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ZADEVA 

Zadeva: Zapisnik 1. seje Komisije za priznanja OKS-ZŠZ v mandatnem obdobju 

2018-2022 

 
Imenovani predsednik Komisije za nagrade in priznanja OKS-ZŠZ g. Janez Matoh, je sklical prvo sejo 
komisije, ki je potekala v petek, 20. septembra 2019, s pričetkom ob 13.00 uri v Ljubljani.  
 
Prisotni na seji: 
Predsednik komisije: Janez Matoh 
Člani komisije: Silva Razlag, Andrej Jelenc in Tone Simončič 
Ostali: Aleš Šolar, strokovna služba OKS-ZŠZ 
 
Seja je potekala po predlaganem dnevnem redu: 

1. Konstituiranje komisije za nagrade in priznanja 
2. Pravilnik o nagradah in priznanjih OKS – ZŠZ 
3. Seznam dosedanjih prejemnikov priznanj  
4. Izbor kandidatov za priznanja OKS-ZŠZ, ki bodo podeljena ob dnevu OKS 2019 
5. Pobude in predlogi 
6. Razno 

 
AD1 
Konstituiranje komisije za nagrade in priznanja 
 
Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez je imenoval sestavo Komisije za 
priznanja v sledeči zasedbi: 

• Janez Matoh, predsednik 
• Stane Rozman, 
• Tone Simončič, 
• Ljubo Jasnič, 
• Andrej Jelenc, 
• Silva Razlag, 
• Blaž Vidmar. 

 



2 

 

Člani komisije so bili o imenovanju seznanjeni. Člani se bodo sestajali na rednih sejah, občasno bodo 
pozvani k potrjevanju predlogov in pobud preko dopisnih sej.  
 
Prisotni člani komisije so se na kratko predstavili. 
 
Prisotni člani komisije so strokovni službi oddali osebne podatke na posebej pripravljenem obrazcu.  
 
 
AD2 
Pravilnik o nagradah in priznanjih OKS – ZŠZ 
 
Člani komisije so trenutno veljavni Pravilnik OKS-ZŠZ, ki opredeljuje nagrade in priznanja, prejeli skupaj z 
gradivi za sejo.  
 
Predsednik komisije Janez Matoh je odprl razpravo in kot izhodišče opozoril na pomembnejšo dilemo, ki se 
navezuje na priznanja in nagrade. Komisija namreč z  nagradami OKS -ZŠZ nima povezave, niti pristojnosti. 
Zato bi za naprej ta pravilnik opredeljeval le področje priznanj.  
 
Člane komisije je povabil k oblikovanju eventualnih pisnih predlogov sprememb sedanjega Pravilnika o 
priznanjih. 
 
V razpravi je Andrej Jelenc opozoril na problematiko pri klasifikaciji priznanj za športnike, ki nastopajo v 
olimpijskih športnih, vendar ne v olimpijski disciplini. O problematiki je Kajakaška zveza Slovenije že 
nekajkrat posredovala predloge, vendar spremembe in nadgradnje ni nikoli bilo. Predloge, ki so bili 
konkretizirani in že poslani, bo posredoval tudi članom komisije v razpravo. 
Tovrstno problematiko naj bi ponovno naslovili prvenstveno najprej na SSVŠ. 
 
V nadaljevanju je Silva Razlag izpostavila, da so v nekaterih primerih nejasnosti pravilnika glede 
podeljevanja in nominiranja priznanj in je potrebno v pravilniku nekatere točke bolj podrobno opredelili.  
 
Člani komisije so se strinjali, da bo potrebno opredeliti merila za priznanja organizacijam ob obletnicah ter 
rangiranje organizacij (društvo, zveza). Oziroma kdo je lahko predlagatelj in kakšna podporna 
dokumentacija, vsebina je potrebna (natančno navedeni elementi kandidature). 
 
 
AD3 
Seznam dosedanjih prejemnikov priznanj 
 
Člani komisije so seznam arhiv dosedanjih prejemnikov priznanj prejeli skupaj z gradivi. Pri pregledu arhiva 
je razvidno, da so bila v različnih obdobjih različno poimenovana priznanja in se zato natančno ne ve, katera 
priznanja so bila najvišjega ranga in kako obravnavati posameznike in organizacije, ki so že prejeli priznanja 
in nižjega ali enakega ranga priznanja ne bi več prejeli.  
 
Sprejet je bil sklep: Sezname vseh prejemnikov priznanj je potrebno javno objaviti na spletnih straneh 
OKS-ZŠZ ter sezname urediti po letih podelitev in pri tem opredeliti tudi range priznanj.  
 
 
AD4 
Izbor kandidatov za priznanja OKS-ZŠZ, ki bodo podeljena ob dnevu OKS 2019 
 
Strokovna služba je vsem članicam posredovala poziv za evidentiranje predlogov kandidatov za priznanja 
OKS-ZŠZ. Članice so lahko predloge za priznanja posredovala na priloženem obrazcu. Skladno s 
Pravilnikom OKS-ZŠZ o nagradah in priznanjih, je komisija predlagala prejemnike priznanj za Častne listine 
OKS-ZŠZ in Plakete organizacije OKS-ZŠZ. 
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Člani komisije so seznam evidentiranih kandidatov prejeli z gradivi za sejo komisije. Izmed predlogov, so 
za priznanja in nadaljnjo obravnavo in potrditev predlagali: 
 

ČASTNA LISTINA OKS-ZŠZ  

• MAG. RUDI BRAČIČ, ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU 

• MITJA KRNC, ZA ŽIVLJENJSKO DELO V ŠPORTU 

• ROBERT KRANJEC, PO ZAKLJUČKU ŠPORTNE KARIERE 

• TINA MAZE, PO ZAKLJUČKU ŠPORTNE KARIERE 

• PETER MANKOČ, PO ZAKLJUČKU ŠPORTNE KARIERE 

 

PLAKETA ORGANIZACIJE OKS-ZŠZ 

• VOJKO KOROŠEC, ZA PRISPEVEK K RAZVOJU IN PROMOCIJI ŠPORTA 

• IVAN PETERLIN, ZA PRISPEVEK K RAZVOJU ZAMEJSKEGA ŠPORTA  

• SONJA POLJŠAK, ZA DOLGOLETNO STROKOVNO IN ORGANIZACIJSKO DELO V ŠPORTU 

• VILJEM RAKOVEC, ZA PRISPEVEK K RAZVOJU SANKANJA 

• MARJAN ROVAN, ZA DOLGOLETNO DELO NA PODROČJU ŠPORTA 

• JUDO KLUB IMPOL, OB 60 LETNICI DELOVANJA 

• ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI, OB 100 LETNICI USTANOVITVE 

 
AD5 
Pobude in predlogi 
 
V točki pobude in predlogi je predsednik komisije predstavil stališča in predloge ter predložil gradivo, ki je 
priloga temu zapisniku.  
 
Posebej je opozoril tudi na nekatere dosedanje izkušnje s podeljevanju priznanj in izpostavil problematiko 
podeljevanja priznanja OKS-ZŠZ na prireditvi Športnik leta, ki jo organizira Društvo športnih novinarjev 
Slovenije. Kot pobuda je bil podan predlog, da se komisija vedno vključi v načrtovanje podelitev priznanj 
OKS-ZŠZ. 
 
Vsi do sedaj nanizani prispeli predlogi oziroma pobude za spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih 
OKS-ZŠZ,  naj se še ob dodatno prispelih/člani komisije in članice krovne organizacije/ evidentirajo in 
redakcijsko uredijo v kontekstu dokumenta »PREDLOG sprememb in dopolnitev »Pravilnika o priznanjih 
OKS-ZŠZ« 
 
AD6 
Razno 
 
Pod točko razno ni bilo razprave.  
Vse člane komisije smo povabili na prireditev OKS – Dnevi OKS-ZŠZ v Portorožu, na kateri bodo podeljena 
tudi priznanja za športnike in trenerje ter zaslužne športne delavce.  
 
Seja se je končala ob 15.00 uri. 
 
 
Zapisal: 

Aleš Šolar 


