
 

 

ŠT. DOK.  

PO POTRDITVI 

 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

Člani Izvršnega odbora OKS-ZŠZ 

 

 

Ljubljana, 8.6.2016 

ZADEVA 

ZAPISNIK 16. redne seje IO OKS-ZŠZ 

ki je bila dne 7. 6. 2016 ob 15.00 uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, v Ljubljani.  
 

 

Prisotni člani IO OKS-ZŠZ: Bogdan Gabrovec (predsednik OKS-ZŠZ), Bojan Rotovnik, 
Branko Žnidarič, Dejan Crnek, dr. Milan Žvan, Ivan Levak, Iztok Čop, mag. Janez Sodržnik, 
Metod Ropret, mag. Miran Kos, mag. Stanko Glažar, mag. Vojka Ravbar, Tomaž Barada, 
Tomo Tiringer. 
 
S prisotnostjo 14tih od 21tih članov IO OKS-ZŠZ  je bila zagotovljena sklepčnost. 
 
Opravičeni člani IO OKS-ZŠZ: Damijan Lazar, Gregor Benčina, Miroslav Cerar, Matej 
Erjavec, Rok Vehovec, Tjaša Andree Prosenc 
 
 
Ostali prisotni: dr. Edvard Kolar (generalni sekretar OKS-ZŠZ), dr. Boro Štrumbelj 
(generalni direktor Direktorata za šport), Irena Oblak (predsednica nadzornega odbora 
OKS-ZŠZ), Blaž Perko, mag. Matic Švab, Rok Osojnik, mag. Poljanka Pavletič Samardžija 
(vsi strokovna služba OKS-ZŠZ). 
 

 
 

V uvodu uradnega dela seje je predsednik OKS-ZŠZ g. Gabrovec pozdravil prisotne in 
predlagal dnevni red 16. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je bil s strani prisotnih soglasno 
potrjen, kot navedeno spodaj: 
 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 26.5.2016 ter pregled 
realizacije sklepov IO OKS-ZŠZ 

2. Zakon o športu 
3. Pobude in predlogi 
4. Razno 

 
 
 

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 

 



2 

 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje IO OKS-ZŠZ z dne 26.5.2016 in pregled 
realizacije sklepov IO OKS-ZŠZ 

 
Na zapisnik 15. seje IO OKS-ZŠZ ni bila podana nobena pripomba, zato je bil soglasno 
sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

219-16/16 IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 15. redne seje IO OKS-ZŠZ, ki je bila 
26.5.2016. 

 
V nadaljevanju je generalni sekretar OKS-ZŠZ dr. Kolar podal informacijo, da so bili vsi sklepi 
predhodnih sej IO OKS-ZŠZ realizirani.  
 
 
2. Zakon o športu 
 
Člani IO so z gradivom za sejo prejeli prečiščeno verzijo MIZŠ predloga Zakona o športu, 
nastalo na podlagi javne razprave OKS-ZŠZ. 
 
Generalni sekretar dr. Kolar je povedal, da je ta verzija sicer že zelo blizu končni, bo pa 
gotovo še predmet sprememb če že ne po 16. seji IO OKS-ZŠZ pa po pregledu Službe vlade 
RS za zakonodajo ter Zakonodajno pravne službe državnega zbora. 
 
V nadaljevanju je sledila razprava, strukturirana po členih zakona, kot sledi v spodnjem 
zapisu. 
 
2. člen: 
Opredelitev pojmov. Na predlog Arbitraže OKS-ZŠZ je bil s strani IO OKS-ZŠZ soglasno 
potrjen predlog, kot sledi: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

220-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 2. člen osnutka novega Zakona o 
športu, med pomen izrazov doda naslednja alineja:  
»Arbitraža je samostojno in neodvisno razsodišče, ki zagotavlja reševanje 
sporov s področja športa nacionalnih in občinskih športnih zvez, njihovih 
klubov in športnikov.» 

 
5. člen: 
Športni programi in izvajalci. Dodana je bila četrta točka, kot sledi:  
(4) Športni programi iz prvega odstavka tega člena se ne opravljajo kot pridobitna dejavnost, 
zato izvajalcem iz drugega odstavka tega člena ni potrebno izpolnjevati pogojev za 
opravljanje dejavnosti turističnih aranžmajev ali paketnih storitev, kot jih določa zakon, ki ureja 
področje turizma. 
 
Ob tem je g. Rotovnik prosil, da OKS-ZŠZ opozori MIZŠ, da bi bilo bolje bolj eksplicitno 
zapisati, da gre v našem primeru za opravljanje pridobitne dejavnosti v skladu z Zakonom o 
društvih in ne Zakonom o gospodarski dejavnosti oz. na podlagi Pravilnika o opredelitvi 
pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09). 

 
 

6. člen: 
Znanost o športu. Dr. Žvan je podal pripombo, da sta Fakulteta za šport ter FAMNIT Univerze 
na primorskem, z MIZŠ uskladili definicijo znanosti v športu za potrebe zakona, vendar ta 
navedena v obravnavanem besedilu ni prava. Ker je prisotni generalni direktor Direktorata za 
šport zatrdil, da je v besedilu zakona natančni prepis usklajene definicije, je bil posledično 
soglasno sprejet naslednji sklep: 
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Sklep IO OKS-ZŠZ: 

221-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga da se preveri ali je definicija znanosti, navedena v 
predlogu MIZŠ Zakona o športu tista, ki je bila usklajena med FŠ UP ter 
MIZŠ. V nasprotnem primeru se definicijo ponovno uskladi. 

 
 
13. člen: 
Letni program športa na lokalni ravni. Mag. Kos je opozoril, da je iz besedila izpadla že 
usklajena dikcija, ki ureja enakost udeležencev, ne glede na domicil, zato je bil ns predlog 
predsednik soglasno sprejet naslednji sklep: 
  
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

222-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 13. člen osnutka novega Zakona o 
športu, ponovno zapiše točka:   
»Pri delitvi sredstev letnega programa športa v posamezni občini, so do 
enake višine sredstev sofinanciranja upravičeni vsi člani posamezne 
športne organizacije, ne glede na njihov domicil.« 

 
Prisotni so bili soglasni pri odločitvi, da je potrebno vztrajati pri zahtevi po soglasju občinske 
športne zveze pred sprejetjem LPŠ na lokalni ravni, kar so potrdili z naslednjim sklepom: 

 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

223-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 13. člen osnutka novega Zakona o 
športu, v sedanji tretji točki zamenja izraz »mnenje« z izrazom »soglasje«, 
kot sledi: 
»Letni program športa na lokalni ravni sprejme občinski svet, po 
predhodnem soglasju občinske športne zveze, če ta obstaja.« ter 
»Če v roku enega meseca od poziva soglasja k predlogu letnega programa 
športa na lokalni ravni ni podano, lahko občinski svet, ne glede na prejšnji 
odstavek, sprejme letni program športa na lokalni ravni.« 

 
 

39. člen: 
Pravice športnikov. Dr. Žvan je predlagal, da bi se pravica do brezplačne izobrazbe razširila 
na vse športnike, ki so kadarkoli imeli status vrhunskega športnika, vendar se je IO OKS-ZŠZ 
po krajši razpravi odločil, da je uresničitev ukrepa varnejša, če je ta pravica dodeljena, kot 
prvotno predvideno, dobitnikom olimpijskih, paraolimpijskih, medalj z olimpijade gluhih ali 
medalj s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih 
disciplinah individualnih športnih panog. 
  
 
41. člen: 
Sestava SS RS za šport. IO OKS-ZŠZ je bil soglasen, da naj bi OKS-ZŠZ imel v Strokovnem 
svetu RS za šport 7 predstavnikov, od tega enega na predlog SZUŠ. Na podlagi tega je bil 
sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

224-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 41. člen osnutka novega Zakona o 
športu, navede sestava, kot sledi: 
»Strokovni svet ima 17 članov. Vlada jih imenuje izmed uveljavljenih 
strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih programov iz prvega 
odstavka 5. člena tega zakona, od tega sedem na predlog OKS-ZŠZ, in 
sicer dva s področja individualnih športnih panog, dva s področja kolektivnih 
športnih panog, dva s področja športne rekreacije ter enega na predlog 
SZUŠ in enega na predlog ZŠIS-POK.« 
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44. člen: 
Nacionalna panožna športna zveza. Ob tem členu je g. Rotovnik opozoril, da bi bilo potrebno 
uskladiti definiciji Zakona ter Nacionalnega programa športa v Izvedbenem načrtu, saj bi 
lahko prihajalo do neskladij oz. zamenjav med NPŠZ in NŠZ. Pri NPŠZ bi bilo potrebno 
dodati "… in včlanjena v OKS-ZŠZ v skupino NPŠZ" saj ima OKS-ZŠZ več skupin članic in 
niso vse članice tudi NPŠZ.  Poleg tega je opozoril še na napako v predlogu 44. člena, saj 
MOK nima članic v obliki mednarodnih panožnih športnih zvez, temveč so člani MOK-a 
posamezniki. Če se želi smiselno uporabiti takšno določilo, bi moralo v zakonu pisati "… ali v 
mednarodno panožno športno zvezo, ki je članica olimpijskega gibanja".  
Prisotni so se z ugotovitvami strinjali in tako soglasno podprli sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

225-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se 44. člen osnutka novega Zakona o 
športu zapiše kot sledi: 
»NPŠZ po tem zakonu je zveza društev, registrirana v skladu z Zakonom o 
društvih, ki je včlanjena v OKS-ZŠZ v skupino NPŠZ ali v mednarodno 
panožno športno zvezo, ki je članica olimpijskega gibanja.« 

 
 
49. člen: 
Pristojnosti javnih zavodov. Prisotni so bili soglasni, da med pristojnosti javnih zavodov ne 
sodi opravljanje strokovnih nalog za osrednje športne zveze, saj gre pri tem za poseg v 
neposredno izvedbo športnih programov, zato je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

226-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 49. člen osnutka novega Zakona o 
športu, v četrti alineji izpusti izraz »strokovnih«, kot sledi: 
»opravljanje administrativnih in tehničnih nalog za potrebe osrednje športne 
zveze;« 

 
 

 
50. člen: 
Strokovno delo v športu. Na predlog dr. Žvana je bil sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

227-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 50. člen osnutka novega Zakona o 
športu, četrta točka zapiše kot sledi: 
»Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko strokovno delo v športu s 
kompetencami načrtovanja, organiziranja, izvajanja in spremljanja procesa 
športne vadbe na programih iz pete in šeste točke prvega odstavka 5. člena 
tega zakona opravlja tudi kdor je bil vrhunski športnik, če si pridobi prvo 
stopnjo usposobljenost po tem zakonu, v roku enega leta od prvega 
nastopa dela v športu, vendar le v športni panogi v kateri je pridobil status 
vrhunskega športnika.« 

 
Ob 15:45 uri je sejo zapustil član IO OKS-ZŠZ dr. Milan Žvan, vendar je bila s prisotnostjo 
13tih članov od 21tih, še vedno zagotovljena sklepčnost.  
 
 
56. člen: 
Sprejemanje programov usposabljanj. Na predlog mag. Janeza Sodržnika, je bil po dolgi 
razpravi, v kateri so sodelovali: Oblak, Crnek, Sodržnik, Kolar, Barada, čop, Gabrovec, 
Rotovnik, Žnidarič, kos, Ropret, Levak, Ravbar ter Tiringer, soglasno sprejet naslednji sklep: 
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Sklep IO OKS-ZŠZ: 

228-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 56. členu osnutka novega Zakona o 
športu, tretja točka zapiše kot sledi: 
»OKS-ZŠZ predlaga en program usposabljanja za športno rekreacijo in en 
program usposabljanja za šport starejših v sodelovanju z Združenjem športa 
za vse Slovenije in visokošolskimi zavodi, ki izvajajo javno veljavne 
programe iz prvega odstavka 52. člena tega zakona. 
Za izvajanje usposabljanja za področje športne rekreacije je pristojen OKS-
ZŠZ.« 

 
Posledično se v poglavje VI. (Sodelovanje civilne družbe) dodata nova člena: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

229-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v poglavju VI. osnutka novega Zakona 
o športu, ki obravnava sodelovanje civilne družbe doda člen, ki se glasi: 
»(SUŠZ) 
Krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega univerzitetnega 
gibanja in povezuje univerzitetne organizacije na področju športa študentov 
v Republiki Sloveniji je SUŠŽ.« 

 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

230-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v poglavju VI. osnutka novega Zakona 
o športu, ki obravnava sodelovanje civilne družbe doda člen, ki se glasi: 
»(ZŠVS) 
Krovna športna organizacija, ki je del OKS-ZŠZ in povezuje športne 
organizacije, ki delujejo samo na področju športne rekreacije v Republiki 
Sloveniji je ZZŠR.« 

 
 
g. Rotovnik je v razpravi ugotovil, da je v drugi točki 56. člena zadnji del stavka, ki se glasi: 
"…, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem" odveč, saj je z zakonom določeno, katere 
organizacije so NPŠZ in ker je v definiciji naveden tudi izraz "športna panoga", je določilo o 
uradnih tekmovalnih sistemih nepotrebno. Poleg tega je predlagal, da se ki vključuje več 
športnih panog in bi ob taki dikciji lahko za vse panoge skupaj sprejele samo en program 
usposabljanja, kar pa ni mogoče (primer: Smučarska zveza Slovenije – biatlon in smučarki 
skoki).  Na podlagi teh ugotovitev je bil soglasno sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

231-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se druga točka 56. člena osnutka  novega 
Zakona o športu glasi: 
»NPŠZ, vsaka za svojo panogo, predlaga en program usposabljanja za 
pridobitev usposobljenosti za športno treniranje v športni panogi.« 

 
 

IO OKS-ZŠZ si je bil na podlagi razprav in odločitev na predhodnih sejah enoten, da je 
potrebno sistemu licenciranja dati pravno podlago, zato je bil s strani članov IO soglasno 
sprejet naslednji sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

232-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v osnutek novega Zakona o športu 
vstavi nov 61. člen, ki se glasi: 
 
(licenca) 
(1) Na podlagi diplome o javno veljavni izobrazbi ali spričevala o 
usposobljenosti izda licenco za opravljanje strokovnega dela v športu NPŠZ 
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za športne panoge, ki imajo evidentiran uradni tekmovalni sistem. 
(2) Licenca je javna listina in se podeli za določen čas – dobo štirih let. 
(3) Kriterije za izdajanje licenc iz prejšnjega odstavka pripravi vsaka 
posamezna NPŠZ za svoje področje, na podlagi opredelitve v temeljnem 
aktu NPŠZ« 

 
 
77. člen: 
Sofinanciranje športnih objektov. IO OKS-ZŠZ je na podlagi predhodnih razprav in odločitev 
oglasno sprejel naslednji sklep: 
 

233-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 77. členu osnutka novega Zakona o 
športu doda nova točka, ki se glasi: 

»Uporabniki uporabljajo površine za šport v naravi na lastno odgovornost.« 

 
 

82. člen: 
Prednost pri uporabi športnih objektov in površin za šport v naravi. G. Rotovnik je opozoril na 
nerodno formulacijo vsebine tega člena, saj v praksi ni možno zagotavljati prednostne 
uporabe tam, kjer je do javne površine za šport v naravi prost in nekontroliran dostop za vse 
(npr. trim steze, kolesarske steze, različne poti v naravi …). IO se je z ugotovitvijo strinjal in 
soglasno podprl naslednji sklep: 

 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

234-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se prvo točko 82. člena osnutka novega 
Zakona o športu zapiše kot sledi: 
 
»Športna društva, ki izvajajo letni program športa, imajo za izvajanje 
nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi športnih 
objektov in površin za šport v naravi v javnem interesu pred drugimi izvajalci 
in uporabniki. To določilo ne velja za tiste površine za šport v naravi, ki so 
javnega značaja oz. prosto dostopne.« 

 
 

85. člen: 
Velike športne prireditve. Po mnenju IO OKS-ZŠZ so s seznama velikih športnih prireditev ter 
posledično v 86. členu pridobitve soglasja, izpadle Evropske univerzitetne igre, zato je IO 
OKS-ZŠZ soglasno sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep IO OKS-ZŠZ: 

235-16/16 IO OKS-ZŠZ predlaga MIZŠ, da se v 85. členu osnutka novega Zakona o 
športu, v drugem odstavku, pod novo točko 8, doda: »Evropske 
univerzitetne igre«. 
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3. Pobude in predlogi 
 
Predsednik Strokovnega sveta za tekmovalni šport g. Iztok Čop je prisotne seznanil s 
projektom z delovnim nazivom Certifikat športnikom prijazne srednje šole in pozval IO OKS-
ZŠZ, da SSTŠ omogoči sestavo delovne skupine, ki bo projekt pripravila za udejanjanje v 
šolskem letu 2017/2018, s čimer so se člani IO OKS-ZŠZ strinjali. 
 

 
 

4. Razno 
 

Pod točko razno ni bilo razprave. 
 

 
 
Seja se je končala ob 17:57 uri. 
 
 
 
 
Zapisala: mag. Poljanka Pavletič S. 

 
 

Bogdan Gabrovec 
predsednik 


