacije, strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da je

popravljen razred kategorizacije - Mednarodni razred

kategorizacije, ki ga je športnica prejela na podlagi

prijavljenega rezultata: svetovna rang lestvica, 54.m, disciplina

slope style sicer eden od izpolnjenih pogojev za pridobitev

športne štipendije, vendar dodatno ugotavlja, da prijavljen

rezultat športnice za pridobitev športne štipendije: base lista

2015, 31. mesto, disciplina big air ne ustreza razpisnim

pogojem za pridobitev športne štipendije. Iz predhodne analize

ki jo je opravila strokovna služba SSTŠ, je namreč razvidno, da

omenjena lestvica v disciplini big air ni realni pokazatelj

kvalitete športnikov in zato se svetovne rang lestvice pri

disciplini skoki (BIG AIR) ne upošteva kot kriterij za pridobitev

kategorizacije in zato rezultat tudi ni ustrezen za pridobitev

športne štipendije.  

MONIKA HRASTNIK 

Športna panoga: KOLESARSTVO - GORSKO 

Sklep strokovne komisije: Monika Hrastnik ne izpolnjuje

pogojev in meril za pridobitev športne štipendije za

šolsko/študijsko leto 2015/2016, zato se njegova/njena vloga

za pridobitev športne štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne

ustreza razpisnim pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnica zaradi neustreznosti

podanih prvotni rezultatov v vlogi, podaja dodatne rezultate in

prosi za ponovno presojo vloge. 
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Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

športničine vloge, za pridobitev športne štipendije in njene

prošnje za upoštevanje novih rezultatov (svetovna rang

lestvica, 20.mesto, spust in svetovna rang lestvica, 3.mesto, 4

– cross) strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da je veljavnost

navedenih lestvic, ki se končajo na dan 31.12. 2015, presegajo

datum upoštevanja rezultatov za športne štipendije 2015/2016

saj mora športnik rezultat doseči v obdobju od 1.9.2014 do

31.8.2015. Športnica bo rezultat lahko ponovno prijavila za

pridobitev športne štipendije v šol./študijskem letu 2016/2017. 

ALJOŠA KRIVEC 

Športna panoga: SMUČANJE - DESKANJE NA SNEGU 

Sklep strokovne komisije: Aljoša Krivec ne izpolnjuje pogojev in

meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik smatra, da je upravičen do

štipendije. V pritožbi podrobno obrazloži svoje športne

dosežke. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

vloge za pridobitev športne štipendije in športnikovi dodatni

razlagi, strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da na podlagi

prijavljenega rezultata športnika: svetovna rang lestvica, 33.m,

disciplina big air, športnik ne izpolnjuje kriterija za pridobitev

športne štipendije. 

Iz predhodne analize ki jo je opravila strokovna služba SSTŠ, je 

namreč razvidno, da omenjena lestvica v disciplini big air, ni

realni pokazatelj kvalitete športnikov in zato se svetovne rang

lestvice pri disciplini skoki (BIG AIR) ne upošteva kot kriterij za

pridobitev kategorizacije in zato rezultat tudi ni ustrezen za

pridobitev športne štipendije. 

ANDRAŽ VELKAVRH 

Športna panoga: ROKOMET 

Sklep strokovne komisije: Obvestilo o mirovanju zaradi

neustrezne/brez kategorizacije. Iz vaše vloge na javni razpis je

razvidno, da na dan 1.10.2015 tega statusa športnika niste

imeli, zaradi česar vam, na podlagi 7.člena pogodbe o

štipendiranju, ki ste jo sklenili z OKS, sporočamo, da vam bo

pravica do štipendije prenehala, če ob prvi naslednji izdaji

seznama kategoriziranih športnikov po izgubi kategorizacije ne

boste izkazali statusa športnika perspektivnega,

mednarodnega ali svetovnega razreda. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik navaja, da se ne strinja z

prejetim obvestilom, v pritožbi obrazloži športne rezultate in

situacijo ter prosi za ponovno presojo. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

vloge za podaljšanje športne štipendije in pregledu informacij,

ki jih športnik navaja v svoji pritožbi, strokovna služba SSTŠ

ugotavlja, da športnik trenutno nima statusa kategoriziranega

športnika, zato mu štipendija miruje. 

KAJA STANKOVIĆ 

Športna panoga: BADMINTON 

Sklep strokovne komisije: Obvestilo o prekinitvi štipendiranja

zaradi neoddane vloge. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnica navaja, da se ne strinja s

prejetim obvestilom, ker je tekom poletja s strani OKS dobila

informacijo, da ji ni potrebno oddati vloge za podaljšanje. 
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Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: : Po ponovnem pregledu

celotne dokumentacije strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da je

dne 4.9.2015, športnica na svoj e-naslov prejela obvestilo o

objavi Razpisa za športne štipendije 2015-2016. Poleg tega je

bil Razpis v začetku meseca septembra 2015 objavljen tudi v

dnevnem časopisu Dnevnik in na spletnih straneh OKS. V

vsakoletnem Razpisu za športne štipendije je zapisano,

navajamo: »Zahtevana dokumentacija za podaljšanje športne

štipendije 2015 – 2016 vsebuje: 

- Vlogo za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in

športnice za šolsko/študijsko leto 2015/2016« 

Iz besedila Razpisa je razvidno, da je potrebno oddati prijavni

obrazec oz. vlogo za pridobitev oz. podaljšanje športne

štipendije v nasprotnem se športniku prekine pogodba o

štipendiranju. 

Hkrati po pregledu trenutno veljavne kategorizacije

ugotavljamo, da ima športnica državni razred kategorizacije

veljaven od 1.6.2015 do 31.5.2016 kar pomeni, da športnica ne

bi bila upravičena do prejemanja športne štipendije 2015-2016. 

MITJA ŠEMROV 

Športna panoga: BADMINTON 

Sklep strokovne komisije: Obvestilo o prekinitvi štipendiranja

zaradi neoddane vloge. 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnik navaja, da se ne strinja s

prejetim obvestilom, ker je v mesecu juniju s strani OKS dobil

informacijo, da ima 8 mesecev za pridobitev statusa in da ni

potrebno oddati vloge za podaljšanje. 

Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovnem pregledu

celotne dokumentacije strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da je

dne 4.9.2015, športnik na svoj e-naslov prejel obvestilo o objavi

Razpisa za športne štipendije 2015-2016. Poleg tega je bil

Razpis v začetku meseca septembra 2015 objavljen tudi v

dnevnem časopisu Dnevnik in na spletnih straneh OKS. V

vsakoletnem Razpisu za športne štipendije je zapisano,

navajamo: »Zahtevana dokumentacija za podaljšanje športne

štipendije 2015 – 2016 vsebuje: 

- Vlogo za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in

športnice za šolsko/študijsko leto 2015/2016« 

Iz besedila Razpisa je razvidno, da je potrebno oddati prijavni

obrazec oz. vlogo za pridobitev oz. podaljšanje športne

štipendije v nasprotnem se športniku prekine pogodba o

štipendiranju. 

Hkrati po pregledu trenutno veljavne kategorizacije

ugotavljamo, da ima športnik državni razred kategorizacije

veljaven od 1.6.2015 do 31.5.2016, kar pomeni, da športnik ne

bi bil upravičen do prejemanja športne štipendije 2015-2016. 

MAŠA PUŠNIK 

Športna panoga: MODERNI TEKMOVALNI PLESI 

Sklep strokovne komisije: Maša Pušnik ne izpolnjuje pogojev in

meril za pridobitev športne štipendije za šolsko/študijsko leto

2015/2016, zato se njegova/njena vloga za pridobitev športne

štipendije zavrne. Prijavljen rezultat ne ustreza razpisnim

pogojem (2.člen - Pravilnik o štipendiranju). 

Povzetek vsebine pritožbe: Športnica prosi za ponovno

obravnavo vloge z upoštevanjem posebnih okoliščin za izjemo,

ki jo omogoča 2.člen pravilnika o štipendiranju. Zaradi možnosti

pridobitve športne štipendije na podlagi izjem se športnica tudi

pritožuje. 
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Obrazložitev strokovne službe SSTŠ: Po ponovni preučitvi

vloge za pridobitev športne štipendije in športnikovi dodatni

razlagi, strokovna služba SSTŠ ugotavlja, da športnica ni

dosegla najboljši športni rezultat znotraj panoge moderni

tekmovalni plesi kot je nadalje v pravilu izjem zapisano in zato

po pravilu izjem njen športni rezultat tudi ni bil obravnavan.

LAURA UNUK 

Športna panoga: ŠAH STANDARDNI 

Pritožba ni bila oddana v 15-dnevnem pritožbenem roku in zato ne bo 

obravnavana. 

Športnica štipendijo za šolsko/študijsko leto 2015/2016

prejema kot »podaljševalka«.

180-12/16

IO OKS-ZŠZ soglaša s prenosom vsebine delovanja Kluba

slovenskih olimpijcev na področje delovanja Slovenske

olimpijske akademije, pod okrilje OKS-ZŠZ ter predlaga

Skupščini OKS-ZŠZ, da skladno s tem sprejme ustrezno

spremembo Pravil OKS-ZŠZ  

DA 12. seja 9.2.2016

181-12/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog priznanj za športne dosežke v

letu 2015, kot predlagano s strani SSTŠ.
DA 12. seja 9.2.2016

IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog nagrad za športne dosežke v letu

2015, kot sledi: 

Svetovno prvenstvo – posamezniki: 

1. mesto: TRSTENJAK TINA – judo-do 63 kg 0% 

trener: FABJAN MARJAN* 68% 

1. mesto: MAZE TINA – smučanje-alpsko-smuk 0% 

trener: MASSI ANDREA 68% 

1. mesto: FAK JAKOV – smučanje-biatlon-skupinski start 85% 

trener: VELEPEC UROŠ 68% 

1. mesto: FLISAR FILIP – smučanje-prosti slog-kros 85% 

trener: / 0% 

2. mesto: SAVŠEK BENJAMIN – kajak kanu-slalom 0% 

trener: VIDMAR JOŽE 56% 

3. mesto: ŽBOGAR VASILIJ – jadranje-finn 55% 

trener: ŽBOGAR JURE 44% 

3. mesto: MARGUČ ROK – smučanje-deskanje-paralelni slalom 0% 

trener: MARGUČ METOD 44% 

3. mesto: RAVNJAK TIM KEVIN – smučanje-deskanje-snežni žleb 55% 

trener: PRISTAVEC MATEVŽ 44% 

Evropsko prvenstvo – posamezniki: 

1. mesto: BERTONCELJ SAŠO* – gimnastika-športa-konj z ročaji 70% 

trener: PILETIČ SEBASTIJAN* 56% 

1. mesto: MRAK TINA, MACAROL VERONIKA – jadranje-470 56% 

trener: ČOPI TOMAŽ 56% 

2. mesto: MOŠKA ČLANSKA REPREZENTANCA – odbojka 25% 

GASPARINI MITJA, ČEBULJ KLEMEN, PLOT MIHA, PAJENK ALEN, 

KOVAČIČ JANI, KOZAMERNIK JAN, ROPRET GREGOR, PAVLOVIČ UROŠ, 

POKERŠNIK JAN, VINČIČ DEJAN, ŠKET ALEN, KONCILIJA DANIJEL, 

KLOBUČAR JAN, URNAUT TINE 

trener: GIANI ANDREA 40% 

3. mesto: DRAKŠIČ ROK* – judo-do 73 kg 40% 

trener: ŽOLNIR URŠKA* 32% 

3. mesto: MAČEK BOŠTJAN – strelstvo-trap 40% 

trener: MEJAŠ NIKOLAJ 32% 
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3. mesto: KLEMENČIČ BLAŽA** – kolesarstvo-gorsko-kros 40% 

trener: PINTARIČ ROBERT** 32% 

Opombe: 

Športniki, ki so bili vključeni v sklad vrhunskih športnikov v letu 2015 

so v skladu z določili pravilnika denarne nagrade že prejeli v okviru 

izplačil sklada vrhunskih športnikov, ki vključuje tudi nagrade, ki jih 

določa Pravilnik o nagradah in priznanjih, morali pa so biti navedeni 

zaradi nagrade trenerju in so zato navedeni v poševnem tisku. 

prejmejo samo razliko do nagrade do katere so upravičeni v skladu s 

Pravilnikom o nagradah in priznanjih. 

prejemnike nagrad, ki pa je ne bosta prejela v kolikor se izkaže, da bo 

zaključen dopinški postopek potrdil jemanje nedovoljenih poživil 

športnice. 

IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog priznanj za prostovoljno delo v

športu, kot sledi:

Prostovoljska plamenica :

Jože Javornik

Anton Majcen

Peter Henčič

Prostovoljska častna listina:

Vinko Novak

Henrik – Hinko Petrič

Prostovoljska plaketa:

Henrik Valentinčič

Sonja Gole Ašanin

Branko Zelič

IO OKS-ZŠZ imenuje Bojana Rotovnika za predsednika

delovne skupine, ki bo pripravila izhodišča in vsebine za

področje športa, ki bodo predlagane za vključitev v Strategijo

nevladnih organizacij 2020 in prostovoljstva v RS.

B. Rotovnik v roku 10tih dni sestavi delovno skupino in o njeni

sestavi obvesti OKS-ZŠZ.

Izvršni odbor OKS-ZŠZ sklicuje 38. redno sejo Skupščine OKS-

ZŠZ, dne 29. marca 2016, z naslednjim dnevnim redom:

DA 12/dopisna 22.2.2016

1)      Oblikovanje uradnega stališča OKS-ZŠZ glede predloga

novega Zakona o športu

2)      Razno

186-12K/16

Izvršni odbor OKS-ZŠZ potrjuje gradivo za 38. redno sejo

skupščine, aktualni predlog Ministrstva za izobraževanje,

znanost in šport novega Zakona o športu.
DA 12/dopisna 22.2.2016

187-12K/16
Izvršni odbor OKS-ZŠZ preklicuje sklic 38. redne seje

Skupščine OKS-ZŠZ, dne 29. marca 2016. DA 12/dopisna 2.3.2016

188-13/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 12. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je

bila 9.2.2016.
DA 13. seja 29.3.2016

189-13/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik dopisne seje IO OKS-ZŠZ, z dne

22.2.2016.
DA 13. seja 29.3.2016

190-13/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik dopisne seje IO OKS-ZŠZ, ki je

bila 2.3.2016.
DA 13. seja 29.3.2016

191-13/16

Strokovni svet športa za vse, v sodelovanju s Komisijo za

organizacijske in pravne zadeve, pripravi utemeljitev

smotrnosti, učinkov in posledic povečanja regijskih

predstavnikov v skupščini OKS-ZŠZ, vključitvi Zveze društev

upokojencev v OKS-ZŠZ ter vključitvi OKS-ZŠZ v WFCS.

Gradivo se predstavi na naslednji seji IO in predstavlja podlago

za sklepanje OKS-ZŠZ.

DA 13. seja 29.3.2016

185-12K/16

182-12/16 DA

183-12/16 DA

184-12/16 DA

12. seja 9.2.2016

12. seja 9.2.2016

12. seja 9.2.2016



192-13/16

IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog Zakona o fundaciji za financiranje

invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in o fundaciji za

financiranje športnih organizacij v RS s predpostavko, da se

OKS-ZŠZ v postopku javne obravnave odzove z naslednjo

pripombo:

DA 13. seja 29.3.2016

»V 7.členu, 3.odstavku, 1. točki, 2. alineji, se izraz »določijo«

zamenja z izvolijo«.
DA 13. seja 29.3.2016

193-13/16 IO OKS-ZŠZ potrjuje projekt Olimpijskih iger 2016. DA 13. seja 29.3.2016

194-13/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje Akcijski načrt Strategije OKS-ZŠZ za

obdobje 2014-2023.
DA 13. seja 29.3.2016

195-13/16 IO OKS-ZŠZ se seznanja s poročilom SLOADO za leto 2015. DA 13. seja 29.3.2016

196-13/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog MIZŠ, da se med člane

Upravnega odbora SLOADO uvrsti dr. Bora Štrumblja.
DA 13. seja 29.3.2016

197-13/16

IO OKS-ZŠZ predlaga za člana odbora Sklada

premostitvenega zavarovanja športnikov, kot predstavnika OKS-

ZŠZ, mag. Matica Švaba ter Iztoka Čopa.
DA 13. seja 29.3.2016

198-13/16
Športnemu centru Koper-Bonifika se dodeli licenca

Olimpijskega športnega centra za obdobje enega leta.
DA 13. seja 29.3.2016

199-13/16
Maji Pogorevc se posreduje obrazložitev glede zavrnitve vloge

za pridobitev štipendije..
DA 13. seja 29.3.2016

Pritožbi Daše Harej se ne ugodi, z naslednjo obrazložitvijo: DA 13. seja 29.3.2016

V Pravilniku Fundacije za športnike o merilih in kriterijih za

dodeljevanje finančne podpore športnikom je naveden pogoje,

da je matična NPŠZ športnika članica OKS-ZŠZ. Mlada

športnica Daša Harej nastopa v twirlingu. Matična zveza je

Mažoretna in twirling zveza Slovenije je članica OKS.

Umeščena pa je med v skupino športne zveze in združenja.

Mažoretna in twirling zveza Slovenije tako nima statusa

nacionalne panožne športne zveze. Skladno s tem pogojem,

športnica ni upravičena do finančne podpore Fundacije za

športnike.

DA 13. seja 29.3.2016

Pritožbi Urbana Horvata se ne ugodi, z naslednjo obrazložitvijo:

Urban Hrovat nima statusa kategoriziranega športnika. Ob

preverjanju podatkov je bilo zaznano, da je Košarkarska zveza

Slovenije ob pripravi dokumentacije zapisala, da je Urban

Hrovat mladi perspektivni športnik. Za vpis na srednjo šolo pa

so mu tudi izdali potrdilo, da ima Urban Hrovat status

perspektivnega športnika in je nadarjen. Ta status, ki ga je

potrdila Košarkarska zveza Slovenije ni skladen z veljavnimi

Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje

športnikov v Republiki Sloveniji. Urban Hrovat tako nima

uradnega statusa kategoriziranega športnika in je zato pri

vrednotenju vloge pri tej postavki prejel 0 točk. Skupni seštevek

točk iz vrednotenja vloge je 30. Meja za dodelitev finančne

podpore pa je 40 točk.

Izvršni odbor OKS-ZŠZ sklicuje 38. redno sejo Skupščine OKS-

ZŠZ, dne 26. maja 2016, z naslednjim dnevnim redom:

1.      Izvolitev organov za vodenje skupščine

2.      Sprejem dnevnega reda

3.      Zapisnik 37. redne seje skupščine OKS-ZŠZ

4.      Poročilo verifikacijske komisije

5.      Poročila OKS-ZŠZ za leto 2015

-         Letno poročilo

-         Poročilo Nadzornega odbora

6.      Zakon o športu RS

7.      Članstvo OKS-ZŠZ

8.      Pobude in predlogi

9.      Razno

203-14/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 13. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je

bila 29.3.2016.
DA 14.seja 10.5.2016

204-14/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik dopisne seje IO OKS-ZŠZ, z dne

18.4.2016.
DA 14.seja 10.5.2016

201-13/16 DA 13. seja 29.3.2016

202-13K/16 DA 18.4.201613/dopisna

200-13/16



205-14/16

IO OKS-ZŠZ potrjuje predlog osnutka Zakona o športu, ki je bil

posredovan z gradivom za sejo, ki naj se ga, upoštevajoč

pripombe s 14. redne seje IO OKS-ZŠZ, posreduje z gradivom

za sejo 38. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ.

DA 14.seja 10.5.2016

206-14/16

IO OKS-ZŠZ potrjuje tako Poslovno kot Letno poročilo OKS-

ZŠZ za leto 2015 in predlaga skupščini Letno poročilo OKS-

ZŠZ za leto 2015 v obravnavo in potrditev.
DA 14.seja 10.5.2016

207-14/16

IO OKS-ZŠZ, na predlog Komisije OKS-ZŠZ za pravne zadeve

in organiziranost, predlaga skupščini OKS-ZŠZ, da se

Kettlebell zvezo Slovenije sprejme v članstvo OKS-ZŠZ, in se

jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja«, pri čemer se

Kettlebell zvezi Slovenije predlaga, da za ime zveze poskuša

najti slovenski izraz.

DA 14.seja 10.5.2016

208-14/16

IO OKS-ZŠZ, na predlog Komisije OKS-ZŠZ za pravne zadeve

in organiziranost, predlaga skupščini OKS-ZŠZ, da sprejme

sklep, s katerim se seznani, da je Tarok zvezi Slovenije

prenehalo članstvo v OKS-ZŠZ, in sicer na podlagi vloge Tarok

zveze Slovenije z dne 8. 4. 2016 za izstop iz članstva OKS-

ZŠZ.

DA 14.seja 10.5.2016

209-14/16

IO OKS-ZŠZ, na predlog Komisije OKS-ZŠZ za pravne zadeve

in organiziranost, predlaga skupščini OKS-ZŠZ, da sprejme

ugotovitveni sklep, da je naslednjim članicam OKS-ZŠZ zaradi

dvakratnega ali večkratnega neplačila članarine, kljub ustrezno

poslanemu opominu, prenehalo članstvo v OKS-ZŠZ:

Mednarodna športna zveza Alpe Adria (neplačana članarina-

4x), Športna zveza občine Gornji grad (neplačana članarina-

2x), Športna zveza občine Videm pri Ptuju (neplačana članarina-

2x), Športna zveza Gornja Radgona (neplačana članarina-4x),

Športna zveza Kuzma (neplačana članarina-9x).

DA 14.seja 10.5.2016

210-14/16

Tiste članice, ki bodo do vključno 24.5.2016 poravnale

članarino OKS-ZŠZ, se iz predlaganega ugotovitvenega sklepa

izloči.
DA 14.seja 10.5.2016

211-14/16

Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost poziva

Volilno komisijo OKS-ZŠZ, da izvede volitve za člana

skupščine OKS-ZŠZ izmed predstavnikov športnih zvez, ki se

pretežno ukvarjajo s športom za vse, saj je Zveza za šport

otrok in mladine Slovenije prenehala delovati, s čimer ji je

prenehalo tudi članstvo v OKS-ZŠZ.

DA 14.seja 10.5.2016

212-14/16

Komisija OKS-ZŠZ za pravne zadeve in organiziranost se je

seznanila z vlogami Sabljaške zveze Slovenije, Atletske zveze

Slovenije in Regijske pisarne OKS-ZŠZ Ptuj za zamenjavo

njihovih predstavnikov v skupščini OKS-ZŠZ ter predlaga IO

OKS-ZŠZ in skupščini OKS-ZŠZ, da za člane skupščine

imenujeta predstavnike, ki jih predlagajo Sabljaška zveza

Slovenije, Atletska zveza Slovenije in Regijska pisarna OKS-

ZŠZ Ptuj.

DA 14.seja 10.5.2016

213-14/16
IO OKS-ZŠZ soglaša z včlanitvijo OKS-ZŠZ v Svetovno zvezo

športa v podjetjih (World Federation for Company Sport).
DA 14.seja 10.5.2016

214-15/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 14. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je

bila 10.5.2016.
DA 15.seja 26.5.2016

215-15/16
IO OKS-ZŠZ se je seznanil s pisnim poročilom Nadzornega

obora OKS-ZŠZ za leto 2015.
DA 15.seja 26.5.2016

216-15/16
IO OKS-ZŠZ potrjuje Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji

OKS-ZŠZ.
DA 15.seja 26.5.2016

217-15/16

IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da zadolži Izvršni

odbor OKS-ZŠZ, da najpozneje do sredine junija meseca 2016,

ob smiselnem upoštevanju pripomb skupščine, pripravi končno

verzijo predloga Zakona o športu, kot stališče OKS-ZŠZ.

DA 15.seja 26.5.2016

Na predlog Komisije OKS-ZŠZ za pravne zadeve in

organiziranost, IO OKS-ZŠZ predlaga, da članarino za članstvo

v OKS-ZŠZ za leto 2016 določi v višini, ki je enaka višini

članarine za leto 2015, in sicer: 

Nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov      200 EUR

Nacionalne panožne športne zveze                                 100 EUR

218-15/16 DA 15.seja 26.5.2016



Lokalne športne zveze                                                     60 EUR

Športne zveze in združenja (ostale članice)                        60 EUR

218-15/16 DA 15.seja 26.5.2016


