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Člani IO OKS-ZŠZ

Ljubljana, 29. 11. 2017

ZADEVA

ZAPISNIK 28. redne seje Izvršnega odbora OKS-ZŠZ,
ki je bila dne 28. 11. 2017 ob 16:00 uri v SOICu, v Ljubljani

Prisotni člani IO OKS-ZŠZ: Bogdan Gabrovec (predsednik OKS-ZŠZ), Branko Žnidarič,
Damijan Lazar, Dejan Crnek, Ivan Levak, Iztok Čop, mag. Janez Sodržnik, Martina Ratej,
Metod Ropret , dr. Milan Žvan (do 16:31), mag. Miran Kos, Miroslav Cerar, Rok Vehovec,
mag. Stanko Glažar, Tjaša Andree Prosenc, Tomaž Barada, Tomo Tiringer.
Opravičeni člani IO OKS-ZŠZ: Bojan Rotovnik, Gregor Benčina, mag. Vojka Ravbar.
OLIMPIJSKI KOMITE
SLOVENIJE ZDRUŽENJE
ŠPORTNIH ZVEZ

Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija
www.olympic.si
T 01 230 60 00
F 01 230 60 20
E info@olympic.si

Odsotni člani IO OKS-ZŠZ: Matej Erjavec.
S prisotnostjo 17-tih članov od 21-tih je bila zagotovljena sklepčnost.
Ostali prisotni: Blaž Perko (v. d. generalnega sekretarja OKS-ZŠZ), Irena Oblak
(predsednica NO OKS-ZŠZ), dr. Boro Štrumbelj (generalni direktor Direktorata za šport
MIZŠ), Andreja Simsič (arbitraža), Ivo Vodopivec (predsednik Etične komisije OKS-ZŠZ),
Luka Steiner (predsednik SS RS za šport), Tone Jagodic, Brane Dmitrovič, mag. Matic
Švab, mag. Borut Kolarič, Aleš Šolar, mag. Poljanka Pavletič Samardžija (vsi strokovna
služba OKS-ZŠZ).
Predsednik OKS-ZŠZ g. Gabrovec je pozdravil prisotne ter predlagal spremembo vrstnega
reda točk dnevnega reda, da bi se zagotovila sklepčnost pri točkah, ki so pomembne za
obravnavo na Skupščini OKS-ZŠZ, kot sledi:
1.
2.
3.
4.
5.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika 27. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 7.11.2017 ter pregled
realizacije sklepov IO OKS-ZŠZ
Zadeve Slovenske olimpijske akademije
Zadeve Strokovnega sveta športa za vse
Zadeve Strokovnega sveta za tekmovalni šport
Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti
Letni delovni načrt OKS-ZŠZ 2018
Pravila OKS-ZŠZ
Pobude in predlogi
Zadeve Slovenske olimpijske akademije
Zadeve Strokovnega sveta športa za vse
Zadeve Strokovnega sveta za tekmovalni šport
Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti
Razno

Predlog dnevnega reda je bil s strani članov IO OKS-ZŠZ soglasno sprejet.

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 7. 11. 2017
Pri zapisniku 27. redne seje IO OKS-ZŠZ je B. Perko opozoril na napako, ki se je prikradla v
predlog sklepa št. 359-27/17, kjer je s seznama športnih centrov izpadel Olimpijski športni center
Koper – Bonifika ter predlagal, da se ga dopiše na seznam.
Dr. Žvan je prosil, da se v 1. točki tretje alineje izraz »opozorilo« spremeni v »opomba«, ker ni
bilo tako mišljeno.
Pod točko dnevnega reda, ki je obravnavala Pravila OKS-ZŠZ pa se doda še njegovo vprašanje,
ali bo možno v delovno skupino, ki bo pripravljala pravila predlagati osebo, seveda z ustreznimi
kompetencami, na kar mu je v. d. generalnega sekretarja odgovoril pritrdilno.
Upoštevajoč zgornje tri popravke, je bi soglasno sprejet naslednji sklep:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
360-28/17
IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 27. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je bila 7.11.2017
V nadaljevanju je v. d. generalnega sekretarja OKS-ZŠZ podal informacijo, da so bili vsi sklepi
predhodnih sej IO OKS-ZŠZ realizirani.

2. Letni delovni načrt OKS-ZŠZ 2018
Na predhodni seji IO OKS-ZŠZ je bil predstavljena delovna verzija Letnega delovnega načrta s
finančnim načrtom OKS-ZŠZ za leto 2018, na katerega so bile podane določene pripombe s
strani članov IO. Strokovna služba je le-te preučila in jih, glede na možnosti ter smiselnost
vsebine, vključila v končno verzijo predloga, ki so jo člani IO prejeli z gradivom za sejo.
Član IO g. B. Rotovnik je na to gradivo, zaradi nezmožnosti udeležbe na seji, poslal pisna
vprašanja, s katerimi je v.d. generalnega sekretarja seznanil prisotne in nanje tudi odgovoril, kot
sledi:
B. Rotovnik:
V letnem programu pogreša dve področji, to je
prostovoljstvo ter okoljevarstvene ter
naravovarstvene vsebine.
Predlagal je podrobnejšo delitev stroškov dela ter
materialnih stroškov, vsaj na področjih, ki
operirajo z velikimi vsotami sredstev.
Predlagal je tudi podrobnejšo vsebinsko in
finančno delitev projekta Razvoj kadrov v športu,
ki predstavlja 17% proračuna OKS, vsebinsko pa
je enako obsežno zapisan, kot npr. komisija za
šport in okolje, ki prejme na letni ravni res
minimalno dotacijo.
V zvezi z načrtovanimi prihodki FŠO v
prihodnjem letu je povprašal ali je bilo
upoštevano predvidenih12% manj sredstev ter ali
se je pri načrtovanju področij upoštevala
sprememba pravilnika, predvsem v smislu
področij sofinanciranja.

B. Perko:
Te so zajete med vsebinami Komisije za
šport in okolje.
Podrobnejše delitve stroškov so
zapisane v odstavkih pod posameznimi
preglednicami. Npr. za projekte sektorja
za šport je to na strani 12.
Podrobnejše vsebinske in finančne
delitve projekta Razvoj kadrov v športu
so zapisane na strani 12, pod prikazom
8.
Pri načrtovanih sredstvih FŠO je bilo
predvideno zmanjšanje sredstev,
končne verzije pravilnika pa še nismo
prejeli, zato je bilo načrtovanje
opravljeno po predhodnih verzija,
korekcija česar pa bo možna skozi
rebalans.
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g. Rotovnik je tudi izrazil je pomislek ali je pravilno, da se olimpijske igre vodijo kot projekt, ali
gre dejansko za redno področje dela OKS, saj je bil primarno ustanovljen zaradi tega. Temu
pomisleku se je v razpravi pridružil tudi dr. Žvan. O problematiki so razpravljali še B. Štrumbelj,
I. Oblak B. Perko ter B. Žnidarič. Enotni so bili, da je predlagani Letni delovni in finančni načrt
ustrezen in posledično soglasno sprejeli naslednji sklep:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
361-28/17
Izvršni odbor OKS-ZŠZ potrjuje Letni delovni načrt s finančnim načrtom OKSZŠZ za leto 2018 in ga predlaga Skupščini OKS-ZŠZ v obravnavo ter potrditev.

3. Pravila OKS-ZŠZ
IO OKS-ZŠZ je v obravnavo prejel podrobno pripravljalno in utemeljevalno gradivo, ki ga je
predhodno obravnavala pristojna komisija. Ta prikazuje katera so bila izhodišča za sprožitev
postopka prenove pravil, kaj ta predvideva ter kaj bi bilo smotrno predložiti decembrski skupščini
v obravnavo in sprejem. Dogovorjeno je bilo, da se skupščino seznani z razlago besedila
veljavnih pravil, z bistvenimi elementi celovite prenove ter, da se ji predlaga naslednje sklepe:
13.člen, 1. odstavek:
Obstoječe besedilo
Pravna oseba iz drugega odstavka 12.
člena teh pravil, ki želi postati članica
OKS-ZŠZ mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da je registrirana v skladu z
veljavno zakonodajo
- da je glavna registrirana dejavnost
športna dejavnost oziroma, da je
v registru društev razvrščena v
skupino športnih in rekreativnih
društev, razen za splošna in
strokovna združenja povezana s
športom
- da je registrirana najmanj dve leti
- da izkazuje pozitivni poslovni izid v
letu pred podano vlogo za članstvo
- da podpiše pristopno izjavo

Predlagana sprememba besedila
Pravna oseba iz drugega odstavka 12. člena teh
pravil, ki želi postati članica OKS-ZŠZ mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
- da je registrirana v skladu z veljavno
zakonodajo,
- da je glavna
registrirana dejavnost
športna dejavnost oziroma, da je v
registru društev razvrščena v skupino
športnih in rekreativnih društev, razen za
splošna in strokovna
združenja
povezana s športom,
- da je registrirana najmanj eno leto
- da podpiše pristopno izjavo.
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45. člen:
Obstoječe besedilo
Predlagana sprememba besedila
1. Skupščina lahko veljavno sklepa in
2. Skupščina lahko veljavno sklepa in odloča
odloča le o vprašanjih in zadevah,
le o vprašanjih in zadevah, ki so na
ki so na dnevnem redu.
dnevnem redu.
2. Skupščina lahko zaseda, če je
3. Skupščina lahko zaseda, če je navzočih
navzočih več kot 50 % članov
več kot 50 % članov skupščine, v
skupščine, v nasprotnem primeru
nasprotnem primeru se zasedanje odloži
se zasedanje odloži za 30 minut.
za 30 minut. Po preteku tega časa je
Po preteku tega časa je skupščina
skupščina sklepčna, če je navzočih
sklepčna, če je navzočih najmanj
najmanj 1/3 članov skupščine.
1/3 članov skupščine.
4. Glasovanje v skupščini je javno, razen če
3. Glasovanje v skupščini je javno,
se:
razen če se:
a. skupščina z 2/3 večino prisotnih
a. skupščina z 2/3 večino
članic odloči, daje glasovanje tajno
prisotnih članic odloči,
in
daje glasovanje tajno in
b. kadar se voli člane organov OKSb. kadar se voli člane
ZŠZ in je število kandidatov večje
organov OKS-ZŠZ in je
od števila oseb, ki se jih voli.
število kandidatov večje
5. Kadar se odloča o:
od števila oseb, ki se jih
a. včlanitvi OKS-ZŠZ v MOK in
voli.
asociacije njenih članic,
4. Kadar se odloča o:
b. kandidaturi za olimpijske igre,
a. včlanitvi OKS-ZŠZ v MOK
c. sodelovanji z drugimi nacionalnimi
in asociacije njenih članic,
olimpijskimi komiteji
b. kandidaturi za olimpijske
d. ter pripravah in udeležbi na
igre,
olimpijskih igrah,
c. sodelovanji z drugimilahko glasujejo le člani skupščine, ki predstavljajo
nacionalnimi olimpijskiminacionalno panožno športno zvezo olimpijskih športov,
komiteji
predstavniki športnikov in individualni ustanovitelj.
d. ter pripravah in udeležbi
1. Odločitve se v skupščini sprejemajo z
na olimpijskih igrah,
večino glasov prisotnih članov skupščine.
lahko glasujejo le člani skupščine, ki
2. Nacionalne panožne športne zveze, ki so
predstavljajo nacionalno panožno športno
članice mednarodnih panožnih športnih
zvezo olimpijskih športov, predstavniki
zvez, katerih panoge so na programu
športnikov in individualni ustanovitelj.
olimpijskih iger, morajo imeti večino glasov
1. Odločitve
se
v
skupščini
tako pri (a) ugotavljanju kvoruma za
sprejemajo z večino glasov
sklepčnost kakor tudi (b) ob vsakem
prisotnih članov skupščine.
glasovanju.
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Odločanje o novih pravilih je predvideno na medletni skupščini, predvidoma maja ali junija 2018.

4. Pobude in predlogi
-

Soglasje k imenovanju direktorja SLOADO

Skladno s Statutom SLOADO je bil OKS-ZŠZ kot ustanovitelj pozvan, da poda soglasje k
imenovanju direktorja SLOADO, s čimer so se člani IO OKS-ZŠZ strinjali in soglasno sprejeli sklep:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
362-28/17
IO OKS-ZŠZ, na podlagi 30. člena Statuta SLOADO, podaja soglasje k
imenovanju g. Janka Dvoršaka za direktorja SLOADO

-

Priznanja športnikom in trenerjem

Skladno s Pravilnikom o priznanjih in nagradah OKS-ZŠZ so na osnovi doseženih športnih rezultatov
v letu 2017 in predlogov NPŠZ do prejema priznanj najvišjega ranga upravičeni športniki in njihovi
trenerji navedeni v seznamu, ki je bil priložen gradivu za sejo.
IO OKS-ZŠZ je seznam pregledal ter soglasno sprejel naslednji sklep:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
363-28/17
IO OKS-ZŠZ soglaša s podelitvijo priznanj zaslužnim športnikom in njihovim
trenerjem, po priloženem seznamu.
Razpis za podelitev priznanj OKS-ZŠZ na področju prostovoljstva je še v teku, zato je IO OKS-ZŠZ
soglasno sprejel naslednji sklep:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
364-28/17
IO OKS-ZŠZ pooblašča Komisijo za nagrade in priznanja OKS-ZŠZ, da do 8.
12. 2017 pripravi končni seznam dobitnikov priznanj za prostovoljno delo v
športu, ki bodo podeljena na 41. redni seji Skupščine OKS-ZŠZ.
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-

Pobude PMS- davčna zakonodaja

Člani Poslovno marketinškega sveta OKS-ZŠZ so na 6. seji dne 13. 11. 2017 pripravili
štiri pobude za spremembo zakonodaje ter prosili IO OKS-ZŠZ za potrditev le-teh:
1. Oprostitev plačila dohodnine za nagrade za osvojene olimpijske medalje in
medalje s svetovnih ter evropskih prvenstev, ki jih športniku izplača OKS-ZŠZ.
2. Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko nameni za
donacije (iz 0,5% na 1% odmerjene dohodnine.
3. Prenehanje veljavnosti Zakona o davku na srečko, saj je bil sprejet v času
finančno-gospodarske krize.
4. OKS-ZŠZ predlaga uvedbo doplačilne oz. priložnostne poštne znamke, katere
sredstva bi bila namenjena OKS-ZŠZ, podobno kot je to pri Gasilski zvezi
Slovenije in Rdečem križu Slovenije.
IO OKS-ZŠZ je o pobudah razpravljal, v.d. generalnega sekretarja pa je povedal, da
je zadnji predlog, to je doplačilna znamak, že v postopku sprejemanja v državnih
organih. Člani IO so soglasno podprli vse predloge, kot sledi:
Sklep IO OKS-ZŠZ:
365-28/17
IO OKS-ZŠZ podpira spodnje pobude Poslovno marketinškega sveta OKS-ZŠZ
ter si bo prizadeval k njihovi uresničitvi:
1.

2.
3.
4.

-

Oprostitev plačila dohodnine za nagrade za osvojene olimpijske
medalje in medalje s svetovnih ter evropskih prvenstev, ki jih športniku
izplača OKS-ZŠZ.
Zvišanje deleža dohodnine, ki ga zavezanec za dohodnino lahko
nameni za donacije (iz 0,5% na 1% odmerjene dohodnine.
Prenehanje veljavnosti Zakona o davku na srečko, saj je bil sprejet v
času finančno-gospodarske krize.
OKS-ZŠZ predlaga uvedbo doplačilne oz. priložnostne poštne znamke,
katere sredstva bi bila namenjena OKS-ZŠZ, podobno kot je to pri
Gasilski zvezi Slovenije in Rdečem križu Slovenije.

SportSi 360

Prisotni so se seznanili s posredovanim jim gradivom na temo sistema SportSi 360 o vsebini
katerega bo omogočena razprava na prihodnji seji IO OKS-ZŠZ.

5. Zadeve Slovenske olimpijske akademije
Predsednik SOA, g. Miroslav Cerar, je da se redno odvijajo vse tekoče aktivnosti Slovenske
olimpijske akademije ter priprave na dogodke ob zaključku koledarskega leta.
Etična komisija pripravlja poslovnik o delovanju komisije, ki ga je njen predsednik, g. Ivo
Vodopivec, prisotnim tudi predstavil.
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6. 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.
Povedal je, da je med 15. in 19. novembrom v Seulu (Južna Koreja) potekal Svetovni
kongres TAFISA, osrednje svetovne organizacije športa za vse. V Okviru kongres je
bila izvedena tudi generalna skupščina organizacije. Kongresa se je poleg OKS-ZŠZ
udeležilo več kot 400 udeležencev iz 83-tih držav z vseh celin. Osrednja tema je bila
»Aktivni svet do leta 2030 – iskanje novih perspektiv«. S predavanjem »Ustvarjanje
dobrih pogojev za razvoj športa za vse v Sloveniji« je na kongresu sodeloval tudi prvi
podpredsednik OKS-ZŠZ, mag. Janez Sodržnik. Na Generalni skupščini TAFISA v
četrtek 16. novembra je Slovenija predstavila kandidaturo za organizacijo 27.
svetovnega kongresa TAFISA leta 2021 v Ljubljani. Za organizacijo se je potegovala
skupaj s turškim Istanbulom. Po anonimnem glasovanju so člani skupščine z visoko
večino izbrali Ljubljano. Tokratna skupščina je bila tudi volilna. Izvoljen je bil novi
izvršni odbor za mandatno obdobje 2017-2021. Skupščina je za predsednika izvolila
dosedanjega dr. Ju-Ho Chang (J.Koreja) ter 11 članov odbora, med katerimi je bil v
prvem krogu, kot novi član tudi mag. Janez Sodržnik.
Oddano je bilo pismo o nameri za organizacijo Svetovnih poletnih iger zaposlenih v
Ljubljani v letu 2022.Odločitev še ni bila sprejeta. Je pa za organizacijo Evropskih
poletnih iger kandidirala Športna unija Slovenije, kjer bomo mi partner in že naslednji
teden prihaja v Ljubljano tričlanska komisija EFCS-ja, da pregleda zmogljivosti
športnih in nastanitvenih potencialov za izvedbo iger, kjer se pričakuje med 7.000 in
8.000 udeležencev.
V obdobju med sejam sta bili izvedeni dve mini olimpijadi.
Predstavnik SSŠV in regijskih pisarn smo 8.11.2017 sodelovali na posvetu MIZŠ
namenjenem predstavnikom občin na katerem so podali odgovoren na odprta
vprašanja ob implementaciji novega zakona o športu v lokalnih skupnostih. Na pobudo
OKS-ZŠZ o skupni organizaciji in povabilu tudi predstavnikom občinskih športnih zvez
se žal niso odzvali.
V okviru projekta »Slovenska bakla« ki bo aktivacija za prihajajoče zimske olimpijske
igre v Pjongčangu, so bili opravljeni uvodni sestanki in dogovori z župani nekaterih
občin.
V sredo 15.12. je bil sestanek delovne skupine za pripravo programov usposabljanja
na področju športne rekreacije in športa starejših v skladu z Zakonom o športu
Podprli smo predlog Fitnes zveze Slovenije, ki je predlagala dr. Hermana Berčiča za
Bloudkovo nagrado. Podali smo tudi predlog komisiji za priznanja za podelitev častne
listine OKS-ZŠZ na skupščini, 16.12..
23.11. je v Bruslju potekal informativni sestanek Evropskega tedna športa 2018.
Projektu bo v prihodnjem letu namenjeno več sredstev, kot v preteklih letih.
V sodelovanju z regijskimi pisarnami OKS-ZŠZ so bili opravljeni sestanki z župani in
dogovori o sodelovanju z obstoječimi športnimi zvezami in o ustanavljanju novih v
občinah v naslednjih občinah: Zreče, Sežana in IG.
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7.

Zadeve Strokovnega sveta za tekmovalni šport

Predsednik Strokovnega sveta za tekmovalni šport g. Iztok Čopa, je prisotne seznanil z
dejavnostmi, ki so potekale na tem področju po zadnji seji IO OKS-ZŠZ in izpostavil predvsem
naslednje:
-

SSTŠ je z dopisno sejo potrdil prioritetni seznam za zaposlovanje športnikov in trenerjev
v javni upravi.
Priprave na Pjongčang so že v sklepni fazi, ravno tako že aktivno potekajo priprave na
MOI v Buenos Airesu ter Sredozemske igre v Tarragoni.
Vložena je bila namera za kandidaturo EYOF v Kopru 2023.
Postopek štipendiranja športnikov ter projekt Razvoj kadrov v športu potekata nemoteno.

8. Zadeve področja poslovno marketinške dejavnosti
T. Barada, podpredsednik odgovoren za področje financ in marketinga, je podal poročilo o
opravljenih aktivnostih v obdobju med sejama, kot sledi:
-

9.

Podpisana je bila zlata partnerska pogodba s podjetjem Delo, s katerim se že
pripravljajo prvi skupni projekti.
V podpisu je sponzorska pogodba s Pivovarno Laško.
Podpisani sta bili pogodbi za Slovensko hišo s SPIRITOM in STO.
Peter Dokl in Branko Levič sta z ekipo uspešno napolnila dva kontejnerja materiala
in hrane ter pijače za Slovensko hišo, ki sta že na poti v Korejo.
Na medresorskem usklajevanju vlade smo obravnavali slovenske športne barve –
poskušal se bo pripraviti bolj natančen priročnik na to temo.
Na Klubu sponzorjev smo predstavili vse aktivnosti okoli OI 2018 in potrdili
olimpijsko oglaševalsko kampanjo.

Razno

Pod to točko ni bilo razprave.
Seja se je zaključila ob 17:14 uri.

Zapisala: mag. Poljanka Pavletič S.

Bogdan Gabrovec
Predsednik
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