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DELEGATOM SKUPŠČINE OKS-ZŠZ in ČLANICAM OKS-ZŠZ 

 

Zadeva: Zapis razprave Izvršnega odbora OKS-ZŠZ na seji 21.9.2021  o predlogu osnutka sprememb 

Pravil OKS-ZŠZ 

Spoštovani delegati Skupščine in članice OKS-ZŠZ, 

Na 21. redni seji se je Izvršni odbor OKS-ZŠZ seznanil s poročilom o prejetih pripombah članic na  

predlog osnutka sprememb Pravil OKS-ZŠZ pred izredno skupščino in opravil razpravo, zapis katere 

vam posredujemo v nadaljevanju.   

Blaž Perko je predstavil stanje in potek procesa sprejemanja Pravil OKS-ZŠZ. Na podlagi sprejetega 

terminskega načrta je na podlagi odprte razprave za športne zveze članice OKS-ZŠZ strokovna služba 

zbrala prejete pisne pripombe članic in pripravila komentarje. Zbrane pripombe so bile članom IO OKS-

ZŠZ poslane kot gradivo, prav tako so bile poslane delegatom Skupščine OKS-ZŠZ, ki bo 30.9.2021 in bo 

razpravljalna. Pripombe članic še prihajajo in bodo vključene ter dodane v gradivo. Namen je 

seznanitev z gradivom. Skladno s sprejetim terminskim planom po izredni skupščini sledi razprava v 

organih in telesih OKS-ZŠZ in oblikovanje končnega predloga za odločanje na decembrski skupščini. 

Katja Koren Miklavec je podala mnenje v imenu Kluba slovenskih olimpijcev in Komisije športnikov. 

Poudarila je, da so športniki osnova, na katere smo ponosni. Vesela je, da športniki napredujejo tudi 

na nešportnih področjih. Pozove naj se nacionalne panožne športne zveze, da naj vključujejo aktivne 

športnike in športnike, ki so končali kariero v sponzorske aktivnosti. Prosila je, da se upošteva cilj, da 

športniki dobijo mesto v organih OKS-ZŠZ. Prosi, da so njihove pripombe del gradiva za Skupščino OKS-

ZŠZ. 

Miran Müllner je povedal, da v gradivu, ki so ga prejeli, niso bile vključene pripombe, ki so bile dane na 

prejšnjem IO OKS-ZŠZ in pripombe obravnavane na Komisiji za organiziranost in pravne zadeve. 

Predlaga, da se to vključi. Želi si, da se spremembe Pravil OKS-ZŠZ sprejme z najmanj absolutno 

kvalificirano večino. Leta 2018 so bile spremembe sprejete brez glasu proti. Šele, ko bodo usklajene na 

organih, naj se obravnavajo na Skupščini OKS-ZŠZ. Spremembe bi morale biti spremembe na bolje, 

popolnoma za vse, ker bo drugače prišlo do spora v OKS-ZŠZ. Zdajšnja Pravila OKS-ZŠZ so odlična, kar 

se odraža na obeh stebrih in v uspehih športnikov. 

Janez Sodržnik je nadaljeval, da je bila na seji Strokovnega sveta športa za vse živahna razprava. 

Pogovarjamo se o izhodiščih, kjer so diametralno nasprotni pogledi. Ni še celostnega dokumenta. Za 

spremembo manjka kakovostna analiza, ker je le-ta potrebna. Če so Pravila OKS-ZŠZ slaba, potem so 

slabi vsi predstavljeni projekti na seji, kar ni res, projekti so fantastični, rezultati so dobri. Sprašuje se, 

zakaj so potrebne dramatične spremembe pri ustroju OKS-ZŠZ. Da pa se da kakšne stvari delno 

korigirati, npr. ženske kvote. Meni, da je predlog vsiljen, nedomišljen in škodljiv za slovenski šport. 

Podal je predlog sklepa s strani Strokovnega sveta športa za vse za IO OKS-ZŠZ, in sicer, da se postopek 

sprememb Pravil OKS-ZŠZ ustavi. Ne želi si preglasovanja na skupščini, da  se ne rine z glavo skozi zid. 
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Dejan Crnek je dodal, da je ŠUS dala pripombe. Predlaga, da ŠUS pristopi k OKS-ZŠZ in skupaj 

nadaljujeta s skupnimi projekti. Športniki so uspešni, to je dobro delo v društvu, nato preide naprej. 

Sistem, ki je postavljen je zelo dober, omogoča prehajanje iz enega sistema v drugega – iz športa za vse 

v vrhunski šport. Meni, da sistema ni potrebno drastično spreminjati. Saj nova Pravila OKS-ZŠZ (dva 

stebra) veljajo šele od leta 2018 in sprememba trenutno ni potrebna. 

Stanko Glažar je povedal, da so v NZS imeli razpravo o spremembi Pravil OKS-ZŠZ. Podali so konkretne 

predloge kako bi korigirali spremembo Pravil OKS-ZŠZ. Bojijo se, da bo sprememba Pravil OKS-ZŠZ 

naredila razdor v športu. Predlaga, da se Pravila OKS-ZŠZ (normalno) uskladijo v naslednjem mandatu. 

Ne pa na hitro. 

Franjo Bobinac se je navezal na to, da je osnovno dejstvo to, da se šport igra/tekmuje zaradi športnikov 

in gledalcev. Včasih se na to, predvsem s funkcionarskega vidika, pozabi. Uspehi slovenskega športnika 

so fantastični in si res ne želi razkola v IO OKS-ZŠZ, na Skupščini in v slovenskem športu nasploh. 

Sprememba v taki obliki je absolutno obsojena na neuspeh, saj je pripomb veliko. Vse športne 

organizacije (tudi večje nacionalne panožne zveze) si namreč želijo, da do razkola v slovenskem športu 

ne pride. Predlaga, da se vzame dovolj časa, da bo predlog sprememb tak, da ga bo Skupščina OKS-ZŠZ 

sprejela s konsenzom. Predlaga delovne skupine (sestanke) po slovenskih krajih, klubih, združenjih. 

Obstaja še niz nekih možnosti za kvalitetno razpravo in da se tako pride do konsenza. V manjših krogih. 

Meni, da so spremembe potrebne, a morajo biti pametne in uravnotežene. Šport z vsemi uspehi si ne 

zasluži razdora. Ne bi rad, da so spremembe v organizaciji razlog za to. Podpira manjše spremembe, ki 

so potrebne. 

Bojan Rotovnik je povedal, da so se pripombe članic osredotočale na 2-3 predlagane spremembe. 

Predlaga, da se opravi analiza predlogov, nato razprava, katere spremembe so nujno potrebne in bi 

dosegle konsenz na Skupščini OKS-ZŠZ. Nekatere stvari so nujne za spremeniti, da bo delovanje dobro, 

npr. volilni postopki. Spomnil je, da so zadnje volitve leta 2018 trajale zelo dolgo zaradi štetja glasov. 

In še nekaj sprememb, ki bodo z lahkoto dosegle konsenz. Predlagatelj si bo sigurno lahko ustvaril sliko, 

katere spremembe bi dosegle konsenz in katere ne, katere spremembe gredo lahko v odločanje na 

Skupščino in katere ne.  

Metod Ropret se je strinjal s povedanim. Pripombe naj pripravi strokovna služba/strokovni organ v 

imenu slovenskega športa na način, da naj bodo vključene le nujne spremembe in take, okoli katerih 

se lahko poenoti. Tiste spremembe, da bo šport lažje deloval.  

Miha Butara je menil, da je IO OKS-ZŠZ zadolžen za to, da rešuje nesoglasja. Potrebna je modrost, kaj 

predlagati na Skupščino OKS-ZŠZ, da bo konsenz, da se ve, kaj je dobro za šport in kaj za posameznike. 

Miroslav Cerar je dodal, da naj se v tem primeru »hiti počasi«. 

Andrej Ribič je dodal, da so spremembe potrebne, zato se je potrebno o njih pogovarjati. O njih se je 

potrebno dogovoriti znotraj IO OKS-ZŠZ. Misli, da se IO OKS-ZŠZ zna zmeniti in dogovoriti.  

Zoran Kačičnik se je strinjal s pred-govorci. Meni, da pripombe niso bile zlonamerne, a vsake oči jih 

drugače vidijo. Proces naj se ne ustavlja, vendar na koncu želimo produkt, ki bo vse združeval in ga 

spremljamo. To pa je zahteven proces. Iskati stvari v predlogu kar je dobro, ne le slabe stvari.  

Enzo Smrekar je dodal, da so spremembe stalnica. Predlagal je, da se opravi analiza stanja sprememb, 

kaj ne deluje, kaj je treba spremeniti in zakaj. Potrebuje se zato strategija. Meni, da bo novo vodstvo 

imeli novo strategijo, ki bo korigirala normativne spremembe. Zato se mu zdi sprejemati spremembe 

na koncu mandata nesmiselno. Podpira spremembe, vendar mora biti zadaj logika takšnega 

spreminjanja (od kje prihajamo, kam gremo in na kakšen način). 
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Tomaž Barada je poudaril, da so bile k pripombam pozvane vse zveze. Želi si, da bo OKS-ZŠZ poenoten, 

tak kot je danes. Spremembe se delajo za boljši jutri. Zadovoljni pa morajo biti vsi. Spremembe Pravil 

OKS-ZŠZ so bile zapisane v programu mandata predsednika. 

Branko Jeršin je povedal, da so bila zadnja Pravila OKS-ZŠZ sprejeta 4-5 let nazaj, in sicer s konsenzom. 

Toliko časa so se usklajevala. Pred koncem mandata je sprejemanje pravil prehitro. 

Miha Butara je menil, da se Pravila OKS-ZŠZ delajo prehitro in s premalo konsenza. Pomembne zadeve 

se nikoli ne delajo s preglasovanjem. Podal je apel, da se uskladijo in potrdijo tiste spremembe, ki imajo 

malo pripomb. Drastično velike spremembe se umaknejo in delajo kasneje. Sprejetje večjih sprememb 

pa naj se tako odloži na povolilno obdobje.  

Tomaž Grm se je strinjal, da se spremenijo Pravila OKS-ZŠZ, in potrjuje potek sprememb le-teh po 

terminskem planu. Ne želi si 50-51% preglasovanja, verjame v konsenz. Razprava je odprta in ob koncu 

se bo pogledalo, kaj je nujno in kaj ni. Ustavljati proces se mu ne zdi smiseln. 

Brane Dmitrovič je menil, da je potrebno spremembe voditi mirno in po pameti. Pred volitvami je za 

strokovno službo še pomemben projekt OI Peking, ki ga je potrebno izpeljati dobro. Tu je prisotno nekaj 

funkcionarjev z lastnimi interesi. Plebiscitarne enotnosti ne bo. 

Janez Sodržnik je dodal, da naj bodo spremembe take, da bodo dobile veliko podporo, zato se je 

potrebno za začetek usesti in pogovarjati. Če hočemo dobro organizaciji, delajmo spremembe, ki jih 

res potrebujemo in da si olajšamo delo. Proces spremembe teh Pravil OKS-ZŠZ se je začel maja 2021.  

Zoran Kačičnik se ni strinjal, da ni dovolj časa. Ne strinja se, da je IO OKS-ZŠZ v zaključku svojega 

mandata. Sedaj je najbolj naporno obdobje tega procesa. Tega se ne sme ustrašiti. Proces bo slabe 

stvari odplavil, dobre pa ohranil.  

Franjo Bobinac se je strinjal, da je pomembna prava pot, da se išče rešitve, ki so smiselne in 

sprejemljive, Procesa naj se ne ustavlja. Povedano je bilo, da so volitve zapletene. Vsaka izvedba 

Skupščine OKS-ZŠZ potrebuje ustrezno tehnično podporo npr. za štetje glasov. 

Jošt Dolničar je dodal, da je želja, da se sprejmejo samo spremembe, kjer bo konsenz. 

Bogdan Gabrovec je zaključil, da gre za izhodišča. Znotraj kolegija predsednika se je o spremembah 

govorilo, ne pa uskladilo. Določene točke predlogov so bolj, druge pa manj problematične npr. 

razdružitev športa na lokalni ravni in športa za vse je trenutno še nesprejemljiva, tudi starostna 

omejitev 70 let je pod vprašajem, 4+4 letni mandat se da spremeniti, če je to dogovorjeno s 

konsenzom. Pogreša pa konkretne vsebinske argumente v razpravi. V postopku priprave in razprave 

pa ni bilo napak. Dovolimo si, da se po demokratični poti spremembe zgodijo, takšne kot bodo. 

Potrebno je upoštevati tudi zveze, ki jih ni v IO OKS-ZŠZ. 

Bogdan Gabrovec je izrazil upanje, da bo Izredna skupščina OKS-ZŠZ sklepčna, sklicana pa je z 

namenom, da se dodatno pogovori o predlogih sprememb v širšem krogu članstva OKS-ZŠZ, zakaj je 

nekaj sprejemljivo in kaj ne. Če je on moteč element, se lahko umakne. Noče namreč postati tarča, ker 

podpira program.  

Pred 1. izredno Skupščino OKS-ZŠZ se poda informacija, da bo seja razpravljalna in da bodo v 

nadaljevanju procesa sprejete le spremembe, ki jih bo podprla večina članic, z ostalimi spremembami 

pa bi počakali. 

S takim zaključkom so se soglasno strinjali tudi člani IO OKS-ZŠZ. 

Zapisala: Bojana Okorn Počivavšek 
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Ljubljana, 27.9.2021 


