
 

 

ŠT. DOK.  

03-1/2019-81 

NASLOVNIK KRAJ, DATUM 

Člani IO OKS-ZŠZ 

 

 

 

  

 

Ljubljana, 22. 6. 2021 

ZADEVA 

ZAPISNIK 19. redne seje Izvršnega odbora OKS-ZŠZ, 

ki je bila dne, 8. 6. 2021 ob 16. uri, v  SOIC, Ameriška 8 v Ljubljani. 

 
 

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

Jeršin Branko, Miroslav Cerar, Poljšak Sonja, Rotovnik Bojan, Kačičnik Zoran, Dobnikar Roman, Erjavec Matej, Miran 

Mullner, Jošt Dolničar, Glažar Stanko, Metod Ropret, Tiringer Tomislav 

 

 

Opravičeni člani IO OKS-ZŠZ: Butara Miha, Andrej Ribič, Vojka Ravbar, Lazar Damijan, Katja Koren Miklavec, 

Raša Sraka Vuković, Crnek Dejan 

 

Ostali prisotni: Jože Zidar, Brane Dmitrovič, Matic Švab, Blaž Perko, Mitja Urbanc, Borut Kolarič, Aleš Šolar, 

Samo Košir 

 

Dnevni red seje: 

 

1. Potrditev dnevnega reda.  

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje IO OKS – ZŠZ.  

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. Osnutek predloga sprememb Pravil OKS – ZŠZ.  

5. Članstvo OKS – ZŠZ.  
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6. Ukrepi na področju registracije in kategorizacije športnikov. 

7. Sklic in gradivo za 48. sejo Skupščine OKS – ZŠZ. 

a. Zapisnik 47. redne seje skupščine OKS – ZŠZ.  

b. Letno poročilo OKS – ZŠZ za leto 2020.  

c. Letni delovni načrt OKS – ZŠZ za leto 2021. 

d. Letno poročilo SLOADO za 2020.  

8. Etični kodeks delovanja v športu.  

9. Pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence olimpijskih iger v Pekingu 2022. 

10. Sprememba Akta o ustanovitvi Slovenske antidoping organizacije SLOADO.  

11. Imenovanje Pritožbenega organa SLOADO.  

12. Pobude in predlogi.  

13. Razno. 

 

 

Predsednik Gabrovec je pozdravil prisotne, posebej novega predsednika Strokovnega sveta vlade RS za 

šport g. Saša Norčiča, ki je prvič prisoten na seji IO OKS-  ZŠZ. Povedal je, da je seja sklicana na tej 

lokaciji, ker smo člani IO OKS - ZŠZ vabljeni na otvoritev razstave ob 30. letnici samostojnosti RS v Muzej 

novejše zgodovine z začetkom ob 18 uri. 

 

1.  Potrditev dnevnega reda 

 

 

Predsednik Gabrovec je predlagal spremembo dnevnega reda 

 

1. Potrditev dnevnega reda.  

2. Potrditev zapisnika 18. redne seje IO OKS – ZŠZ.  

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. Osnutek predloga sprememb Pravil OKS – ZŠZ.  

5. Članstvo OKS – ZŠZ.  

6. Ukrepi na področju registracije in kategorizacije športnikov. 

7. Etični kodeks delovanja v športu 

8.  Sklic in gradivo za 48. sejo Skupščine OKS – ZŠZ. 

a. Zapisnik 47. redne seje skupščine OKS – ZŠZ.  

b. Letno poročilo OKS – ZŠZ za leto 2020.  
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c. Letni delovni načrt OKS – ZŠZ za leto 2021. 

d. Letno poročilo SLOADO za 2020.  

9. Pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence olimpijskih iger v Pekingu 2022. 

10. Sprememba Akta o ustanovitvi Slovenske antidoping organizacije SLOADO.  

11. Imenovanje Pritožbenega organa SLOADO.  

12. Pobude in predlogi.  

13. Razno. 

 

284-19/21 IO OKS-ZŠZ potrjuje dnevni red 19. redne seje. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

2. Potrditev dnevnega reda 

 

Predsednik Gabrovec je  poročal, da je bil zapisnik 18. seje poslan članom po elektronski pošti in da na 

poslani zapisnik ni prispelo popravkov. 

 

285-19/21 IO OKS-ZŠZ potrjuje zapisnik 18. redne seje. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3. Poročilo o aktivnostih OKS – ZŠZ 

 

Blaž Perko je poročal,  da je bila uspešno zaključena akcija oddaje donacije dohodnine in da je preko 

aplikacije OKS - ZŠZ j bilo oddanih 7.177 vlog, kar pomeni cca. 218.000 EUR donacij za leto 2020. 

Dodatno je povedal, da je bil status delovanja v javnem interesu dodeljen 77 novim športnim 

organizacijam.  

 

Povedal je, da je OKS – ZŠZ na delovnem srečanju smo gostil v.d. predsednika EOC in novega 

predsednika NOK Kosovo pred volilno skupščino v Atenah, predsednik in GS pa sta se udeležila tudi 

srečanja skupine NOK vzhodne, jugovzhodne in centralne Evrope v Budimpešti.  

 

Povedal je, da je bil opravljen prvi sestanek izvršnega odbora org. Komiteja OFEM Maribor 2023, ki mu 

predseduje župan Arsenovič. 

 

Bogdan Gabrovec  je prosil za besedo in predstavitev predsednika SSRSŠ g. Norčiča. 
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Sašo Norčič je povedal, da si želi dobrega sodelovanja in da se bo sestajal z čim več športnimi akterji, da 

bo se lahko naredilo več za šport. Povedal je, da želi delat v korist športa in da so njegova vrata odprta. 

 

 

Miroslav Cerar je predstavil Poročilo o delovanju SOA. 

 

Mag. Janez Sodržnik predstavil Poročilo o delovanju SSŠV. 

 

Tomaž Barada predstavil poročilo o delovanju SSVŠ. 

 

Enzo Smrekar predstavil poročilo o poslovno marketinškem delu OKS – ZŠZ. 

 

Brane Dmitrovič je spomnil na izvolitev Enza Smrekarja v Izvršni odbor FIS. 

 

Sonja Poljšak je v imenu Komisije za zamejski šport predstavila aktivnosti in povedala, da se je na 

skupščini zveze zamejskih športnih društev izročili srebernik g. Peterlinu in je prenesla njegove zahvale in 

pozdrave. 

 

286-19/21 
IO OKS – ZŠZ se seznanja s poročilom o aktivnostih OKS – ZŠZ od zadnje seje IO 

OKS – ZŠZ. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

4. Osnutek predloga sprememb Pravil OKS - ZŠZ  

 

Bogdan Gabrovec je poročala, da je IO OKS - ZŠZ obravnaval gradivo osnutka predloga sprememb Pravil 

OKS-ZŠZ na zadnji seji in da je bilo na podlagi razprave gradivo dopolnjeno v posameznih delih. Kot je 

predvideno in zapisano v gradivu, je predvidena predstavitev in razprava o osnutku predlogov sprememb 

na julijski skupščini in nato v jesenskem delu na organih OKS-ZŠZ ter drugih telesih OKS-ZŠZ. Na podlagi 

zaključkov razprave o osnutku predlogov sprememb bo oblikovano besedilo sprememb Pravil OKS-ZŠZ 

v obliki členov, ki ga bo predvidoma novembra obravnaval IO OKS-ZŠZ ter o sprejemu nato odločala 

skupščina OKS-ZŠZ na decembrski seji. Namen točke je, da se IO z gradivom seznani in se ga nato s 

sklicem skupščine posreduje članicam. 

 

287-19/21 
IO OKS – ZŠZ se seznanja z Osnutkom predloga sprememb Pravil OKS – ZŠZ in 

jih posreduje v predstavitev Skupščini OKS – ZŠZ.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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5. Članstvo OKS – ZŠZ 

 

Bogdan Gabrovec je pozoval k besedi Mateja Erjavca oziroma Sama Koširja, da predstavi gradivo in 

predlog sklepov.  

 

288-19/21 

IO OKS – ZŠZ potrjuje višino članarine za leto 2021: 

Športne zveze članice Znesek članarine za leto 2021 

Nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov  300 EUR 

Nacionalne panožne športne zveze športov, ki jih priznava MOK, a te športne panoge 

niso vključene v program olimpijskih iger 

   

Nacionalne panožne športne zveze ne olimpijskih športov, ki so včlanjene v GAISF

 150 EUR 

Lokalne športne zveze 90 EUR 

Športne zveze in združenja (ostale članice) 90 EUR  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

289-19/21 
IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da se Športna zveza Velike Lašče 

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

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

290-19/21 

IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da se Športna zveza Občine 

Slovenske Konjice sprejme v članstvo OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino 

»Lokalne športne zveze«. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

291-19/21 

IO OKS-ZŠZ predlaga Skupščini OKS-ZŠZ, da se Slovenska savate zveza 

sprejme v članstvo v OKS-ZŠZ in se jo uvrsti v skupino »Nacionalne 

panožne športne zveze ne olimpijskih športov«.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

6. Ukrepi na področju registracije in kategorizacije športnikov  
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Tomaž Barada in Borut Kolarič predstavita predloge ukrepov na področju kategorizacije športnikov zaradi 

epidemije COVID-19 

 

 

292-19/21 

IO OKS -  ZŠZ potrjuje, da kategoriziranim športnikom s statusom perspektivnega, 

mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda z obdobjem trajanja 2 ali 4 

leta, ki jim kategorizacija še ni bila podaljšana in jim poteče 30.6.2021 oziroma 

30.9.2021 se status kategoriziranega športnika podaljša do 31.1.2022. 

 

Podaljšanje statusa kategoriziranega športnika ne velja za tiste športnike, ki jim 

je bil ali jim bo 

status kategoriziranega športnika izredno podaljšan po zaključku njihove športne 

kariere na 

podlagi točke 2.3.3.4.2.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in 

kategoriziranje športnikov 

v RS. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

5. Etični kodeks delovanja v športu 

 

Bojan Rotovnik je predstavil predlog Etičnega kodeksa delovanja v športu. 

 

Zahvalil se je Varuhu športnikovih pravic Rožletu Prezlju, Tonetu Jagodicu in Alešu Šolarju za pomoč pri 

pripravi kodeksa. 

 

293-19/21 

I IO OKS-ZŠZ potrjuje Etični kodeks delovanja v športu, kot sledi iz priloge in ga 

posreduje v potrditev Skupščini OKS-ZŠZ. 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

6. Sklic in gradivo za 48. sejo Skupščine OKS – ZŠZ 

 

Predsednik Gabrovec je povedal, da je 1. 7. 2021 predvidena seja skupščine OKS-ZŠZ. Pred sejo 

Skupščine bo sklicana tudi seja IO OKS – ZŠZ, na kateri bo osrednja točka potrditev olimpijske 

reprezentance Tokio 2020. Dnevni red skupščine, ki je bil posredovan z gradivom se dopolni z dodatno 

točko dnevnega reda s točko Etični kodeks delovanja v športu, ki bo predstavljen danes v naslednji točki. 
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Blaž Perko je predstavil zapisnik Skupščine OKS – ZŠZ, ki je bila 16. 12. 2020 in potekala preko spletne 

platforme. Na zapisnik ni bilo pripomb. Sklepi so bili realizirani. 

 

Blaž Perko in Matic Švab sta predstavila Letno poročilo OKS – ZŠZ za leto 2020. 

Matej Erjavec je pohvalil strokovno službo za vestno delo in sprotno obveščanje o vseh ukrepih, ki so se 

sprejemali v času epidemije. 

 

Jošta Dolničarja je zanimalo stanje glede Bežigrajskega stadiona. 

 

Predsednik Gabrovec je povedal, da je upravna inšpekcija odkrila nepravilnosti na ministrstvu za kulturo 

in da pričakuje, da se bo na podlagi tega tudi kaj odreagiralo in izdalo integralno gradbeno dovoljenje. 

 

Roman Dobnikar je čestital vodstvu za zaključeno poslovno leto in povedal, da je vesel, da se tako dela 

in si želi, da bi šlo le tako naprej. 

 

 

294-19/21 IO OKS - ZŠZ potrjuje Letno poročilo OKS - ZŠZ za leto 2020.  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Matic Švab je predstavil spremembe Letnega delovnega načrta OKS – ZŠZ. 

 

Franjo Bobinac je predlagal, da se poišče dodatne možnosti za vpliv tečajnih razlik tudi po principu 

headginga. Obenem je predlagal, da se strokovno službo nagradi za poslovno uspešnost v letu 2020. 

 

295-19/21 IO OKS - ZŠZ potrjuje spremenjen Letni delovni načrt OKS - ZŠZ za leto 2021.   

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

296-19/21 

IIO OKS -  ZŠZ potrjuje sklic in gradivo za 48. sejo skupščine OKS – ZŠZ: 

- Zapisnik 47. redne seje. 

- Letno poročilo OKS – ZŠZ za leto 2020. 

- Letni delovni načrt OKS – ZŠZ za leto 2021. 

- Letno poročilo Sloado za 2020.  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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7. Pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence olimpijskih iger v Pekingu 2022  

 

Matic Švab je predstavil Pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence olimpijskih iger v Pekingu 

2022. 

 

Roman Dobnikar je povedal, da je potrebno ohraniti Evropski model športa in se je potrebno boriti za jasna 

pravila igre znotraj MOK, da se sponzorira cel šport in ne zgolj posameznik športnikov. 

 

Metod Ropret je poudaril, da je znotraj pravil potrebno podati poudarek tudi na zveze. Tudi mednarodne 

zveze morajo prepoznati, da so zveze tiste, ki generirajo produkte in skrbijo za razvoj športa. 

 

297-19/21 

I IO OKS-ZŠZ potrjuje Pravilnik o komercialnih priložnostih za udeležence 

olimpijskih iger v Pekingu 2022. 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

8. Sprememba Akta o ustanovitvi Slovenske antidoping organizacije SLOADO 

 

Jani Dvoršak je predstavil razloge in spremembo Akta o ustanovitvi SLOADO. 

 

298-19/21 

I IO OKS-ZŠZ potrjuje spremembe Akta o ustanovitvi Slovenske antidoping 

organizacije SLOADO. 

  

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

 

9. Imenovanje Pritožbenega organa SLOADO 

 

Jani Dvoršak je predstavil sklep o imenovanju Pritožbenega organa SLOADO. 

 

299-19/21 

I IO OKS – ZŠZ imenuje Pritožbeni organ SLOADO v sestavi: 

a) Predsednika in (2) podpredsednika, vsi pravni strokovnjaki: 

1. dr. Miodrag Đorđević, predsednik Pritožbenega organa SLOADO, 

2. dr. Peter Grilc, podpredsednik Pritožbenega organa SLOADO, 

3. dr. Vesna Bergant Rakočević, podpredsednica Pritožbenega organa SLOADO. 

b) Trije (3) strokovnjaki s področja medicinskih ved: 

4. prof. dr. Matjaž Veselko, dr. med., 
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5. doc. dr. Zlatko Fras, dr. med., 

6. doc. dr. Miran Brvar, dr. med.. 

a) Trije (3) prejemniki zlatega olimpijskega odličja:  

7. Urška Žolnir, 

8. Rajmond Debevec, 

9. Iztok Čop. 

 

Vsi člani Pritožbenega organa so imenovani na podlagi dejstva, da so sposobni pošteno, 

nepristransko in neodvisno voditi postopek. 

 

  

 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

10. Pobude in predlogi 

 

Ni bilo razprave. 

 

11. Razno 

 

Ni bilo razprave. 

 

 

 

Zapisal(a): Mitja Urbanc 

 

 

  

 


