
 

 

 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

Člani Komisije za priznanja in 

nagrade OKS-ZŠZ 

 

  

 

 

Ljubljana, 17.12.2019 

ZADEVA 

Zadeva: Zapisnik 2. 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 drugo sejo 
komisije, ki je potekala v petek, 6. decembra 2019, s pričetkom ob 11.00 uri v Ljubljani.  
 
Prisotni na seji: 
Predsednik komisije: Janez Matoh 
Člani komisije: dr. Stane Rozman, Andrej Jelenc in Tone Simončič 
Ostali: Aleš Šolar, Peter Zidar strokovna služba OKS-ZŠZ 
Opravičeno odsotni: Silva Razlag, Ljubo Jasnič, Blaž Vidmar 
 
Seja je potekala po predlaganem dnevnem redu: 

1. Potrditev zapisnika 1. seje 
2. Izbor kandidatov za priznanja OKS-ZŠZ, za prostovoljno delo na področju šport, ki bodo 

podeljena na Skupščini OKS-ZŠZ, 16.12.2019 
3. Program dela komisije za leto 2020 
4. Razprava o Pravilniku o nagradah in priznanjih OKS-ZŠZ  
5. Pobude in predlogi 
6. Razno 

 
AD1 
 
V uvodnem delu seje so člani potrdili zapisnik 1. seje komisije.  
 
V razpravi je bilo izpostavljeno, da je potrebno zapisnik pripraviti v najkrajšem možnem roku po seji. 
Maksimalno pa v 14 dneh. Časovne okvire za zapisnik ter tudi rokovnik za vse druge zadeve komisije, je 
potrebno vključiti v pravilnik in temu kasneje tudi slediti.  
 
Prisotni člani komisije so izpostavili, da je potrebno tudi seje pravočasno načrtovati in s tem zagotoviti 
udeležbo čim večjega števila članov. S primernim časovnim planiranjem pa bomo tudi lažje ravnali z razpisi 
priznanj, obravnavo predlogov, potrjevanjem nagrajencev, izdelavo priznanj in pripravo na podelitev.  
Člani komisije so z namenom planiranja obveznosti, že določili termin naslednje seje, ki bo 28.1.2020.  
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AD 2 
 
Strokovna služba OKS je pripravila seznam vseh prispelih kandidatur do predvidnega roka. Skupno število 
vlog je bilo 29. Izmed predlogov, je komisija za prejemnike priznanj izbrala: 
  
PROSTOVOLJSKA PLAKETA 

• JOŽE BLAŽIČ za prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju kolesarstva v Brdih  

• JERNEJ JEGLIČ za prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju športa v Naklem  

• SILVESTER MARIČ za prostovoljno delo v športu, prispevek k razvoju športa v Žalcu in karateja v 
Sloveniji  

• MAJA PREMRL za prostovoljno delo v športu in dolgoletno podporo pri delovanju Gimnastične 
zveze Slovenije  

 
PROSTOVOLJSKA ČASTNA LISTINA 

• MIROSLAV ŠULIGOJ za dolgoletno prostovoljno delo v športu in organizacijo športnih prireditev 
na Goriškem  

• IZTOK VORKAPIĆ za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju tajskega boksa v 
Sloveniji 

• ERNEST SEČEN za dolgoletno delo prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju strelstva v 
Sloveniji  

• ALBIN STEGEL za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju športa v Postojni  
 
PROSTOVOLJSKA PLAMENICA 

• JANEZ MARTINČIČ za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju rokometa v 
Cerkljah na Gorenjskem  

• PETER GLAVIČ za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek k prepoznavnosti športa 
Sloveniji in tujini 

• JANEZ ŠTER za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju smučanja v Sloveniji  

• RUDOLF ZUPANC za dolgoletno prostovoljno delo v športu in prispevek k razvoju športa v 
Ljubljani 

 
AD 3 Program dela komisije za leto 2020 
 
Člani komisije so skupaj z vabili in gradivi za sejo prejeli programska izhodišča in okvirni plan dela komisije 
v letu 2020. Posebne razprave ni bilo, izpostavljena pa je bila naloga za spremembe in dopolnitve Pravilnika 
o nagradah in priznanjih OKS-ZŠZ. 
 
AD 4 Razprava o Pravilniku o nagradah in priznanjih OKS-ZŠZ 
 
Člani komisije so opozorili na nekatere vsebine aktualnega pravilnika, ki jih je potrebno popraviti in 
predvsem podrobneje opredeliti kriterije za podeljevanje priznanj. Tudi v primeru prostovoljskih priznanj, o 
katerih je komisija odločala na tej seji, je potrebno kriterije podrobneje opredeliti in s tem omogočiti komisiji, 
da med kandidati lažje izbira.  
 
Razprava o pravilniki se nadaljuje na naslednji seji, ki je predvidena za 28.1.2020 in na kateri bo osrednja 
točka obravnava pravilnika.  
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AD 5 Pobude in predlogi 
 
V točki pobude in predlogi je bil podan predlog glede posebne kategorije priznanj in sicer za novinarje in 
obveščanje v športu.  
 
Sprejet je bil sklep, da predsednik komisije pripravi pobudo glede takšnih priznanj in naj jo posreduje 
Izvršnemu odboru OKS-ZŠ.  
 
AD 6 Razno  
 
Pod točko razno ni bilo posebne razprave.  
 
Seja se je končala ob 13.00 uri. 
 
 
Zapisal: 

Aleš Šolar 


