
 

 

ŠT. DOK.  

 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

Člani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ 

 

 

Ljubljana, 26.5.2016 

ZADEVA 

ZAPISNIK 15. redne seje IO OKS-ZŠZ 

ki je bila dne, 26.5. 2016 ob 11.00 uri v Kongresni dvorani Kristalne palače BTC, v Ljubljani  
 

 

Prisotni člani IO OKS-ZŠZ: Bogdan Gabrovec (predsednik OKS-ZŠZ), Bojan Rotovnik, 
Branko Žnidarič, Damijan Lazar, Dejan Crnek, dr. Milan Žvan, Gregor Benčina, Ivan Levak, 
mag. Janez Sodržnik, Metod Ropret, mag. Miran Kos, mag. Stanko Glažar, mag. Vojka 
Ravbar, Matej Erjavec, Tjaša Andree Prosenc, Tomaž Barada. 
 
S prisotnostjo 16tih od 21tih članov IO OKS-ZŠZ  je bila zagotovljena sklepčnost. 
 
Opravičeni člani IO OKS-ZŠZ: Miroslav Cerar, Iztok Čop, Rok Vehovec. 
 
 
Ostali prisotni: dr. Edvard Kolar (generalni sekretar OKS-ZŠZ), dr. Boro Štrumbelj 
(generalni direktor Direktorata za šport), Irena Oblak (predsednica nadzornega odbora 
OKS-ZŠZ), Aleš Šolar, Blaž Perko, mag. Matic Švab, Brane Dmitrovič, Žiga Dobnikar, 
mag. Poljanka Pavletič Samardžija (vsi strokovna služba OKS-ZŠZ). 
 
 
Pred uradnim začetkom seje je potekal protokolarni podpis pogodb s podjetjema Mediana 
d.o.o. (bronasti partner) ter Petre šotori d.o.o. (bronasti partner). 
 
V uvodu uradnega dela seje je predsednik OKS-ZŠZ g. Gabrovec pozdravil prisotne in 
predlagal dnevni red 15. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je bil s strani prisotnih soglasno 
potrjen, kot navedeno spodaj: 
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1. Potrditev zapisnika 14. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 10.5.2016 pregled 
realizacije sklepov IO OKS-ZŠZ ter pregled aktivnosti v obdobju med sejami 

2. Zadeve Slovenske olimpijske akademije 
3. Zadeve Strokovnega sveta športa za vse 
4. Zadeve Strokovnega sveta za tekmovalni šport 
5. Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti 
6. Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ za leto 2015 
7. Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji OKS-ZŠZ 
8. Zakon o športu 
9. Pobude in predlogi 
10. Razno 

 
 
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 10.5.2016 pregled realizacije 

sklepov IO OKS-ZŠZ ter pregled aktivnosti v obdobju med sejami 
 
Na zapisnik 14. seje IO OKS-ZŠZ je prispela pripomba dr. Žvana na 1. točko zapisnika, z 
dopolnitvijo zapisa njegove intervencije, v zvezi z dogodki na seji skupščine Evropske 
univerzitetne športne zveze. 
Predlagal je tudi črtanje naslednjega stavka v 6. točki zapisnika: »Povedal je, da pripravljen 
osnutek predloga poskuša postaviti interese civilne družbe pred interese države in na ta način 
zaščititi šport v svoji bistvu.«. 
Na predlog predsednika je bil z zgoraj navedenimi dopolnitvami soglasno sprejet naslednji 
sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

214-15/16 IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 14. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je bila 
10.5.2016. 

 
V nadaljevanju je generalni sekretar OKS-ZŠZ dr. Kolar podal informacijo, da so bili vsi sklepi 
predhodnih sej IO OKS-ZŠZ realizirani, z izjemo tistih, ki so bili iz naslova članstva predlagani 
Skupščini OKS-ZŠZ in bodo predvidoma realizirani na 38. redni seji.  
 
Generalni sekretar je nadaljeval s poročilom o izvedenih aktivnostih predsednika ter 
generalnega sekretarja v obdobju med zadnjima sejama. 
 
 
 
2. Zadeve Slovenske olimpijske akademije 

 
V odsotnosti predsednika SOA g. Miroslava Cerarja je g. Aleš Šolar prisotne seznanil z 
aktivnostmi, ki so se v obdobju od zadnje seje odvijale pod okriljem Slovenske olimpijske 
komisije, kot sledi: 
 
- Na pobudo OKS-ZŠZ, v sodelovanju z MIZŠ se je delegacija udeležila delovnega obiska v 

Salzburgu, kjer se je seznanila z organiziranostjo vodilne avstrijske organizacije za 

uveljavljanje dvojne kariere športnikov. 

- OKS-ZŠZ je bil imenovan za nacionalnega koordinatorja evropskega tedna športa 

- Izvedene so bile Mini olimpijade v Kopru, Naklem, Lendavi ter Nazarjah. 

- Predstavnik OKS-ZŠZ se je v Litvi udeležil sestanka partnerjev projekta Sport Go.  
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3. Zadeve Strokovnega sveta športa za vse 
 
Podpredsednik J. Sodržnik je prisotne seznanil z dejavnostmi, ki so se v obdobju med 
zadnjima sejama IO OKS-ZŠZ odvijale na področju Strokovnega sveta športa za vse: 
 
- Strokovni svet športa za vse svojo 13. redno sejo in sestanek vodij regijskih pisarn OKS-

ZŠZ, ki je potekala v Novi Gorici in na kateri so se obravnavale naslednje teme:  
1. Javni servis športa za vse (projekt zbiranja in posredovanja podatkov o programih 

vadb in športnih prireditvah) 
2. Dogovor o ravnanju s potrjevanjem programov usposabljanja na področju športne 

rekreacije 
3. Predstavitev projektov TAFISA 
4. Poročila RP o ustanavljanju novih OŠZ 

 
- Izveden je bil prvi dogodek projekta Športnih iger zaposlenih v Novi Gorici, ki sta jih skupaj 

organizirala OKS-ZŠZ in Športna zveza Nova Gorica, ki deluje tudi kot regijska pisarna 
OKS-ZŠZ. Udeležilo se jih je 144 posameznikov iz 12-ih podjetij, javnih ustanov in drugih 
organizacij na slovenskem trgu. Udeležba  je bila v primerjavi s preteklim letom višja za 
100% 

- 10. in 11.5 so v sodelovanju z regijskimi pisarnami potekali sestanki na  MO Murska 
sobota in MO Koper s predstavniki SIJ in na katerih je prišlo do dogovora o zagotovitvi 
ustreznih površin ter postavitvi Zunanjih vadbenih poligonov. 

- 13. 5. je bil na Jesenicah slovesno odprt ter predan v uporabo prvi Zunanji vadbeni 
poligon v letu 2016. Letos je pričakovati  odprtje še poligona v Ljubljani in zaradi zamika v 
dogovorih z MO Maribor ter MO Koper, v MO Nova Gorica in Postojni oz. Grosuplju. 

- Na področju Davčnih blagajn je odločitev OKS-ZŠZ, Planinske zvezo Slovenije, ZDUS in 
CNVOS, da se nadaljuje z zakonsko pobudo. MF je tudi pripravilo spremembo, ki bo 
malim društvom omogočala lažje poslovanje. 

- Skladno s sklepom IO smo se je OKS-ZŠZ včlanil v WFCS-svetovno zvezo za delavski 
šport. Mag. Sodržnik se bo udeležil kongresa v Španiji in nadaljeval z aktivnostmi za 
pridobitev organizacije svetovnih delavskih iger. 

- 19. in 20.5.  je v okviru projekta– »Vzemite nazaj svoje ulice … vzemite nazaj svojo 
prihodnost!'' v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru potekala izobraževalna 
delavnica »Aktivna mesta« kjer sta John Marsden in dr. Lynne Body iz Liverpoola 
predstavila model upravljanja mestne politike za vzpostavitev športno aktivnega mesta. 

- Po sklepu Kongresa športa za vse novembra 2015, je krovna organizacija prevzela 
iniciativo in oblikovala delovno skupino  za spremljanje in koordinacijo vsebin za projekt 
«LETO 2016-LETO ŠPORTNIH DRUŠTEV IN KLUBOV SLOVENIJE«. Gre za 
vseslovenski projekt širokih razsežnosti slovenskega športa. K sodelovanju so bile 
povabljene vse članice OKS-ZŠZ, (NPŠZ,ŠZO), članice Slovenskega foruma športa za 
vse, občinska vodstva in Direktorat za šport pri MIZŠ. Kljub ponujenim podpornim 
vsebinam  ter ob vsem poznanim dejstvom, da so društva in klubi kot najšibkejši člen- 
strateškega pomena in potrebna raznolike pomoči, je odziv povabljenih pretirano 
skromen.  

- Predsednik je v sodelovanju z regijskimi pisarnami OKS-ZŠZ opravil naslednje sestanke s 
Občinskimi športnimi zvezami in župani v naslednjih občinah – Piran, Šempeter-Vrtojba in 
Brda. 

 
 
 
4. Zadeve Strokovnega sveta za tekmovalni šport 
 
V odsotnosti predsednika Strokovnega sveta za tekmovalni šport g. Iztoka Čopa, je B. Perko 
prisotne seznanil z dejavnostmi, ki so potekale na tem področju po zadnji seji  IO OKS-ZŠ in 
izpostavil predvsem: 
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- Bližajoči se konec kvalifikacijskega obdobja za doseganje olimpijskih norm. 
- Povedal je, da bo končno število udeležencev letošnjih OI podobno tistemu v Londonu. 
- Priprave na razpis Razvoj kadrov v športu so pri koncu. 
 
 
 
5. Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti 
 
Podpredsednik Tomaž Barada je prisotne seznanil z dejavnostmi, ki so se v obdobju med 
zadnjima sejama IO OKS-ZŠZ odvijale na področju poslovno-marketinške dejavnosti, kot 
sledi: 

 Pripravljen je bil predlog Poslovno-marketinškega modela OKS-ZŠZ za nadaljnja 
štiri leta. 

 Izvedeno je bilo srečanje Kluba sponzorjev olimpijske reprezentance Slovenije, kjer 
so bile predstavljene vse aktivnosti povezane z OI. 

 Izvedeno je bilo 1. Srečanje partnerjev OKS-ZŠZ. 

 Nadaljuje se prodaja olimpijskih izdelkov na Petrolu in Mercatorju. 

 S podjetjem Telekomom d.o.o. je bilo dogovorjeno, da bodo donirali 10.000€ 
Fundaciji za športnike iz socialno šibkih okolij, v primeru, da bo med OI zbranih 
20.000 navijaških “twitov”. 

 Nadaljujejo se aktivnosti okoli vzpostavitve Poslovnega središča v Riu. 
 
 
 
6. Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ za leto 2015 
 
Nadzorni odbor OKS-ZŠZ, v sestavi Irena Oblak, Mojca Verhovnik ter Bogomir Vnučec, je 
tako kot vsako leto opravil pregled poslovanja OKS-ZŠZ ter za potrebe poročanja Skupščini 
OKS-ZŠZ pripravil poročilo, ki je bilo članom skupščine posredovano z gradivom za sejo ter 
objavljeno na spletni strani OKS-ZŠZ. Predsednica nadzornega odbora, ga. Irena Oblak je 
vsebine podrobneje predstavila tudi članom IO OKS-ZŠZ. 
 
Ker na poročilo ni bilo razprave, je bil na predlog predsednika soglasno sprejet naslednji 
sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

215-15/16 IO OKS-ZŠZ se je seznanil s pisnim poročilom Nadzornega obora OKS-
ZŠZ za leto 2015. 

 
 
7. Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji OKS-ZŠZ 
 
Predsednica Poslovno marketinškega sveta pri OKS-ZŠZ, mag. Vojka Ravbar je uvodoma 
predstavila glavna izhodišča na podlagi katerih sloni predlog novih smernic ravnanja s 
poslovnimi partnerji OS-ZŠZ. V nadaljevanju je namestnik generalnega sekretarja za finance 
in marketing mag. Matic Švab prisotnim na kratko predstavil smernice, ki bi stopile v veljavo 
leta 2017 ter veljale do preklica. Te obsegajo področja sodelovanja tako s sponzorji, kot s 
partnerji ter donatorji in meceni OKS-ZŠZ. 
 
Na predlog predsednika je bil soglasno potrjen naslednji sklep: 
 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

216-15/16 IO OKS-ZŠZ potrjuje Smernice ravnanja s poslovnimi partnerji OKS-ZŠZ. 
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8. Zakon o športu 
 
Generalni sekretar dr. Kolar je prisotne seznanil o sestanku z ministrico ter pravno službo 
MIZŠ, ki je potekal minuli teden na temo Zakona o športu ter predstavil področja, ki še niso 
usklajena z MIZŠ. 
 
V razpravi, v kateri so sodelovali: B. Štrumbelj, M. Erjavec, M. Ropret, D. Crnek, T. Prosenc, 
E. Kolar ter B. Rotovnik, so bila izpostavljena še nekatera druga področja, za katera člani IO 
smatrajo, da bi bilo potrebno ustvariti enotno stališče. Ker je problematiki Zakona o športu 
namenjena še javna razprava članic OKS-ZŠZ pred sejo skupščine ter nato na skupščini sami 
ob posebni točki dnevnega reda, je bilo nadaljevanje razprave prestavljeno. 
 
Prisotni pa so se strinjali, da je skupščina preobsežen organ, da bi lahko operativno oblikoval 
končno verzijo predloga OKS-ZŠZ Zakona o športu, zato je predsednik predlagal sklep, ki je 
pil soglasno sprejet, kot sledi: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

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. 

 
 
 
9. Pobude in predlogi 
 
V predvidenem roku ni prispela nobena pisna pobuda oz. predlog. 
 

 
10. Razno 

 
Na 14. redni seji Izvršnega odbora OKS-ZŠZ je bil obravnavan predlog Komisije za 
organizacijske in pravne zadeve glede višine članarine OKS-ZŠZ za leto 2016, vendar ta, 
zaradi časovne stiske, ni bil podan na glasovanje. Zato ga je predsednik predlagal in bil je 
soglasno sprejet, kot sledi: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

218-15/16 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 
Lokalne športne zveze                                                      60 EUR 
Športne zveze in združenja (ostale članice)               60 EUR 

 
 
Seja se je končala ob 12:45 uri. 
 
Zapisala: mag. Poljanka Pavletič S. 

 
 

Bogdan Gabrovec 
predsednik 


