
 

 

 

 

Prisotni člani IO OKS-ZŠZ na seji: Gabrovec Bogdan, Sodržnik Janez, Barada Tomaž, Smrekar Enzo, Bobinac 

Franjo, Dobnikar Roman, Dolničar Jošt, Jeršin Branko, Kačičnik Zoran, Koren Miklavec Katja, Lazar Damijan, Poljšak 

Sonja, Sraka Vukovič Raša, Ravbar Vojka, Ribič Andrej, Ropret Metod. 

Opravičeno odsotni člani IO OKS-ZŠZ: Crnek Dejan, Butara Miha, Cerar Miroslav, Erjavec Matej, Glažar Stanko 

Müllner Miran, Rotovnik Bojan, Tiringer Tomislav 

Ostali prisotni na seji: Petra Robnik (MIZŠ, Direktorat za šport), Zidar Jože (novinar), Švab Matic, Dmitrovič Brane, 

Pavletič Samardžija Poljanka, Košir Samo, Kolarič Borut, Škorc Taja, Kopač Andraž, Pahor Alja, Okorn Počivavšek 

Bojana (vsi OKS-ZŠZ). 

 

B. Gabrovec je pozdravil vse prisotne člane IO OKS-ZŠZ. Izrekel je sožalje J. Sodržniku in V. Ravbar, ki sta nedavno 

utrpela izgubo družinskega člana. Nadalje je ugotovil sklepčnost in začel z vodenjem seje. 

 

1. Potrditev dnevnega reda 

B. Gabrovec je predlagal v potrditev spremenjeni dnevni red seje, in sicer, da se točki 2 doda še potrditev zapisnika 20. 

dopisne seje, ki je potekala od 16.11. do 17.11.2022 do 12. ure. 

Predlagani spremenjeni dnevni red je tako sledeč: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 27. redne seje ter 19. dopisne in 20. dopisne seje 

3. Poročilo o aktivnostih: 

a. Poročilo predsednika in generalnega sekretarja 

b. Slovenske olimpijske akademije 

c. Strokovnega sveta športa za vse 

d. Strokovnega sveta za vrhunski šport 

e. Poslovno-marketinške dejavnosti 

4. Sklic 51. seje skupščine OKS-ZŠZ in potrditev gradiv 

4a – Vabilo na 51. sejo skupščine OKS-ZŠZ 

  

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

članom IO OKS-ZŠZ 

 

  

 

 

Ljubljana, 23.11.2022 

ZADEVA 

ZAPISNIK 28. redne seje Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, 

ki je bila dne, 22.11.2022 ob 15. uri v Športni hiši, Moskovska ulica 10, BTC, Ljubljana 
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4b – Zapisnik s 50. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

4c - Poslovnik o delu Skupščine OKS-ZŠZ 

4d - Mandatno poročilo 2018-2022 

4e - Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2023 

4f - Članstvo OKS-ZŠZ 

4g - Volitve 

5. Tehnični popravki dokumenta »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS«. 
6. Finančno poročilo OI Peking 2022 

7. Razvoj športa invalidov 

8. Ustanovitveni akt Fundacije Miroslava Cerarja 

9. Model razvrstitve športnih panog v razrede konkurenčnosti za potrebe razpisa FŠO 

10. Imenovanje predstavnika OKS-ZŠZ v svet Zavoda za šport RS Planica 

11. Izbor ponudnika za revizijo računovodskih izkazov OKS-ZŠZ za naslednja tri leta 

12. Pobude in predlogi 

13. Razno 

 

Spremenjeni dnevi red 28. seje IO OKS-ZŠZ so vsi prisotni člani potrdili. 

374-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje spremenjeni dnevni red 28. redne seje. 

 

2. Potrditev zapisnika 27. redne seje, 19. dopisne seje in 20. dopisne seje IO OKS-ZŠZ 

 

Matic Švab je poročal, da je bil zapisnik 27. redne seje poslan v pregled po elektronski pošti in da smo nanj prejeli 

pripombo M. Müllnerja. Na, v gradivu poslani, zapisnik ni bilo pripomb in so ga člani IO OKS-ZŠZ sprejeli. 

Na zapisnika 19. dopisne seje ni bilo pripomb in so ga člani sprejeli. 

Na zapisnik 20. dopisne seje so bili vsi člani ZA, z izjemo 1 člana, ki je bil VZDRŽAN. 

J. Sodržnik je podal mnenje, da bi bilo o članih za Strokovni svet Vlade RS za šport (20. dopisna seja) bolje odločati na 

redni seji, in ne na dopisni. 

B. Gabrovec je povedal, da se je bilo potrebno odzvati v roku 24-ur, saj je država vztrajala, da mandat Strokovnemu 

svetu RS za šport poteče 8.12.2022, in ne 27.12.2022. 

 

375-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje zapisnik 27. redne seje. 

376-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje zapisnik 19. dopisne seje 

377-28/22 IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 20. dopisne seje. 

 

3. Poročilo o aktivnostih OKS-ZŠZ 

Poročilo predsednika in generalnega sekretarja 

B. Gabrovec je predstavil dejavnosti med obema sejam. Poudaril je, da je opravil sestanke z vsemi ministri, s 

katerimi sodeluje šport, vse z namenom zagotoviti boljše financiranje slovenskega športa. V predvolilnih obljubah 

so predstavniki vseh strank izpostavljali izboljšanje pogojev za slovenski šport. V naslednjem obdobju bo na voljo 

150 mio za investicije v športno infrastrukturo, sprejeti se morajo še merila. 

M. Švab je podal kratko poročilo o Dobrodelnem dogodku Fundacije Miroslava Cerarja, člani so si ogledali kratek 

predstavitveni film z dogodka. 

Poročilo SOA in EU projektne pisarne 
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S. Poljšak je ob odsotnosti M. Cerarja predstavila Poročilo o delovanju SOA in EU projektne pisarne. Predstavila je tudi 

predlog za kandidata za člana novega Izvršnega odbora EOA v mandatnem obdobju 2022-2026. Predlagan je dr. 

Tomaž Pavlin. 

B. Gabrovec je dal predlagani predlog na glasovanje, ki je bil sprejet. 

 

378-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje predlog, da je dr. Tomaž Pavlin kandidat za člana Izvršnega 

odbora EOA v mandatnem obdobju 2022-2026. 

 

Poročilo Strokovnega sveta športa za vse 

J. Sodržnik je predstavil Poročilo o delovanju SSŠV. 

 

Poročilo Strokovnega sveta za vrhunski šport 

T. Barada je predstavil poročilo o delovanju SSVŠ. 

 

Poročilo Poslovno-marketinške dejavnosti 

E. Smrekarja predstavil Poročilo o poslovno marketinškem delu OKS-ZŠZ.  

 

Na koncu je S. Poljšak podala dobronamerno pobudo, da novo vodstvo razmisli glede določitve vodenja regijskih pisarn 

športni zvezi. Pobudo je, po njenih besedah, podprlo tudi nekaj večjih športnih zvez. Pobuda se glasi, da naj se najprej 

športnim zvezam pošlje anketa glede interesa vodenja regijskih pisarn. Le-to se prouči in izvede javni razpis, ne pa da 

vodenje regijskih pisarn določi podpredsednik. Predlagala je, da se selitev regijskih pisarn med športnimi zvezami 

izvede na vsake 4 leta. Nekatere športne zveze so majhne in bi tako s selitvijo regijskih pisarn k njim dobile večjo 

veljavo. 

J. Sodržnik se je strinjal, da je ideja odlična, a žal v nasprotju s Pravili OKS-ZŠZ, ki pa se jih seveda lahko prilagodi. V 

pravili namreč piše, da je regijska pisarna v največji športni zvezi. Strinja se, da je analizo potrebno narediti. Tudi sam 

je z delom nekaterih regijskih pisarn zadovoljen, z nekaterimi pa ne. Poudaril je, da so sredstva, ki jih regijske pisarne 

prejmejo, namenska, več kot 2/3 sredstev je namenjenih sofinanciranju stroška kadra kar je skladno s pravili FŠO. 

Predlagal je, da se pobuda zapiše in da se o tem novo vodstvo pogovori na začetku novega mandata. 

 

Člani IO OKS-ZŠZ so soglasno sprejeli poročila o aktivnostih OKS-ZŠZ od zadnje seje IO OKS-ZŠZ. 

 

379-28/22 IO OKS-ZŠZ se seznanja s poročilom o aktivnostih OKS-ZŠZ od zadnje seje IO OKS-ZŠZ. 

 

 

4. Sklic 51. seje Skupščine OKS-ZŠZ in potrditev gradiv 

 

4a – Vabilo na 51. sejo Skupščine OKS-ZŠZ 

 

B. Gabrovec je povedal, da je za petek, 16.12.2022 ob 12. uri predviden sklic 51. seje Skupščine OKS-ZŠZ. Predlog 

dnevnega reda so člani prejeli z gradivom. Skladno z 41. členom Pravil OKS-ZŠZ IO OKS-ZŠZ tako sklicuje skupščino. 
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380-28/22 
IO OKS-ZŠZ sklicuje 51 sejo Skupščine OKS-ZŠZ, ki bo 16.12.2022 ob 12. uri z 

dnevnim redom kot sledi iz gradiva 
 

 

4b – Zapisnik s 50. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

 

V gradivu so člani prejeli tudi zapisnik z zadnje, 50. seje skupščine OKS-ZŠZ. 

 

4c – Poslovnik o delu Skupščine OKS-ZŠZ 

 

B. Gabrovec je predal besedo S. Koširju, ki je predstavil spremembe, ki se nanašajo na uskladitev z novimi Pravili OKS-

ZŠZ. 

J. Sodržnik je podal načelno pripombo. Menil je, da je v poslovniku prepisana vsebina iz Pravil OKS-ZŠZ.  

B. Bobinac je  znova predlagal, da bi bilo glasovanje elektronsko, kar sta potrdila tudi T. Barada in E. Smrekar. Osebno 

je mnenja, da se povabi izvajalce in se pripravi predlog, da se naredi korak naprej, tudi zaradi ugleda OKS-ZŠZ. 

 

J. Sodržnik, ki ga je podprl B. Gabrovec, je dejal, da je bila o tem razprava že na prejšnji seji, a po Pravilih OKS-ZŠZ je 

to odločitev v pristojnosti skupščine in sedaj volilne komisije, ki se za to ni odločila. Ključen problem je, da se tajnih 

volitev na ta način ne da izvesti. Menil je, da letos ne bo težav s štetjem, saj bo preštevalcev več.  

S. Košir je povedal, da gre za stališče volilne komisije. 

Z. Kačičnik je povedal, da je to pristojnost volilne komisije, ki naj za to odločitev prevzame odgovornost. Časa za 

pripravo elektronskega glasovanja je bilo dovolj. 

A. Ribič je povedal, da obstajajo specializirane družbe, ki postavijo sistem in izvedejo glasovanje na licu mesta, zato 

mu sprejeti način glasovanja ni razumljiv.  

E. Smrekar je dodal, da elektronsko glasovanje poteka redno tudi na Mednarodni smučarski zvezi, zato volitve potekajo 

izredno hitro, zagotovljena je tajnost. 

B. Dmitrovič je podprl pobudo, a za izvedbo je menil, da je prepozno. Je pa pobuda na mestu za novo sestavo IO OKS-

ZŠZ.  

B. Gabrovec je dodal, da se lahko na naslednji skupščini sprejme sklep, da se elektronsko glasovanje pripravi za 

naslednje volitve. 

 

Člani IO OKS-ZŠZ so zato predlagali pobudo, da se sprejme sklep za uvedbo elektronskega glasovanja za naslednje 

volitve. 

381-28/22 
IO OKS-ZŠZ daje pobudo na Skupščino OKS-ZŠZ, da se sprejme sklep, da bodo 

volitve na Skupščini OKS-ZŠZ v prihodnje potekale elektronsko. 
 

382-28/22 
IO OKS-ZŠZ sprejema spremembe in dopolnitve Poslovnika o delu Skupščine OKS-ZŠZ, 

ki so bile članom IO OKS-ZŠZ posredovane kot gradivo za 28. sejo IO OKS-ZŠZ, pri 

čemer naj se zbriše prvi odstavek 15. člena poslovnika, ostala dva odstavka pa se 

ustrezno preštevilčita. 

 

 

4d – Mandatno poročilo OKS-ZŠZ 2018-2022 

 

B. Gabrovec je povedal, da je v gradivu za sejo Mandatno poročilo 2018-2022, ki bo predstavljeno na skupščini. 

 

4e – Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2023 

 

B. Gabrovec je predal besedo M. Švabu, ki je predstavil plan dela za 2023. Na prihodkovni strani bo manjše odstopanje, 

s strani MJU se načrtuje še 6.000 EUR, tako, da bo poslovni rezultat na račun tega večji. 

V. Ravbar je povedala, da dokler je rezultat na pozitivni ničli, je v redu. V vseh letih do sedaj je to OKS-ZŠZ uspelo, 

zato je OKS-ZŠZ ves čas uveljavljal dobro ime. 
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M. Švab je povedal, da OKS-ZŠZ nima inštrumenta, kako se obvarovati negativnih tečajnih razlik. 

B. Gabrovec je omenil projekt BŠP, ki lahko resno bremeni poslovanje organizacije. Prodaja deleža le-tega bi bila lepa 

popotnica za novo vodstvo OKS-ZŠZ. 

 

383-28/22 
IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2023. 

 

 

4f – Članstvo OKS-ZŠZ 

 

B. Gabrovec je predal besedo S. Koširju, ki je predstavil sklepe Komisije za organiziranost in pravne zadeve. Sprejeti 

so bili naslednji sklepi: 

 

384-28/22 
IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da se Footgolf zvezo Slovenije sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Športne zveze in združenja.« 
 

 

385-28/22 
IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da se Športno zvezo Idrija sprejme v 

članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Lokalne športne zveze.« 
 

 

386-28/22 
Pod pogojem, da Športna zveza Trbovlje do seje Skupščine OKS-ZŠZ dne 16. 12. 

2022 svojo vlogo za članstvo v OKS-ZŠZ ustrezno dopolni, IO OKS-ZŠZ predlaga 

Skupščini OK-ZŠZ, da Športno zvezo Trbovlje sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in jo 

uvrsti v skupino »Lokalne športne zveze«. 
 

 

4e – Volitve 

 

B. Gabrovec je predal besedo S. Koširju, ki je predstavil delo Volilne komisije OKS-ZŠZ. Ponovitev volitev se bo izvedla 

v Regijski pisarni Žalec. Predstavil je nekaj dilem volilne komisije: 1/3 članstva še ni predlagala predstavnika v 

skupščino. Trije kandidati za organe in komisije ne izpolnjujejo starostnega pogoja. Lahko se naredi izjema, saj ima IO 

OKS-ZŠZ pristojnost, da petim članom IO lahko določi izjemo, a nihče od predlaganih treh kandidatov, ki ne izpolnjuje 

starostnega pogoja, ni predlagan za člana IO OKS-ZŠZ. 

B. Gabrovec je dodal, da je pri lokalnih športnih zvezah prišlo do zapleta in se morajo volitve ponoviti, in sicer v RP 

Ljubljana, saj je bil en kandidat, ki ne izpolnjuje starostnega pogoja, izvoljen v RP Ljubljana. 

Z. Kačičnik je izrazil presenečenje, da volilna komisija določene dileme prelaga na IO OKS-ZŠZ. Pravila OKS-ZŠZ so 

jasna in naj se jih le-ta drži. 

J. Sodržnik je povedal, da je volilna komisija samostojna, vendar je dobrodošlo mnenje IO OKS-ZŠZ.  

E. Smrekar je povedal, da je bila, vsebinsko gledano, starostna omejitev 70 let omejena glede na funkcijo, niso mišljeni 

delegati. 

B. Jeršin je povedal, da večina zvez nima starostnih omejitev tako kot OKS-ZŠZ. Tu se omejuje, da je delegat skupščine 

nekdo, ki je bil na športni zvezi legalno izvoljen kot predsednik. 

S. Košir je dodal, da je skupščina organ, kjer ni veliko manevrskega prostora, razen petih izjem. Nadaljeval je, da se 

lahko zgodi, da podpredsednik ni izvoljen, drugi podpredsednik pa ni predlagan. Iz katere baze naj se ga potem določi.  

J. Sodržnik je povedal, da ta možnost obstaja. Da pa lahko predsednik npr. 3 mesece opravlja njegovo funkcijo. 

F. Bobinac je menil, da ni prav, da se IO OKS-ZŠZ opredeljuje, potrebno je spoštovati Pravila OKS-ZŠZ in prepustiti 

stvari volilni komisiji. Bi bilo pa dobro, če bi bil predstavnik te komisije prisoten na sejah pred izvedbo volilne skupščine. 

S. Košir je nato opravičil Janeza Ovsenika, predsednika Volilne komisije OKS-ZŠZ, ki ima danes sejo Izvršnega odbora 

Športne unije Slovenije in se je pisno opravičil za izostanek na seji IO OKS-ZŠZ.   

 

S. Poljšak, ki je vključena v delo OKS-ZŠZ že 20 let in trenutno vodi Komisijo za zamejski šport, je dala dobronamerno 

kritiko na področju zamejcev v izogib podobnim dogodkom v prihodnje. Povedala je, da je področje zamejcev zelo 

občutljivo področje. Navedla je, da je J. Sodržnik vnesel zmedo v vse tri zamejske skupnosti s svojimi obiski (ne kot 
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predstavnik OKS-ZŠZ, in brez vednosti predsednika) v zvezi s predstavitvijo kandidature za predsednika. Mnenja je 

bila, da je deloval mimo Pravil OKS-ZŠZ, tudi pri volitvah te skupine za člana v skupščini OKS-ZŠZ. Menila je, da bi 

moral J. Sodržnik o svojih obiskih obvestiti njo oziroma predsednika OKS-ZŠZ. Povzela je, da je z opisanim ravnanjem 

povzročil veliko škodo, v zamejskih organizacijah pa veliko zmedo. 

J. Sodržnik je odvrnil, da kot prvi podpredsednik ne potrebuje njenega dovoljenja za srečevanje s predstavniki športa v 

zamejstvu, kjer sicer zelo dobro delajo. Pri tem je povedal, da se zadevna komisija v celotnem mandatu ni niti enkrat 

sestala. Menil je, da ne drži, da bi bil kdo v opisanem primeru zaveden. 

M. Ropret je dejal, da podpira S. Poljšak, saj je hierarhijo in organe potrebno spoštovati. B. Gabrovca pa je pozval, da 

naj pove, če ve še za kakšne podobne situacije s terena. In ali vse aktivnosti na terenu potekajo z njegovim vedenjem. 

B. Gabrovec je povedal, da v obeh mandatnih obdobjih ljudem zaupa in ne ve za vse aktivnosti predstavnikov OKS-

ZŠZ, kljub temu, da je zakoniti zastopnik. 

M. Ropret je bil mnenja, da je B. Gabrovec premalo pozoren, saj se lahko zlorablja interes, morebitni spori naj se 

rešujejo znotraj OKS-ZŠZ in ne preko športnih zvez. 

A. Ribič je dodal, da na tem mestu govorimo o etiki in morali. 

B. Gabrovec je odvrnil, da je že dolgo nazaj sicer izrekel podporo T. Baradi, vendar pa potem ni storil nič za javno 

podporo njemu v korist. Vse prisotne je prosil, da se v zadnjih 25 dneh pred volitvami obnašajo dostojno, v dobro športu. 

Dodal je, da je na vseh področjih delovanja bilo v dveh mandatih vse zelo dobro narejeno, OKS-ZŠZ nikoli ni imel 

likvidnostnih težav… 

 

V. Ravbar je dodala, da je bilo veliko dobrega narejeno s poudarkom na skrbi za šport, to je OKS-ZŠZ-ju ohranjalo 

ugled. 

B. Gabrovec je zaključil, da je potrebno potrditi gradiva tudi za Skupščino OKS-ZŠZ. 

 

387-28/22 
IO OKS-ZŠZ potrjuje gradivo za 51. sejo Skupščine OKS-ZŠZ: 

- Zapisnik s 50. redne seje Skupščine OKS-ZŠZ 

- Poslovnik o delu Skupščine OKS-ZŠZ 

- Mandatno poročilo OKS-ZŠZ 2018-2022 

- Letni delovni načrt OKS-ZŠZ za leto 2023 

- Članstvo OKS-ZŠZ 
 

 

5. Tehnični popravki dokumenta »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov 

v RS« 

 

B. Gabrovec je predal besedo B. Kolariču, ki je predstavil popravke: 

• V dokumentu je popravljena kratica Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega 

komiteja iz ŠIS-SPK v  Zvezo ŠIS-SPK; 

• Pri registriranju športnikov je dopolnjena 2. alineja točke 2.3.2.1 z navedbo, da ima športnik podeljeno 

tekmovalno licenco za športno društvo, ki je včlanjeno v NPŠZ ali Zvezo ŠIS-SPK; 

• Pri pregledu NPŠZ in športnih panog, ki izpolnjujejo pogoje za upoštevanje pri kategorizaciji športnikov je 

pri planinstvu tekmovalno turno smučanje zaradi uvrstitve na program OI Milano/Cortina 2026 uvrščeno 

med olimpijske športne panoge; 

• Posledično so se pri tekmovalnem turnem smučanju spremenili kriteriji v skladu s splošnim modelom 

tekmovanj v individualnih športnih panogah; 

• Pri namiznem tenisu so tekmovanja ranga svetovnega pokala preimenovana iz Pro Tour v World Tour; 

• Pri smučarskih skokih so zaradi dopolnitve programa EI Krakov 2023 kriteriji dopolnjeni z ekipno tekmo. 
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388-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje predlog tehničnih popravkov Pogojev, pravil in kriterijev 

za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS. Spremembe začnejo veljati s 

01.01.2023. 

 

6. Finančno poročilo OI Peking 2022 

 

B. Gabrovec je predal besedo M. Švabu in B. Kolariču. Slednji je predstavil finančno poročilo. 

T. Barada je predlagal, da se, tako kot v preteklosti, strokovno službo na tem projektu nagradi, saj so bile igre uspešne, 

bili so uspešni rezultati, tudi razmere za delo so bile resnično zahtevne. B. Gabrovec je zaključil, da strokovna služba 

pripravi predlog glede nagrad na projektu OI Peking 2022 o čemer se odloča na dopisni seji. 

 

389-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje Finančno poročilo OI Peking 2022. 

390-28/22 Strokovna služba pripravi predlog nagrajevanj dela strokovne službe, o čemer se 

odloča na dopisni seji. 

 

7. Razvoj športa invalidov 

 

B. Gabrovec je predal besedo D. Lazarju, ki je predstavil Poročilo delovne skupine za pregled stanja na področju športa 

invalidov in pripravo predlogov za razvoj športa invalidov v Republiki Sloveniji. Cilj je pridobiti analizo vključevanja športa 

invalidov znotraj nacionalnih panožnih športnih zvez in športnih društev. ŠIS-SPK kandidira kot nosilec projekta (Zavod 

za šport Planica in OKS-ZŠZ sta partnerja) na razpis za projekt, ki je vreden 5 mio eur, za dobo 5-ih let. Ustanovljena 

je bila delovna skupina, ki se je sestala šestkrat. Znotraj delovne skupine so pomisleki glede dveh članov glede njune 

strokovnosti. Nadalje je povedal, da so težave pri vzpostavitvi projekta pojavljajo le v slovenskem prostoru. V Bruslju 

so projekt potrdili. Želi si, da se področje invalidov umesti v slovenski prostor, da se tej marginalni skupini omogoči 

enakovreden nastop. Navedel je, da sta IOC in IPC podpisala sporazum. Šport se enakopravno vključuje v sisteme 

športa v mednarodnem prostoru, primer: parasmučanja, paraplesa in namiznega tenisa. Poudaril je, da je interes za 

pridobitev sredstev izredno velik, da se področje športa invalidov integrira v sistem športa v Sloveniji. To področje 

namreč nima razvite mreže na lokalnem nivoju. Šport invalidov si zasluži enakopraven vstop v sistem športa. 

J. Sodržnik se je strinjal, da gre za izredno pomemben projekt, njegova globina je izjemna. Menil je, da je OKS-ZŠZ 

lahko ključen partner. Predlagal je imenovanje delovne skupine z namenom pospešitve spodbujanja zdravega 

življenjskega sloga na lokalni ravni. 

P. Robnik je povedala, da je prejela podrobne informacije o dveh projektih, financiranih s strani kohezijskih sredstev v  

skupni vrednosti 8 mio EUR. Odločitev glede predstavljenega projekta pa še ni sprejeta. Interesov je več, potrebno je 

uskladiti ali bo objavljen javni razpis ali bodo šla sredstva neposredno za izvedbo. Na direktoratu za šport iščejo dobre 

rešitve, ki bodo zagotavljale sinergijo. 

F. Bobinac je povedal, da je inkluzivnost v svetu močno prisotna, tudi v rokometu. 

D. Lazar je na koncu pozval P. Robnik, da je čas za sestanek, kako vidi njegova organizacija, ŠIS-SPK, nadaljnje korake 

pri predstavljenem projektu. 

P. Robnik mu je zagotovila, da bo predlagala sestanek na ravni direktorata. Menila je, da je odločitev potrebno sprejeti 

čim prej, tudi z vidika časovnic, da se počrpajo sredstva. 

B. Gabrovec je zaključil, da gre za izredno pomemben projekt. 

Sprejeta sta bila sledeča sklepa: 
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391-28/22 IO OKS-ZŠZ se seznanja s Poročilom delovne skupine za pregled stanja na 

področju športa invalidov. 

392-28/22 IO OKS-ZŠZ se strinja, da se imenuje delovna skupina z namenom pospešitve 

spodbujanja življenjskega sloga na lokalni ravni in pooblašča v. d. generalnega 

sekretarja OKS-ZŠZ za imenovanje delovne skupine. 

 

8. Ustanovitveni akt Fundacije Miroslava Cerarja 

 

B. Gabrovec je predal besedo S. Koširju, ki je predstavil spremembe ustanovitvenega akta Fundacije Miroslava Cerarja 

v povezavi s spremembo imena fundacije (vključitev imena in priimka Leona Štuklja v ime fundacije), in sicer so v 

predloženih spremembah in dopolnitvah ustanovitvenega akta upoštevane pripombe ministrstva, pristojnega za šport. 

OKS-ZŠZ ima težave pri registraciji skupnega imena zaradi pridobitve soglasja dedičev Leona Štuklja. V tem primeru 

gre za II. dedni red, tako, da se ne ve natančno, kako je s pridobivanji teh soglasij. 

 

393-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno sprejema Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi 

ustanove »Fundacija Miroslava Cerarja za podporo športnikom iz socialno šibkih 

okolij, ustanova«, ki je bil članom IO OKS-ZŠZ poslan kot gradivo za 28. redno sejo 

IO OKS-ZŠZ. 

 

9. Model razvrstitve športnih panog v razrede konkurenčnosti za potrebe razpisa FŠO 

 

B. Gabrovec je predal besedo B. Kolariču, ki je predstavil Model razvrstitve športnih panog v razrede konkurenčnosti 

za potrebe razpisa FŠO, katerega čistopis so člani prejeli v gradivu. Strokovni svet za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ je 

sprejel sklep, da je potrebno model preveriti. Oblikovana je bila delovna skupina devetih članov različnih športnih panog. 

V pripravo analiz in simulacij sta bila vključena tudi strokovna služba in zunanji sodelavec za statistko in metodološke 

znanosti. Ugotovljeno je bilo, da je model ustrezen, a ga je potrebno dopolniti. Predstavljen model je predhodno sprejel 

tudi Strokovni svet za vrhunski šport. Povedal je, da je bilo govora tudi o športu invalidov, za katere se razred 

konkurenčnosti pri razvrščanju sredstev FŠO ne upošteva, saj so merila za njih drugačna. Če bo FŠO v prihodnosti 

upoštevala tudi to področje, se bo ustrezno popravil tudi predstavljen model, da se bo upoštevala njihova 

reprezentativnost v samem športu. 

D. Lazar je povedal, da so opravili razgovor na FŠO, ki bodo dali mnenje na zgoraj predstavljeni predlog. Opozoril je, 

da je šport invalidov zastopan 10% v splošni populaciji, kriterija pa imajo 100%, ki jih zato ne dosegajo. 

B. Kolarič je povedal, da gre pri kriterijih FŠO in MIZŠ za dva različna modela z vidika financiranja. Pozval je, da je šport 

invalidov pomemben in naj se to področje uredi. 

B. Gabrovec je predlagal naslednja sklepa, ki sta bila sprejeta: 

 

394-28/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje Model razvrstitve športnih panog v razrede 

konkurenčnosti za potrebe razpisa FŠO za leto 2023. 

395-28/22 IO OKS-ZŠZ daje pobudo Direktoratu za šport pri Ministrstvu za izobraževanje, 

znanost in šport, da napravi revizijo razvrstitve športnih panog v razrede v skladu s 

5. členom Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni 
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ravni, predvsem način razvrstitve športnih panog v razrede v skladu s 3. odstavkom 

5. člena in kot je določeno v prilogi 1 omenjenega pravilnika. Pri reviziji omenjene 

priloge 1 naj se nameni pozornost tudi ustreznemu vrednotenju športa invalidov. 

 

 

10. Imenovanje predstavnika OKS-ZŠZ v svet Zavoda za šport RS Planica 

 

B. Gabrovec je umaknil 10. točko z dnevnega reda. O tem se bo odločalo na dopisni seji. 

 

396-28/22 IO OKS-ZŠZ se strinja, da se točka 10. Imenovanje predstavnika OKS-ZŠZ v svet 

Zavoda za šport RS Planica umakne z dnevnega reda. O njej se odloča na dopisni 

seji. 

 

11. Izbor ponudnika za revizijo računovodskih izkazov OKS-ZŠZ za naslednja tri leta 

 

B. Gabrovec je na podlagi gradiva, ki so ga člani prejeli, predlagal da se sprejme pogojni sklep predvsem zaradi tega, 

bo o tej tematiki lahko odločalo tudi novo vodstvo OKS-ZŠZ. 

 

397-28/22 IO OKS-ZŠZ se pogojno strinja, da OKS-ZŠZ pristopi k sklepanju pogodbe za revizijo 

računovodskih izkazov OKS-ZŠZ za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 z najugodnejšim 

ponudnikom revizijskih storitev; to je podjetjem ADAKTA d.o.o. 

 

12. Pobude in predlogi 

 

B. Gabrovec je predal besedo M. Švabu, ki predstavi tematiko Strategije EOC, ki jo bo proučila strokovna služba OKS-

ZŠZ.  

 

398-28/22 IO OKS-ZŠZ pooblasti strokovno službo OKS-ZŠZ, da do 10.12.2022 poda pripombe 

oziroma potrdi Strategijo Evropskega olimpijskega komiteja. 

 

B. Gabrovec je predal besedo S. Poljšak, ki predstavi pobudo, da se B. Gabrovca predlaga za častnega predsednika 

OKS-ZŠZ. Priporočilo je podal tudi M. Cerar. O pobudi zaradi nesklepčnosti IO OKS-ZŠZ člani niso odločali. O pobudi 

lahko odloča skupščina OKS-ZŠZ zato je bilo predlagano, da se ta pobuda naslovi direktno na skupščino.  

B. Gabrovec pa je na koncu dejal, da ne bo dal temu predlogu soglasja. 

 

13. Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

Seja se je zaključila ob 18.00. 

 

Zapisala: Bojana Okorn Počivavšek 
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        Bogdan Gabrovec 

        predsednik OKS-ZŠZ 


