
 

 

 

SESTAVA Izvršnega odbora OKS-ZŠZ 
 
 
 
Na 51. redni seji skupščine OKS-ZŠZ, ki je bila 16. decembra 2022 so bili za vodenje OKS-ZŠZ  
v mandatnem obdobju 2022 – 2026 izvoljeni: 
 
Predsednik OKS-ZŠZ: 
Franjo Bobinac, predsednik 
 
 

Podpredsedniki OKS-ZŠZ: 

Miran Kos, podpredsednik in predsednik Strokovnega sveta športa za vse 

Metod Ropret, podpredsednik in predsednik Strokovnega sveta za vrhunski šport 

Enzo Smrekar, podpredsednik in predsednik Odbora za gospodarstvo in finance 

Katja Koren Miklavec, podpredsednica in predsednica Odbora za športnike in olimpijske vrednote 

 

Izvršni odbor OKS-ZŠZ: 

• 7 predstavnikov individualnih športnih panog olimpijskih športov 

Jošt Dolničar (Veslaška zveza) 

Darja Gabrovšek Polajnar (Zveza drsalnih športov Slovenije) 

Fiona Johnson (Plesna zveza Slovenije) 

Andraž Lipolt (Strelska zveza Slovenije) 

Pavel Marđonovič (Kolesarska zveza Slovenije) 

Andrej Ribič (Kajakaška zveza Slovenije) 

Stane Rozman (Atletska zveza Slovenije) 

 

• 5 predstavnikov kolektivnih športnih panog olimpijskih športov 

predsednik Franjo Bobinac (Rokometna zveza Slovenije) 

podpredsednik Metod Ropret (Odbojkarska zveza Slovenije) 
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Stanko Glažar (Nogometna zveza Slovenije) 

Boštjan Tušar (Zveza vaterpolskih društev Slovenije) 

Matjaž Rakovec (Hokejska zveza Slovenije) 

 

• 1 predstavnik panog zimskih olimpijskih športov 
podpredsednik Enzo Smrekar (Smučarska zveza Slovenije) 
 

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

Raša Sraka Vuković 
 

• 8 predstavnikov športa za vse oz. nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih 
športov in nacionalnih panožnih športnih zvez od GAISF priznanih športov od tega 

- 2 predstavnika iz nacionalnih panožnih športnih zvez od MOK priznanih športov ali nacionalnih panožnih 

športnih zvez od GAISF priznanih športov 

Borut Knavs (Bowling zveza Slovenije) 

Zoran Kačičnik (Slovenska univerzitetna športna zveza) 

 

- 4 predstavniki lokalnih športnih zvez 

podpredsednik Miran Kos (Regijska pisarna Slovenj Gradec) 

Tadej Peranovič (Regijska pisarna Kranj) 

Jernej Kovačič (Regijska pisarna Brežice) 

Miran Müllner (Regijska pisarna Nova Gorica) 

 

- 1 predstavnik športnih zvez, ki se pretežno ukvarjajo s športom za vse 

Dejan Crnek (Športna unija Slovenije – Zveza društev za športno rekreacijo, športno vzgojo in zdrav 

življenjski slog) 

 

- 1 predstavnik športne zveze, ki skrbi za šport invalidov 

Damijan Lazar (Zveza za šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite) 

 

• 1 individualni soustanovitelj OKS-ZŠZ 
Miroslav Cerar 
 

• 1 predstavnik Kluba olimpijcev oz. bivši športnik olimpijec 
podpredsednica Katja Koren Miklavec 
 

• 1 predstavnik sponzorjev OKS-ZŠZ 
Vojka Ravbar 
 


