
 

 

 

 

Prisotni člani IO OKS-ZŠZ na seji: Gabrovec Bogdan, Barada Tomaž, Bobinac Franjo, Crnek Dejan, Dobnikar Roman, 

Dolničar Jošt, Erjavec Matej, Glažar Stanko, Jeršin Branko, Kačičnik Zoran, Koren Miklavec Katja, Lazar Damijan, 

Müllner Miran, Poljšak Sonja, Sraka Vukovič Raša, Ropret Metod, Rotovnik Bojan, Tiringer Tomislav 

Opravičeno odsotni člani IO OKS-ZŠZ: Sodržnik Janez, Smrekar Enzo, Butara Miha, Cerar Miroslav, Ravbar Vojka, 

Ribič Andrej 

Ostali prisotni na seji: Zalaznik Maja (EF), Norčič Sašo (Strokovni svet RS za šport), Zidar Jože (novinar), Švab 

Matic, Dmitrovič Brane, Pavletič Samardžija Poljanka, Košir Samo, Šolar Aleš, Škorc Taja, Kopač Andraž, Pahor Alja, 

Okorn Počivavšek Bojana (vsi OKS-ZŠZ) 

 

B. Gabrovec je pozdravil vse prisotne člane IO OKS-ZŠZ, 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 točka 8 Vzpostavitev EU projektne 

pisarne predstavi na točko 4 zaradi neodložljivih obveznosti M. Zalaznik. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo. 

Predlagani spremenjeni dnevni red je tako sledeč: 

1. Potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 26. redne 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. Vzpostavitev EU projektne pisarne 

5. Volilna opravila OKS-ZŠZ 

6. Volitve v Državni svet RS 2022 

  

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

članom IO OKS-ZŠZ 

 

  

 

 

Ljubljana, 30.09.2022 

ZADEVA 

ZAPISNIK 27. redne seje Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, 

ki je bila dne, 27.9.2022 ob 15.uri v Slovenskem olimpijskem izobraževalnem centru, Ameriška ulica 8, 

1000 Ljubljana 
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7. Imenovanje članov UO SLOADO 

8. Trajnostna strategija OKS-ZŠZ 

9. Nacionalni olimpijski inštitut 

10. Dopolnitev pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na OKS-ZŠZ 

11. Pravilnik o napredovanju zaposlenih na OKS-ZŠZ v plačne razrede 

12. Kriteriji OKS-ZŠZ za nastop na Evropskih igrah 2023 

13. Dnevi OKS-ZŠZ 

14. Poziv RTV SLO glede TV prenosov OI 

15. Pobude in predlogi 

16. Razno 

 

D. Crnek je prosil, da se na seji obravnava tudi gradivo, ki ga je Športna unija Slovenije poslala predsedniku OKS-ZŠZ 

vezano na nezakonit poseg Strokovnega sveta RS za šport v skupino nacionalnih zvez za športno rekreacijo. Menil je, 

da je politika vstopila v civilno sfero, v šport. Prosi, da OKS-ZŠZ zavzame stališče do te problematike. Omenjena tema 

se bo obravnavala pod točko 15. Pobude in predlogi. 

 

Spremenjeni dnevi red 27. seje IO OKS-ZŠZ so vsi prisotni člani potrdili. 

349-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje spremenjeni dnevni red 27. redne seje. 

 

2. Potrditev zapisnika 26. redne seje 

 

Matic Švab je poročal, da je bil zapisnik 26. redne seje poslan v pregled po elektronski pošti in da nanj ni bilo prejetih 

pripomb. Prisotni člani so potrdili zapisnik s 26. redne seje. 

V gradivu za sejo sta bila tudi sklepa s strani Strokovnega sveta za vrhunski šport, ki ga je IO OKS-ZŠZ pooblastil za 

imenovanje reprezentance SI Oran in OFEM Banska Bystrica ter seznam obeh reprezentanc. 

M. Švab je nadalje povedal, da so bili sklepi realizirani. Nerealiziran sklep vezan na Komisijo za mednarodno 

sodelovanje glede priprave izvedbe EU projektne pisarne bo predstavljen na tej seji. 

 

350-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje zapisnik 26. redne seje. 

 

3. Poročilo o aktivnostih OKS-ZŠZ 

Poročilo predsednika in generalnega sekretarja 

B. Gabrovec je člane IO OKS-ZŠZ seznanil z zdravstvenim stanjem generalnega sekretarja, Blaža Perka. Njegovo 

zdravstveno stanje se izboljšuje in rehabilitacija v Soči uspešno poteka. V času njegove odsotnosti ga nadomešča 

namestnik generalnega sekretarja in poslovni direktor Matic Švab. Predsednik je predlagal v potrditev sklep, ki so 

ga vsi prisotni soglasno potrdili. 

 

351-27/22 IO OKS-ZŠZ soglaša, da Matic Švab, na OKS-ZŠZ zaposlen kot namestnik generalnega 

sekretarja in poslovni direktor, v času bolezenske odsotnosti Blaža Perka, to je od vključno 

30.8.2022 do vrnitve Blaža Perka na delovno mesto, zastopa OKS-ZŠZ in opravlja vsa 

dejanja v pravnem prometu , ki so v pristojnosti generalnega sekretarja OKS-ZŠZ. 
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B. Gabrovec je predstavil aktualno: slavnostni podpis in podaljšanje pogodbe s SIJ in Petre šotori, podaljšanje 

sponzorske pogodbe z BTC, udeležba na generalni skupščini EOC v Skopju, sestanek z ministrom za gospodarstvo 

Matjažem Hanom in ministrom MIZŠ Igorjem Papičem ter z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik, 

srečanje športnikov iz obmejnih držav v Kidričevem, udeležba na OFEM-u v Banski Bystrici, otvoritev obnovljene 

dvorane Tabor v Mariboru, otvoritev EP v balinanju v Ljubljani, udeležba na prireditvi Športnik Vrhnike, udeležba na 

prireditvi za priznanje R Slovenije naj prostovoljcem 2021, otvoritev razstave » V čevljih zmagovalcev« v Muzeju 

novejše zgodovine v Ljubljani, udeležba na 15 letnici olimpijskega komiteja Črne gore. 

M. Švab je nadaljeval, da je bil na Svet za radiofuzijo poslan predlog dopolnitve seznama pomembnejših dogodkov 

za TV prenos. Poleg rokometne lige prvakov je predlog, da se na seznam uvrsti tudi najmočnejša evropska klubska 

tekmovanja v preostalih ekipnih športih (košarka, odbojka, rokomet, hokej, nogomet). In naj se sistemsko uredi, da 

se na seznam uvrsti svetovna in evropska prvenstva ter po možnosti državna prvenstva v športih, ki jih Mednarodni 

olimpijski komite priznava kot olimpijske športne panoge (judo, namizni tenis, tenis, veslanje,…). Svet za radiofuzijo 

je bil neodziven na predloge, mnenje OKS-ZŠZ je, da je seznam narejen parcialno. 

Na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je bila poslana pobuda glede podražitve energentov. NPŠZ in 

drugi upravljalci športnih objektov imajo namreč visoke stroške ogrevanja. Želja je, da se tudi šport vključi med 

deležnike pomoči v t.i. kriznih paketih zaradi podražitve energentov. 

 

Poročilo SOA in EU projektne pisarne 

A.Šolar je ob odsotnosti M. Cerarja predstavil Poročilo o delovanju SOA in EU projektne pisarne. A. Šolar je predstavil 

predlog prejemnikov Častnih listin z obrazložitvijo, ki ga je predhodno obravnavala tudi že Komisija za priznanja. 

Prejemniki bodo priznanja prejeli na podelitvi v sklopu Dnevov OKS-ZŠZ. Seznam kandidatov za plakete potrjuje 

Komisija za priznanja, ki bo obravnavala tudi pretekle predloge, ki zaradi koronavirusa še niso bili v obravnavi. 

B. Gabrovec je predlagal sklep glede prejemnikov Častnih listin OKS-ZŠZ, ki so ga vsi prisotni podprli in je sledeč: 

 

352-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje predloge Komisije za priznanja glede častnih listin OKS-ZŠZ 

za leto 2022. Častno listino OKS-ZŠZ prejmejo: Marjan Lah, Rado Pišot, Jože Mermal, 

Veselka Pevec in Franc Pinter. 

 

Poročilo Strokovnega sveta športa za vse 

T. Škorc je ob odsotnosti J. Sodržnika predstavila Poročilo o delovanju SSŠV. 

 

Poročilo Strokovnega sveta za vrhunski šport 

T. Barada je naprej čestital predstavnikom ekipnih panog (odbojka, košarka, nogomet) za uspehe na nedavno 

končanem evropskem oziroma svetovnem prvenstvu oziroma na nogometni tekmi proti Norveški. Nato je predstavil 

poročilo o delovanju SSVŠ.  

 

Poročilo Poslovno-marketinške dejavnosti 

M. Švab je ob odsotnosti E. Smrekarja predstavil Poročilo o poslovno marketinškem delu OKS-ZŠZ.  

 

Člani IO OKS-ZŠZ so soglasno sprejeli poročila o aktivnostih OKS-ZŠZ od zadnje seje IO OKS-ZŠZ. 
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353-27/22 IO OKS-ZŠZ se seznanja s poročilom o aktivnostih OKS-ZŠZ od zadnje seje IO OKS-ZŠZ. 

 

 

4. Vzpostavitev EU projektne pisarne 

 

B. Gabrovec je predal besedo Maji Zalaznik, ki predstavi Koncept vzpostavitve projektne pisarne OKS-ZŠZ po zgledu 

ostalih evropskih olimpijskih komitejev. Projekta pisarna naj bi predstavljala eno tretjino vseh virov OKS-ZŠZ ob 

upoštevanju tudi tega, da je EU razpisala dvakrat več sredstev kot do sedaj. Glavna ideja je reorganizacija dela s ciljem, 

da se znanje predaja naprej zvezam članicam. 

B. Rotovnik je dejal, da podpira ustanovitev take pisarne, saj meni, da gre za moderno obliko dela. Zanimalo ga je, ali 

bo za njeno vzpostavitev potrebno sprejeti spremembe Pravil OKS-ZŠZ ali spremembo sistemizacije. 

M. Zalaznik je odgovorila, da je to že vključeno v nova Pravila OKS-ZŠZ. 

M. Švab je dodal, da je projektna pisarna umeščena znotraj oddelka Sekretariat. Poudaril je, da si OKS-ZŠZ želi pridobiti 

strokovnjake iz kohezijskih virov, ki bi nadalje pomagali članicam. 

K. Koren Miklavec je povedala, da bo organizirana Delavnica za pisanje EU projektov za Erasmus+. Odziv vabljenih je 

bil zelo majhen. Dodala je, da je iz evropskih sredstev namenjeno 26 mia EUR, za 1.200 projektov na področju športa. 

M. Zalaznik je dodala, da mora biti spodbuda članicam sistematično vztrajna. Problem predstavljajo tudi človeški resursi 

na strani članic. 

M. Švab je povedal, da je delavnica prvi praktični primer kako pomagati članicam. 

M. Müllner je pohvalil pobudo za ustanovitev projektne pisane. Predlagal je njeno povezavo z Regijskimi pisarnami 

OKS, občinskimi športnimi zvezami in občinskimi službami. 

B. Gabrovec je nadaljeval, da so odzivi s strani športnih zvez slabi. Kot primer je navedel poziv glede dohodnine.  In 

tudi, da je 150 mio denarja na voljo za investicije, ni pa projektov. Absolutno podpira vsa prizadevanja k pomoči članic. 

R. Dobnikar se strinja s K. Koren Miklavec. Važna je prava pot, v tem primeru poziv. 

M. Zalaznik je zaključila, da je na sistemski ravni prav, da se projektno pisarno ustanovi, da zveze dobijo zgled in 

spodbudo. 

 

354-27/22 
IO OKS-ZŠZ soglasno podpira vzpostavitev Projektne pisarne OKS-ZŠZ ter 

posledično spremembo sistemizacije, za ureditev pogojev delovanja le-te. 
 

 

5. Volilna opravila OKS-ZŠZ 

 

B. Gabrovec je predal besedo S. Koširju, ki je predstavil Predlog rokovnika za volilna opravila za Volitve na OKS-ZŠZ 

v letu 2022. Volilna komisija je na zadnji seji sprejela naslednje: poziv članicam, da predlagajo kandidate za organe 

OKS-ZŠZ se objavi 7.10.2022, skupščina bo 16.12.2022, predlog je ob 10.uri.  

Volilna komisija vztraja, da so volitve klasične, ker da možnost e-volitev ni preverjena. Zaradi zamudnosti štetja volilna 

komisija predlaga, da se okrepijo preštevalci z vsaj šestimi osebami s strokovne službe. Pri štetju bodo zraven lahko 

tudi zaupniki s strani kandidatov za predsednika, ki bodo nadzorovali štetje glasov. 

Z. Kačičnik je povedal, da je bila na zadnji seji skupščine dana zaveza, da bodo šle naslednje volitve v smeri 

elektronizacije tega postopka. Volilna komisija naj temu prisluhne. Prav člani te komisije so v svojih organizacijah že 

izvajali volitve preko elektronskih naprav. 
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B. Gabrovec je povedal, da ima Volilna komisija to pristojnost tako, da IO OKS-ZŠZ te odločitve ne more spremeniti. 

Ocenjuje, da bo cel postopek decembra trajal 6 ur. 

T. Barada je povedal, da si ne želi dolgo trajajoče skupščine.  

J. Dolničar je predlagal, da IO OKS-ZŠZ da pobudo skupščini, da se sprejme sklep glede elektronizacije skupščine. 

F. Bobinac je predlagal, da IO OKS-ZŠZ na Volilno komisijo poda pobudo, da le-ta poda argumente za svojo odločitev 

o klasičnem štetju glasov. Naj z vidika ponudnika tovrstne storitve poda stališče, kaj je v tem času možno in kaj ne. 

S. Košir je povzel mnenje volilne komisije, ki meni, da je zaradi časovne bližine volilne skupščine, decembra letos, 

premalo časa, da bi se sistem vzpostavil in ustrezno preveril. Volilna komisija še meni, da je iz prakse volitev v 

mednarodnih organizacijah jasno, da v kolikor bi kdo želel videti, kako je kdo glasoval, bi se to dalo pogledati, kar 

postavlja pod vprašaj tajnost volitev. 

M. Müllner je povedal, da dvom v Volilno komisijo ne prinaša nič dobrega. Volilna komisija ima pravico do takšne 

odločitve. Skupščina OKS-ZŠZ pa ni sprejela nobenega sklepa, da bi bile volitve lahko elektronske. 

B. Gabrovec je opozoril, da časa za spremembe ni več. Sklepa o elektronski izpeljavi volitev na Skupščini OKS-ZŠZ ni 

bilo. 

B. Gabrovec je dal predlog na glasovanje. 3 PROTI, 1 VZDRŽAN, ostali so bili za predlagani Rokovnik za volilna 

opravila. 

 

355-27/22 IO OKS-ZŠZ se seznani s predlogom rokovnika za volilna opravila in soglaša, da se 

pozivi članicam za predlaganje kandidatov za organe OKS-ZŠZ pošljejo 7.10.2022 ter 

da se Volilna skupščina OKS-ZŠZ izvede klasično, brez elektronskega glasovanja, in 

sicer dne 16.12.2022. 

356-27/22 IO OKS-ZŠZ daje Skupščini OKS-ZŠZ pobudo, da se vse prihodnje volitve izvedejo na 

elektronski način in da se to ustrezno uredi v Pravilih OKS-ZŠZ. 

 

6. Volitve v Državni svet RS 2022 

 

B. Gabrovec preda besedo S. Koširju, ki je predstavil vsebino točke, saj bodo letos potekale volitve v Državni svet RS. 

Enega predstavnika ima področje kulture in športa., razpis za predloge pa bo potekel sredi oktobra. Šport doslej še ni 

imel nobenega predstavnika. 

 

M. Müllnerja je zanimalo, do kdaj je rok za prijavo. Predlagal je poziv članicam, če imajo kakšnega člana in se potem 

to korespondenčno reši. Menil je, da je to pomembna zadeva. 

S. Glažar je povedal, da so se v preteklosti združili Košarkarska zveza, Nogometna zveza in Rokometna zveza in še 

sodniška združenja. Imeli so dvakrat več elektorjev kot kultura, t.j. 50-60 elektorjev. Bila pa je podana prijava in so 

morali dokazovati izpolnjevanje pogojev in dostaviti vse pogodbe, kar je bilo praktično nemogoče zagotoviti. Ustavno 

sodišče je namreč dalo nalogo Volilni komisiji, da mora posredovati pogodbe nogometašev. Zato so se umaknili in niso 

šli na volitve. Kljub temu, da imajo športne organizacije več članstva kot kultura, še niso imele predstavnika v Državnem 

svetu RS.  

M. Ropret je povedal, da je bil član Državnega sveta RS v letih 2012 in 2017 kot predstavnik druge organizacije, ne 

športne. Cilj vsekakor je, da bi šport imel predstavnika v tem svetu. Tako kot trenutno kaže, pa kultura prav gotovo ne 

bo spustila športa zraven na račun njihovih članov. 

R. Dobnikar se je strinjal z M. Ropretom. Kultura se za letošnje volitve že organizira. 
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M. Müllner je predlagal, da se sprejme sklep, da OKS-ZŠZ dobi kandidata in izpelje postopek, da dobimo elektorske 

glasove. 

T. Tiringer je predlagal, da se pošlje poziv članicam in da se predlaga kandidata. 

Z. Kačičnik je povedal, da bi bilo dobro, da se kultura in šport razdelita. Da se to pove volilni komisiji. Tako omogočimo, 

da čez 5 let šport končno dobi svojega predstavnika v organih. 

B. Gabrovec je povedal, da OKS-ZŠZ že ima kandidata. To je Luka Steiner kot predlog Smučarske zveze Slovenije. 

Izbiro je utemeljil s tem, da on že sedaj kot predstavnik Športne loterije d.d. izvaja aktivnosti povezane z zakonodajo. 

Osebno je prepričan, da bi dobil podporo večine članic. 

M. Ropret je še dodal, da šport ima svoj glas v Državnem svetu. Član je namreč D. Crnek. Menil pa je, da šport v 

zadnjem času najverjetneje ni bil tema diskusije. 

 

B. Gabrovec je podal predloga dveh sklepov na glasovanje. Oba sklepa sta bila soglasno sprejeta. 

 

357-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje predlog predsednika OKS-ZŠZ, Bogdana Gabrovca, da 

je kandidat OKS-ZŠZ za člana Državnega sveta RS Luka Steiner. 

358-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno imenuje člana Volilne komisije OKS-ZŠZ, Iva Čarmana, za 

elektorja pri volitvah članov Državnega sveta RS oz. za predstavnika OKS-ZŠZ v volilno 

telo za volitve članov državnega sveta. 

 

 

7. Imenovanje članov UO SLOADO 

 

B. Gabrovec preda besedo T. Baradi, ki predstavi predloga za člana Upravnega odbora Slovenske antidoping 

organizacije, ki ju je OKS-ZŠZ prejel s strani MIZŠ in FŠO. 

S strani NPŠZ sta predloga: Robert Marčun (predlagatelj Plavalna zveza Slovenije) in Gorazd Plevnik (Nogometna 

zveza Slovenije). Športniki bodo svojega kandidata imenovali po Forumu športnikov in olimpijcev, ki bo organiziran v 

okviru Dnevov OKS-ZŠZ, 17. in 18.10.2022. O tem predlogu se bo odločalo na eni od naslednjih rednih ali 

korespondenčnih sej IO OKS-ZŠZ. 

 

359-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje Petro Tramte, kot predstavnico direktorata za šport 

na MIZŠ in Martina Steinerja, kot člana Sveta Fundacije za šport kot člana 

Upravnega odbora Slovenske antidoping organizacije za novo štiriletno obdobje.  

Kot člana Upravnega odbora SLOADO se potrjuje tudi Roberta Marčuna (Plavalna 

zveza Slovenije) in Gorazda Plevnika (Nogometna zveza Slovenije). 

 

8. Trajnostna strategija OKS-ZŠZ 

 

B. Gabrovec je predal besedo M. Švabu, ki je predstavil vsebino točke in časovnico. Določena sredstva za izvedbo bo 

zagotovila Olimpijska solidarnost. Sodelovanje pa bo potekalo tudi s Komisijo za šport in okolje.  

B. Rotovnik je predlagal, da se v dokumentu o Trajnostni strategiji OKS-ZŠZ vključi tudi Naravovarstveni kodeks. 

Predlagal je, da se poleg navedbe usmeritev MOK in Združenih narodov vključi tudi usmeritve EU. Zanimalo ga je, ali 

je Komisija za šport in okolje vključena v pripravo tega dokumenta. 

M. Švab je odgovoril, da bo komisija vključena v pripravo dokumenta. 
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B. Gabrovec je povedal, da bo v naslednjem letu Trajnostna strategija OKS-ZŠZ sprejeta kot strateški dokument.  

F. Bobinac je opozoril, da trajnost razume več kot okoljevarstvenost. Na področje naj se gleda celovito in doda tudi 

socialo, enakost spolov, drugače misleče,… 

 

360-27/22 IO OKS-ZŠZ se je seznanil z načrtom priprave Trajnostne strategije OKS-ZŠZ. 

 

9. Nacionalni olimpijski inštitut 

 

B. Gabrovec je predstavil Nacionalni olimpijski inštitut. Predlagal je tri sklepe, ki so bili soglasno sprejeti.  

 

361-27/22 IO OKS-ZŠZ na podlagi 16. člena Akta o ustanovitvi zavoda Nacionalni olimpijski 

inštitut daje soglasje k Statutu Nacionalnega olimpijskega inštituta. 

362-27/22 IO OKS-ZŠZ na podlagi 19. člena Akta o ustanovitvi zavoda Nacionalni olimpijski 

inštitut za direktorja Nacionalnega olimpijskega inštituta predlaga Andraža Kopača, 

kateremu mandat začne teči po imenovanju na seji Sveta zavoda Nacionalni 

olimpijski inštitut. 

363-27/22 IO OKS-ZŠZ na podlagi 9. člena Statuta Nacionalnega olimpijskega inštituta za 

predsednika Sveta zavoda Nacionalni olimpijski inštitut imenuje dr. Mateja Tuška. 

 

10. Dopolnitev pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na OKS-ZŠZ 

 

B. Gabrovec je predal besedo M. Švabu, ki je povedal, da so plače enake od leta 2013, 2014 je šla vrednost točke 

nekoliko navzdol. Predlagal je, da se plačni količnik poveča za 5% bruto. Nadalje je predlagal, da IO OKS-ZŠZ vsako 

leto na pobudo generalnega sekretarja odloča o povečanju točke. Časovno bi bilo to v mesecu juniju.  

R. Dobnikarje je zanimalo, koliko v EUR znaša 5% povečanje. 

M. Švab je povedal, da to predstavlja 80.000 EUR letno. 

Predlagani sklep so vsi prisotni soglasno sprejeli in je sledeč: 

 

364-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno sprejema Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 

organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na OKS-ZŠZ in na predlog generalnega 

sekretarja OKS-ZŠZ določa vrednost točke v višini 266,00 EUR bruto, ki velja od 

1.9.2022 naprej. 

 

11. Pravilnik o napredovanju zaposlenih na OKS-ZŠZ v plačne razrede 

 

B. Gabrovec je predal besedo M. Švabu, ki je predstavil pravilnik. Usklajen je s sindikatom in zaposlenimi ter na plačno 

maso tri leta ne vpliva. 

B. Gabrovec je predlagal sklep, ki so ga prisotni soglasno sprejeli in se glasi: 

 

365-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno sprejema Pravilnik o napredovanju zaposlenih na OKS-ZŠZ v 

plačne razrede. 
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12. Kriteriji OKS-ZŠZ za nastop na Evropskih igrah 2023 

 

B. Gabrovec je predal besedo T. Baradi, ki je predstavil Elaborat projekta Evropske igre Krakov 2023 in Kriterije OKS-

ZŠZ za nastop na Evropskih igrah Krakov 2023 na Poljskem. To bodo tretje evropske igre zapovrstjo. Zastopanih bo 

18 olimpijskih in 7 neolimpijskih panog. 

 

 

366-27/22 IO OKS-ZŠZ se seznanja s projektom in potrjuje kriterije OKS-ZŠZ za nastop na EI 

Krakov 2023. 

 

 

13. Dnevi OKS-ZŠZ 

 

B. Gabrovec je predal besedo A. Pahor, ki je predstavila organizacijo in program Dnevov OKS-ZŠZ, ki bodo potekali 

17. in 18. oktobra 2022 v Grand hotelu Union v Ljubljani. Konferenca bo ponudila različne teme s področja športa, 

predstavljeno pa bo tudi izvajanje prihodnjih strateških in razvojnih usmeritev. 

 

367-27/22 IO OKS-ZŠZ  se seznanja z aktivnostmi povezanimi z organizacijo dogodka Dnevi 

OKS-ZŠZ. 

 

14. Poziv RTV SLO glede TV prenosov OI 

 

B. Gabrovec je predal besedo M. Švabu, ki je povedal, da ima RTV zakupljene pravice le za OI Pariz 2024. Ocena 

stroška je 1,5 mio EUR na olimpijske igre. OKS-ZŠZ ima sponzorsko pogodbo podpisano le do 31.12.2022. Želja RTV 

je, da OKS-ZŠZ zakupi te pravico oziroma, da OKS-ZŠZ kupi vnaprej za 0,5 mio EUR oglasnega prostora. Ena od 

možnosti je, da bi RTV uvedla športni evro v sklopu RTV prispevka. 

Na dolgi rok se lahko zgodi, da bomo olimpijske igre gledali preko Eurosporta, ki pa ne bo prenašal nastope slovenskih 

športnikov.  

R. Dobnikar se je strinjal, da je brez olimpijskih iger na RTV konec športa. To je potrebno povedati na glas, ne sme se 

biti kar tiho. 

 

368-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje predlog Poslovno marketinškega sveta OKS, da se o 

tematiki nakupa medijskih pravic za olimpijske igre seznani pristojno ministrstvo in 

nadaljuje z aktivnostmi , ki bi pomagale RTV Slovenija pri nakupu pravic. 

 

 

15. Pobude in predlogi 

 

B. Gabrovec preda besedo S. Koširju, ki predstavi tematiko povezano s Članstvom OKS-ZŠZ, in sicer da je mednarodna 

zveza, katere članica je Slovenska zveza za praktično strelstvo, postala polnopravna članica GAISF, zaradi česar se 

predlaga v potrditev naslednji sklep: 
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369-27/22 IO OKS-ZŠZ soglasno potrjuje, da se Slovenska zveza za praktično strelstvo razvrsti 

iz skupine članstva »Športne zveze in združenja« v skupino članstva »Nacionalne 

panožne športne zveze ne olimpijskih športov.« 

 

Predlagani sklep so prisotni člani soglasno sprejeli. 

M. Müllner je po pooblastilu D. Crneka predstavil pritožbo, ki jo je napisalo pet športnih zvez (Fitnes zveza Slovenije, 

Romska športna zveza Slovenije Pušča, Sokolska zveza Slovenije, Športna unija Slovenije, Zveza za športno rekreacijo 

Slovenije), in sicer v zvezi nezakonitim posegom Strokovnega sveta RS za šport v skupino nacionalnih zvez za športno 

rekreacijo. Dne, 19.9.2022 je Strokovni svet RS za šport dal obvestilo organizacijam v športu, da lahko do 27.9.2022 

podajo predloge za člane Strokovnega sveta za financiranje športnih organizacij v Sloveniji za mandat 2022-2027. V 

peti skupini (nacionalne športne zveze, katerih področje delovanja je pretežno športna rekreacija) je bilo evidentiranih 

veliko novih zvez, ki do sedaj niso spadale v to kategorijo. Glede na informacije, je Strokovni svet RS za šport sprejel 

sklep glede usmeritev za vodenje postopka izbora predloga kandidatov za člane Sveta Fundacije za šport. V peto 

skupino: (do sedaj je bilo tam pet zvez) je MIZŠ sem razvrstilo še 28 novih športnih zvez. Ugotavlja se, da je to grob in 

arbitraren poseg, saj večina od teh novih športnih zvez ni povezano z delovanjem športne rekreacije. Delujejo namreč 

na področju vrhunskega športa, nekatere med njimi pa sploh ne delujejo, sodeč po izkazanih prihodkih. Zato upravičeno 

menijo, da za vključevanje novih zvez v omenjeno skupino ni nobene zakonske podlage. 

Zakonska podlaga, pri imenovanju v Svet Fundacije za šport, je, da so v vsaki skupini posamezne zveze oz. panoge 

predstavniki, ki volijo svoje kandidate. Pomislek je, da bodo sedaj na področju športne rekreacije in športa starejših v 

Fundacijo za šport prišli ljudje, ki s tem področjem nimajo povezave. Pet zvez je o tem obvestilo predsednika vlade, 

ministra, OKS, predsednico mandatno-volilne komisije, predsednika Strokovnega sveta RS za šport. Zatrdili so, da 

bodo uporabili upravne postopke, če se to ne bo preprečilo.  

Osebno M. Müllner misli, da se mora IO OKS-ZŠZ, kot najvišji organ civilne športne sfere, odzvati in da bi morali o tem 

na tej seji razpravljati, saj gre za nedopustne stvari. 

B. Gabrovec je predal besedo S. Norčiču. Povedal je, da v postopku OKS-ZŠZ ni sodeloval, tudi ni bil pozvan. Strokovni 

svet RS za šport je imenovan kot je in se je tako odločil.  

S. Norčič je predstavil odprto problematiko. Strokovnemu svetu RS za šport je bila očitana politizacija. A Strokovni svet 

RS za šport je sestavljen kot je, na podlagi zakona. 9 članov je predstavnikov vlade, 8 pa je predstavnikov športa. 

Mandatno-volilna komisija DZ je pozvala Strokovni svet RS za šport, da naj predlaga kandidate, ki jih bo DZ imenoval 

v Svet FŠO, ki je začel postopek. Pravno administrativna komisija Strokovnega sveta RS za šport je izpeljala uvodni 

del. Tako je bil sprejet sklep o začetku usmeritev in volilni imenik - ta je sporen. Na sam celotni postopek je J. Sodržnik 

podal pritožbo. Volilni imenik je bil oblikovan na podlagi sklepa Strokovnega sveta RS za šport iz leta 2011 in J. Sodržnik 

je bil takrat za ta sklep. Sklep pravi, panožna športna zveza, ki ne izvaja uradnih tekmovanj, ne more biti panožna 

športna zveza, in se uvrsti v rekreacijo. Za potrditev tega sklepa je bila sklicana dopisna seja, 14 članov od 17 je 

glasovalo. Blaž Perko zaradi zdravstvenih razlogov ni glasoval, torej 14/16 članov je bilo za. Dopisnih sej je bilo do 

takrat sklicanih veliko, so ustaljena praksa odločanja na Strokovnem svetu RS za šport. 

Ko je bila pritožba dana, je S. Norčič dal v pregled to pravni službi na MIZŠ, ki opravlja administrativne zadeve za njih 

in niso ugotovili nobenih nepravilnosti. 
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M. Müllner je nadalje vprašal S. Norčiča, ali lahko trdi, da ima 28 novih športnih zvez v svojih temeljnih aktih delovanja 

določeno športno rekreacijo. Meni, da tega Strokovni svet RS za šport ni preveril. Meni, da imajo te zveze tekmovalne 

sisteme, ki jih izvajajo na področju Slovenije. In z rekreacijo nimajo popolnoma nič. Misli, da gre za poseg politike v 

civilno športno sfero. To se lahko naredi na vseh področjih, danes na področju rekreacije in športa starejših, naslednjič 

tudi pri olimpijskih panogah. 

S. Norčič je rekel, da sam ni preverjal, če niso v tekmovalnem sistemu, a vpliva politike ni bilo. Rezultat je bil 14-16, od 

tega je le 9 predstavnikov vlade. Strokovni svet RS za šport deluje samostojno, neodvisno in strokovno na podlagi 

sklepa, ki ga je leta 2011 prejel Strokovni svet RS za šport. 

 

B. Gabrovec se je zahvalil za pojasnilo S. Norčiča. Nadalje je povedal, da je Strokovni svet RS za šport imenovan. 

OKS-ZŠZ daje po Zakonu o športu le mnenja oziroma priporočila. Povedal je, da ne želi dati odziva, ker je prepričan, 

da je dogajanje povezano s prihajajočimi volitvami na OKS-ZŠZ. Seveda imajo zveze možnost, da se poslužujejo 

pravnih postopkov. Meni, da OKS-ZŠZ za to ni pristojen in za to nima mandata. 

 

Sprejet je bil naslednji sklep: 

 

370-27/22 IO OKS-ZŠZ se seznanja s pobudo in problematiko nacionalnih športnih zvez s 

področja športne rekreacije o nezakonitem posegu Strokovnega sveta RS za šport v 

skupino nacionalnih zvez za športno rekreacijo pri postopku Javnega poziva k 

predlaganju kandidatov za predloge članov Sveta FŠO za mandatno obdobje 2022-

2027. 

 

 

16. Razno 

 

B. Gabrovec je povabil dne, 28.10.2022 v Grosuplje na otvoritev spominskega obeležja Miroslavu Cerarju. 

M. Švab je povabil dne, 15.11.2022 v Grand hotel Union na dobrodelno prireditev Fundacije Miroslava Cerarja za 

podporo mladim športnikom iz socialno šibkih okolij. Kot ambasadorska bo tokrat večer gostila nekdanja smučarka Tina 

Maze. Prireditev bo TV Slovenija tudi neposredno prenašala. 

Nadalje je M. Švab povabil na Prireditev Športnik leta, ki bi dne, 13.12.2022 ob 17.30.uri. 

 

Seja se je zaključila ob 17.10. 

 

Zapisala: Bojana Okorn Počivavšek 

 

 

        Bogdan Gabrovec 

        predsednik OKS-ZŠZ 


