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ZAPISNIK 
42. REDNE SEJE SKUPŠČINE OKS-ZŠZ, 

ki je bila dne, 19.6.2018 ob 15.00 uri 
v prostorih podjetja Krka d.d., Dunajska 56, v Ljubljani 

  
 
 
PRISOTNI: 
 
I. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez 

a. Predstavniki  nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov: 
Tadej Šeme (Badmintonska zveza Slovenije), Marko Šinkovec (Curling zveza Slovenije), Ivan 
Levak (Gimnastična zveza Slovenije), Aljoša Tomaž (Jadralna zveza Slovenije), Bogdan 
Gabrovec (Judo zveza Slovenije), Andrej Jelenc (Kajakaška zveza Slovenije), Borut Strojin 
(Karate zveza Slovenije), Tomaž Grm (Kolesarska zveza Slovenije), Bogomir Vnučec 
(Konjeniška zveza Slovenije), Aleš Križnar (Košarkarska zveza Slovenije), Leon Uratnik 
(Lokostrelska zveza Slovenije), Marjan Hribar (Namiznoteniška zveza Slovenije), Metod 
Ropret (Odbojkarska zveza Slovenije), Bojan Rotovnik (Planinska zveza Slovenije), Silvester 
Lipošek (Plavalna zveza Slovenije), Stanislav Šernek (Rokoborska zveza Slovenije), Goran 
Djuratović (Rugby zveza Slovenije), Aleksander Mravljak (Sabljaška zveza Slovenije), Milan 
Sirše (Sankaška zveza Slovenije), Enzo Smrekar (Smučarska zveza Slovenije), Janez Slapar 
(Strelska zveza Slovenije), Mitja Tašler (Triatlonska zveza Slovenije), Iztok Čop (Veslaška 
zveza Slovenije), Tjaša Andree Prosenc (Zveza drsalnih športov Slovenije), Antonina Grlj 
(Zveza kotalkarskih športov Slovenije), Marko Mrdjenović (Zveza za baseball in softball 
Slovenije).. 
 

b. Predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov: 
Milan Kurelič (Kegljaška zveza Slovenije), Primož Lajevec (Letalska zveza Slovenije), Janez 
Zavrl (Orientacijska zveza Slovenije), Zoran Kljun (Plesna zveza Slovenije), Mitja Slavinec 
(Slovenska potapljaška zveza), Iztok Vorkapič (Slovenska zveza tajskega boksa). 
 
*g. Janez Zavrl (Orientacijska zveza Slovenije) je glasovalni listič prejel po potrditvi zamenjave 
delegata na skupščini, zato njegov podpis ni upoštevan v verifikacijskem poročilu.  

 
c. Predstavniki nacionalnih  panožnih  športnih zvez ne olimpijskih 

športov, ki so včlanjeni v Generalno združenje mednarodnih športnih 
organizacij SPORT ACCORD. 

Peter Fistrovič (Aikikai zveza Slovenije), Sergej Bižal (Ju Jitsu zveza Slovenije), Polona Košir 
(Kendo zveza Slovenije), Sitar Vladimir (Kickboxing zveza Slovenije), Igor Miličič (Ribiška 
zveza Slovenije), Jurij Obreza (Savate zveza Slovenije), Patrik Peroša (Slovenska 
univerzitetna športna zveza), Damijan Lazar (Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski 
komite Slovenije). 
 
 
 
II. Predstavniki lokalnih športnih zvez: 
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Janez Sodržnik (Ljubljanska regija), Andrej Cevc (Ljubljana-okolica), Sonja Poljšak in 
Nevenka Ražman (Obalno-Kraška regija), Primož Sulič in Rok Lozej (Severno primorska 
regija), Tomislav Tiringer in Irena Oblak (Notranjska regija), Biserka Drinovec (Gorenjska 
regija), Rafko Križman in Milan Kordič (Dolenjska regija), Ivan Gerjevič (Zasavsko-Posavska 
regija), Hasan Ibrić in Bogdan Plaznik (Celjska regija), Mojca Plaznik in Miran Kos (Koroška 
regija), Iztok Kvas (Mariborska regija), Branko Žnidarič in Stanko Kerčmar (Pomurska-Prleška 
regija). 
 
 

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

Dušan Gerlovič (Fitnes zveza Slovenije). 
b. Predstavnik športnih zvez in združenj 

Lovrenc Kokalj (Združenje borilnih športov) 
c. Predstavnik zamejskih športnih organizacij 

Marijan Velik (Slovenska športna zveza na Koroškem). 
 
IV. Predstavnika Kluba sponzorjev OKS-ZŠZ: 
Tomaž Jontes 
 
V. Športniki, ki so sodelovali na OI: 
Raša Sraka Vuković 
 
VI. Individualni ustanovitelj OKS: 
Miroslav Cerar. 
 
Drugi prisotni: 
Boro Štrumbelj (MIZŠ), Aleš Remih (FŠO), Janko Dvoršak (SLOADO), Andreja Prel (AMZS), 
Ivan Kaptler (ZŠD Polzela), Primož Samar (ŠZ Jesenice), Henrik Gjerkeš (Kasaška zveza 
Slovenije). 
 
Uvodoma je potekal protokolarni podpis pogodbe s podjetjem Eurocom d.o.o., s katerim je 
OKS-ZŠZ podaljšal sodelovanje v vlogi »velikega sponzorja OKS-ZŠZ«. 
 
V nadaljevanju je vršilec dolžnosti generalnega sekretarja OKS-ZŠZ g. Blaž Perko pozdravil  
člane skupščine, vabljene goste, športnike, sponzorje, novinarje in ostale prisotne ter 
predlagal organe 42. redne seje skupščine OKS-ZŠZ kot sledi: 
 
DELOVNO PREDSEDSTVO V SESTAVI: 
Bogdan Gabrovec (predsednik), mag. Janez Sodržnik, Iztok Čop in Blaž Perko (člani). 
 
VERIFIKACIJSKO KOMISIJO V SESTAVI: 
Tjaša Andree Prosenc (predsednica), Bogdan Plaznik in Rafko Križman. 
 
ZAPISNIČARKO: mag. Poljanka Pavletič Samardžija. 
 
OVEROVATELJA ZAPISNIKA: Biserka Drinovec in Tomaž Grm. 
 
 
Ker s strani skupščine ni bilo drugačnega predloga, je prisotne pozval h glasovanju o sestavi 
vseh delovnih teles skupščine hkrati, z dvigom glasovalnih lističev. 
 
Ugotovil je, da so delovna telesa imenovana, zato je delovnemu predsedstvu predlagal, da 
zasede svoje mesto, verifikacijsko komisijo pa zaprosil, da ugotovi prisotnost oziroma 
sklepčnost skupščine. 
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Predsednica verifikacijske komisije, ga. Tjaša Andree' Prosenc, je prisotnim sporočila, da je 
od skupaj 109. članov skupščine, ki imajo glasovalno pravico ter skupnih 152 glasov,  na seji 
prisotnih 63 delegatov, ki imajo 91 glasov. 
Od skupaj 39 nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so članice mednarodnih panožnih 
športnih zvez, katerih panoge so na programu naslednjih olimpijskih iger, je bilo na seji 
prisotnih 26 delegatov, ki skupaj 52 glasov. 
 
V sled navedenega je verifikacijska komisija ugotovila, da je bila skupščina, skladno z 
42. členom Pravil OKS-ZŠZ, sklepčna in je lahko nadaljevala z delom. 
 
 
Po zadnji seji skupščine je prišlo do menjave delegatov nekaterih članic OKS-ZŠZ, ki jih je bilo 
potrebno verificirati in sicer: 

- g. Robert Perc (Ju Jitsu zveza Slovenije) 
- g. Janez Zavrl (Orientacijska zveza Slovenije) 
- g. Drago Ozebek (Zveza kotalkarskih športov Slovenije) 
- g. Goran Djuratović (Rugby zveza Slovenije) 

 
Na podane predloge zamenjav ni bilo razprave, zato so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 
 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

65-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje novega člana skupščine OKS-ZŠZ in sicer g. 
Roberta Perca, delegata Ju Jitsu zveze Slovenije. 

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

66-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje novega člana skupščine OKS-ZŠZ in sicer g. 
Janeza Zavrla, delegata Orientacijske zveze Slovenije. 

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

67-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje novega člana skupščine OKS-ZŠZ in sicer g. 
Draga Ozebka, delegata Zveze kotalkarskih športov Slovenije. 

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

68-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje novega člana skupščine OKS-ZŠZ in sicer g. 
Gorana Djuratovića, delegata Rugby zveze Slovenije. 

 
 
Sprejem dnevnega reda 
 
Sledil je formalni začetek 42. redne seje skupščine OKS-ZŠZ, ko je predsedujoči B. Gabrovec 
predlagal dnevni red, kot sledi: 
 

Sprejem dnevnega reda 
1. Zapisnik 41. redne seje skupščine OKS-ZŠZ 
2. Poročilo verifikacijske komisije 
3. Poročila OKS-ZŠZ za leto 2017 

- Letno poročilo 
- Poročilo Nadzornega odbora 

4. Članstvo OKS-ZŠZ 
5. Pravila OKS-ZŠZ 
6. Letno poročilo SLOADO za 2017 
7. Pobude in predlogi 
8. Razno 
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Predsedujoči je podal predlog dnevnega reda na glasovanje z dvigom glasovalnih lističev ter 
ugotovil, da je bil dnevni red soglasno sprejet, zato je prešel na prvo točko dnevnega reda: 
 
 
 
AD1/ Potrditev zapisnika 41. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 
 
41. redna seja Skupščine OKS-ZŠZ je bila izvedena 16. decembra 2017 v Ljubljani. V.d. 
generalnega sekretarja je prisotne seznanil, da je bilo takrat od skupaj 108. predstavnikov, ki 
so imeli glasovalno pravico in skupaj 151 glasov, na seji prisotnih 53 delegatov, ki so skupaj 
imeli 71 glasov, kar je predstavljalo 47% vseh glasov. Dnevi red je obsegal 8 točk, sprejetih je 
bilo 16 sklepov in vsi so bili nato realizirani. Zapisnik 41. seje Skupščine je bil pregledan in 
potrjen s strani overovateljev, ki jih je potrdila decembrska Skupščina OKS-ZŠZ, zato je podal 
zapisnik na glasovanje. Posledično je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

69-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 41. redne seje skupščine, z dne 16. 
12. 2017. 

 

 
 
AD2/ Poročilo verifikacijske komisije 
 
Predsednica verifikacijske komisije, ga. Tjaša Andree' Prosenc, je podala naslednje poročilo: 
 

- od 39-tih predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov je bilo 
prisotnih 26 

- od treh športnikov, ki so sodelovali na OI je bil prisoten 1 

- od 18-tih predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov je bilo 
prisotnih 5 

- od 16-tih predstavnikov nacionalnih  panožnih  športnih zvez ne olimpijskih športov je bilo 
prisotnih 7 

- od 24-tih predstavnikov lokalnih športnih zvez je bilo prisotnih 19 

- od dveh predstavnikov športnih zvez in združenj, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 
je bil prisoten 1 

- prisoten je bil predstavnik športnih zvez in združenj 

- prisoten je bil individualni ustanovitelj 

- od treh predstavnikov sponzorjev je bil prisoten 1 

- prisoten je bil predstavnik zamejskih športnih združenj 
 
Od skupaj 109. članov skupščine, ki imajo glasovalno pravico in skupaj 152 glasov, je bilo na 
seji prisotnih 63 delegatov, ki imajo 91 glasov. 
Od skupaj 39 nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so članice mednarodnih panožnih 
športnih zvez, katerih panoge so na programu naslednjih olimpijskih iger, je bilo na seji 
prisotnih 26 delegatov, ki imajo skupaj 52 glasov. 
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AD3/ Poročila OKS-ZŠZ za leto 2017 
 
 

- Letno poročilo OKS-ZŠZ (poslovno ter finančno) 
Generalni sekretar OKS-ZŠZ je prisotne seznanil z vsebinami in postopki poslovnega načrta 
za leto 2017 ter dejanske realizacije v istem letu, na podlagi katerih je bilo pripravljeno obsežno 
Letno poročilo OKS-ZŠZ, ki vsebuje tako poslovni, kot tudi finančni del in ki je bilo posredovano 
revizijski službi. Ta je nanj podala pozitivno mnenje brez pridržkov. 
Generalni sekretar je prisotnim predstavil ključne vsebinske točke ter najbolj relevantne 
finančne podatke letnega poročila, obsežno verzijo gradiva pa so člani IO OKS-ZŠZ prejeli v 
pisni obliki z gradivom za sejo. 
Na predstavljeno poročilo ni bilo pripomb ali razprave. 
 

- Poročilo Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 
 
Predsednica Nadzornega odbora OKS-ZŠZ, g. Irena Oblak je prisotne seznanila, da je bil na 
priporočilo neodvisne revizorke, tokrat prvič poročilo Nadzornega odbora umeščeno v sklop 
celotnega letnega poročila organizacije. Povedala je, da je odbor pregledal tako poslovanje 
organov, kot tudi finančno poslovanje. V zvezi z delovanjem organov je povzela, da je 
realizacija sprejetih sklepov tako Skupščine, kot Izvršnega odbora odlična, medtem, ko je bila 
udeležba na sejah  predstavnikov v teh organih v prvi polovici leta nekoliko slabša.  
Pri pregledu finančnega poslovanja je bilo ugotovljeno, da je bilo poslovanje skladno z veljavno 
zakonodajo ter letnim delovnim načrtom, ustvarjena je bila pozitivna razlika prihodkov nad 
odhodki, ta presežek pa v letu 2017 ni bil porabljen. Podala je mnenje, da so tako vodstvo, kot 
strokovne službe v letu 2017 opravili odlično delo ter Skupščini OKS-ZŠZ, v imenu 
Nadzornega odbora OKS-ZŠZ, predlagala, da Letno poročilo sprejme. 
 
Na podlagi slednjega je predsedujoči Skupščini predlagal sklep, ki je bil soglasno sprejet, kot 
sledi: 
 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

70-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje Letno poročilo OKS-ZŠZ za leto 2017. 

 

 
 
AD4/ Članstvo OKS-ZŠZ 
 
Predsedujoči g. Gabrovec je pozval predsednika Komisije za organiziranost in pravne zadeve 
pri OKS-ZŠZ, mag. Mirana Kosa, da v imenu komisije predstavi problematiko članstva. Mag. 
Kos je prisotne seznanil s postopki predlogov za včlanitev OKS-ZŠZ na katere ni bilo pripomb, 
zato so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 
 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

71-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ sprejema Slovensko rolkarsko zvezo v članstvo OKS-ZŠZ in jo 
uvršča v skupino »Športne zveze in združenja«. 

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

72-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ sprejema Športno unijo Slovenije – Zvezo društev za športno 
rekreacijo in športno vzgojo v članstvo OKS-ZŠZ in jo uvršča v skupino »Športne 
zveze in združenja, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse«. 

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

73-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ sprejema Športno zvezo Občine Komen v članstvo OKS-ZŠZ 
in jo uvršča v skupino »Lokalne športne zveze«. 
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Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

74-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ sprejema Športno zvezo Občine Kidričevo v članstvo OKS-ZŠZ 
in jo uvršča v skupino »Lokalne športne zveze«. Ker je na podlagi drugega odstavka 
14. člena Pravil OKS-ZŠZ član OKS-ZŠZ lahko le ena lokalna športna zveza za 
območje ene lokalne skupnosti, s sprejemom Športne zveze Občine Kidričevo v 
članstvo OKS-ZŠZ preneha članstvo v OKS-ZŠZ Športni zvezi Kidričevo. 

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

75-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ sprejema Športno zvezo Občine Komen v članstvo OKS-ZŠZ 
in jo uvršča v skupino »Lokalne športne zveze«. 

 
 
88- Z timi glasovi ZA ter tremi VZDRŽANIMI (1 olimpijski, 1 ne olimpijski), je bil sprejet 
naslednji sklep: 

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

76-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ sprejema Powerlifting zvezo Slovenije – zvezo troboja moči v 
članstvo OKS-ZŠZ in jo uvršča v skupino »Nacionalne športne zveze ne olimpijskih 
športov«. 

 
 
 
AD6/ Pravila OKS-ZŠZ 

 
Predsednik Komisije za pravne akte in organiziranost pri OKS-ZŠZ, mag. Miran Kos, je 
predstavil vzroke ter izhodišča za sprožitev postopka prenove pravil, obrazložitev kaj ta 
predvidevajo ter skupščino seznanil z razlago besedila veljavnih pravil in z bistvenimi elementi 
celovite prenove. Podrobne utemeljitve ter vsebina predloga, so bili posredovani z gradivom 
za sejo skupščine. 
 
Na predstavljeno se je razvila razprava, v kateri so sodelovali: S. Lipovšek, D. Gerlovič, I. Čop, 
M. Slavinec, L. Uratnik, M. Kos, B. Gabrovec, T. Jontes, E. Smrekar, R. Sraka, J. Sodržnik, I. 
Levak, J. Slapar ter T. Grm. 
 
Na pobudo g. Grma, je sledil 5 minutni odmor, namenjen posvetu nacionalnih panožnih 
športnih zvez olimpijskih športov, s ciljem uskladitve stališča. 
Po preteku časa za posvet, je predsedujoči skupščini podal na glasovanje sklep, ki je bil z 90-
timi glasovi ZA ter enim VZDRŽANIM (1 ne olimpijski), sprejet kot sledi: 
 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

77-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ potrjuje predlagane spremembe Pravil OKS-ZŠZ, kot navedeno 
v uradnem gradivu za sejo, z izjemo 2. alineje 59. člena, ki se po novem glasi: 
Izvršni odbor ima vključno s predsednikom in tremi podpredsedniki 25 članov in sicer: 

- 13 predstavnikov nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, od 
tega 7 predstavnikov individualnih športov, 1 predstavnika panog zimskih 
olimpijskih športov in 5  predstavnikov kolektivnih športnih panog olimpijskih 
športov, 

- 1 predstavnik športnikov iz športne panoge, ki je v na programu olimpijskih 
iger, ki ga je izvolila Komisija športnikov OKS-ZŠZ in ga je potrdila skupščina 
OKS-ZŠZ, 

- 8 predstavnikov športa za vse, oz.  športnih zvez priznanih in ne-olimpijskih 
športov, od tega: 

- 2 predstavnika nacionalnih panožnih športnih zvez priznanih športov 
oziroma ne-olimpijskih športov, 
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- 4 predstavniki lokalnih športnih zvez,  
- 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 
- 1 predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov in 
 

- 1 individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ, 
- 1 predstavnik Kluba olimpijcev, oz. bivši športnik olimpijec, 
- 1 predstavnik sponzorjev OKS-ZŠZ.  

 

 
 
V nadaljevanju sta bila, ravno tako z 90-timi glasovi ZA ter enim VZDRŽANIM (1 ne olimpijski), 
sprejeta naslednja sklepa: 
 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

78-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ čistopis Pravil OKS-ZŠZ, vključujoč spremembe, sprejete na 
42. redni seji Skupščine OKS-ZŠZ.  

 
Sklep Skupščine OKS-ZŠZ: 

79-42/18 Skupščina OKS-ZŠZ odloča, da se zapisnik 6. točke dnevnega reda 42. redne seje 
Skupščine OKS-ZŠZ smatra za potrjenega, s podpisom overovateljev zapisnika, 
imenovanih na 42. redni seji Skupščine OKS-ZŠZ. 

 
 
 
 
AD7/ Letno poročilo SLOADO 2017 
 
Direktor Slovenske antidopinške agencije SLOADO, g. Janko Dvoršak, je prisotne seznanil z 
letnim poročilom o delovanju organizacije. Zajel je tako vsebinske kot tudi finančne podatke iz 
leta 2017 ter prisotne seznanil z novostmi ter nekaterimi cilji v tekočem letu. 
 
 
 
AD8/ Pobude in predlogi 
 
P. Sulič (ŠZ Ajdovščina) je pripomnil, da v letnem poročilu OKS-ZŠZ pogreša bolj poglobljeno 
evalvacijo dela regijskih pisarn OKS-ZŠZ. Povedal je, da je njihova organizacija večkrat podala 
konstruktivne pripombe v smislu delovanja skladno s smernicami Nacionalnega programa 
športa, ki vsebuje natančna napotila na področju  razvoja športa na lokalni ravni, tako 
tekmovalnega kot tudi športa za vse, vendar tega razvoja v mandatu 2014-2018 ni bilo. Zato 
je podal pobudo, da se do naslednje seje skupščine pripravi podrobno poročilo z evalvacijo 
dela regijskih pisarn, v katerem naj bo razvidno izvajanje programa skladno z razvojem 
smernic Nacionalnega programa športa. 
 
J. Slapar (Strelska zveza Slovenije) je predlagal sprejem priporočila, da predlagatelji 
kandidatov za predsednika OKS-ZŠZ ter druge vodstvene funkcije, upoštevajo spolne kvote, 
kljub temu, da s Pravili OKS-ZŠZ to ni določeno. Ponovno pa je podal pobudo tudi v zvezi z 
vzpostavitvijo pravne pomoči članicam, saj gre za kadrovsko najbolj pomanjkljivo izmed 
strokovnih področij delovanja športnih organizacij, ki je običajno povezano z izjemno visokimi 
stroški izvajanja. 
Na pobudo g. Slaparja je predsednik OKS-ZŠZ g. Gabrovec pojasnil, da že potekajo dogovori 
s pravno fakulteto, da bi se ustanovilo neko skupno telo, ki bi služilo ravno namenu, ki ga je 
izpostavil g. Slapar. 
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M. Hribar (Namiznoteniška zveza Slovenije) se je zahvalil OKS-ZŠZ za podporo, ažurnost in 
pripravljenost pomagati ter visoko strokovnost, ki so jo članice deležne. Izrazil je željo po 
tovrstnem sodelovanju tudi v bodoče, saj je bil po njegovem mnenju narejen velik korak naprej 
na vseh področjih. Verjetno tudi zaradi tega posledično tekmovalni rezultati določenih panog 
ohranjajo določeno raven, za kar je g. Hribar v imenu Namiznoteniške zveze Slovenije čestital 
vsem soustvarjalcem. 
 
 
 
 
AD9/ Razno 
 
A. Šolar je v imenu Slovenske olimpijske akademije prisotne seznanil, da je v postopku 
ustanavljanja Evropsko združenje nacionalnih olimpijskih akademij. Septembra bo v Ljubljani 
potekala ustanovna seja, na dogodek pa je g. Šolar, v imenu Slovenske olimpijske akademije, 
povabil tudi člane Skupščine OKS-ZŠZ.  
 
 
 
Predsedujoči se je zahvali prisotnim sodelovanje ter jim zaželel uspešno delo tudi preko 
poletja. 
 
  
Seja se je končala ob 17:32 uri. 
 
 
         Predsedujoči: 
         Bogdan Gabrovec 
 
 
 
Zapisničarka: 
mag. Poljanka Pavletič Samardžija 
 
 
 
 
 
Overovatelja zapisnika: 
Biserka Drinovec 
 
 
 
 
 
Tomaž Grm 
 


