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OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ, Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana, ID za 

DDV 66169607, ki ga zastopa predsednik Bogdan Gabrovec (v nadaljevanju OKS-ZŠZ), 

 

 

FUNDACIJA LEONA ŠTUKLJA, ustanova za štipendiranje, Ulica heroja Zidanška 18, 2000 Maribor, ID za 

DDV 60601183, ki jo zastopa predsednik upravnega odbora Erik Vrabič, dr. med. (v nadaljevanju: Fundacija 

Leona Štuklja) 

 

in 

 

FUNDACIJA ZA PODPORO ŠPORTNIKOM IZ SOCIALNO ŠIBKIH OKOLIJ, USTANOVA, Šmartinska cesta 

140, 1000 Ljubljana, ID za DDV 65074491, ki jo zastopa predsednik uprave Tomaž Barada (v nadaljevanju 

Fundacija OKS-ZŠZ)  

 

dogovorijo in sklenejo naslednji 

 

 

DOGOVOR  

O UPORABI IMENA IN PRIIMKA TER PODOBE LEONA ŠTUKLJA 
 

1. člen 

 

Stranke tega dogovora uvodoma ugotavljajo in so sporazumne, da: 

 

- je OKS-ZŠZ osrednja nevladna športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki med drugimi svojimi 

dejavnostmi skrbi tudi za štipendiranje športnikov in športnic v Republiki Sloveniji, 

- je Fundacija Leona Štuklja ustanovljena z namenom štipendiranja nadarjenih, pomoči potrebnih dijakov 

in študentov iz Republike Slovenije in s tem širjenju znanja in ustvarjalnosti mladih, v sklopu česar 

fundacija štipendira tudi dijake oz. študente športnike, 

- je Fundacija OKS-ZŠZ ustanovljena z namenom, da s finančnimi viri prispeva h kakovosti in raznolikosti 

dejavnosti športnikov ter k bolj enakopravnemu vključevanju športnikov iz socialno šibkejših okolij v vse 

športne aktivnosti, 

- Fundacija Leona Štuklja za neomejen čas razpolaga z »Avtorskim pooblastilom« Leona Štuklja, na 

podlagi katerega lahko Fundacija Leona Štuklja po svojem preudarku dovoljuje uporabo imena in priimka 

ter civilne in športne podobe Leona Štuklja, 

- naj bi Fundacija OKS-ZŠZ spremenila svoj ustanovitveni akt tako, da bi se po novem imenovala 

»Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in drugim nadarjenim dijakom ter 

študentom iz socialno šibkih okolij, ustanova«, in da bi podeljevala štipendije dijakom in študentom tudi 

na področjih, na katerih jih je do sklenitve tega dogovora podeljevala Fundacija Leona Štuklja, zaradi 

česar Fundacija OKS-ZŠZ potrebuje dovoljenje Fundacije Leona Štuklja za uporabo imena in priimka ter 

civilne in športne podobe Leona Štuklja, 

- sklepajo ta dogovor z namenom, da Fundacija Leona Štuklja poda dovoljenje Fundaciji OKS-ZŠZ in OKS-

ZŠZ za uporabo imena in priimka ter civilne in športne podobe Leona Štuklja.  

 

2. člen 

 
Stranke tega dogovora so soglasne, da Fundacija Leona Štuklja za neomejen čas dovoljuje Fundaciji OKS-ZŠZ 
in OKS-ZŠZ uporabo imena in priimka ter civilne in športne podobe Leona Štuklja, in sicer v povezavi s 
podeljevanjem štipendij športnikom ter tudi v povezavi s podeljevanjem štipendij dijakom in študentom na drugih 
področjih, na katerih je štipendije do sklenitve tega dogovora podeljevala Fundacija Leona Štuklja. 
 
Stranke tega dogovora so nadalje soglasne, da: 
 
- se Fundacija OKS-ZŠZ preimenuje v »Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in 
drugim nadarjenim dijakom ter študentom iz socialno šibkih okolij, ustanova«, 
- se za finančno pomoč nadarjenim, pomoči potrebnim dijakom in študentom iz Republike Slovenije iz področij, 
ki niso šport, nameni najmanj 5% in največ 10% prihodkov Fundacije OKS-ZŠZ, točen znesek pa se določi v 
letnem delovnem oz. finančnem načrtu fundacije, pri čemer se ta finančna pomoč dijakom in študentom podeli 
pod pogoji, kot jih je za ta področja imela opredeljene Fundacija Leona Štuklja (tu gre torej za podeljevanje 
štipendij dijakom in študentom na področjih, na katerih je štipendije do sklenitve tega dogovora podeljevala 
Fundacija Leona Štuklja) 
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- bo v upravo novoimenovane fundacije »Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo športnikom in 
drugim nadarjenim dijakom ter študentom iz socialno šibkih okolij, ustanova« enega člana imenoval Rotary klub 
Maribor, Pohorska ulica 59, 2000 Maribor (MŠ 5669758000; v nadaljevanju Rotary klub Maribor) in enega člana 
Zveza Rotary klubov Slovenije – RI Distrikt 1912, Stegne 23A, 1000 Ljubljana (MŠ 4000986000; v nadaljevanju 
Zveza Rotary klubov Slovenije) 
- bo v nadzorni svet novoimenovane fundacije »Fundacija Leona Štuklja in Miroslava Cerarja za podporo 
športnikom in drugim nadarjenim dijakom ter študentom iz socialno šibkih okolij, ustanova« enega člana imenoval 
Rotary klub Maribor, 
- pri podeljevanju štipendij nadarjenim, pomoči potrebnim dijakom in študentom iz Republike Slovenije iz področij, 
ki niso šport, s svojimi obeležji in s svojima predstavnikoma sodelujeta Rotary klub Maribor in Zveza Rotary klubov 
Slovenije. 

 

3. člen 

 

Stranke dogovora so sporazumne, da se ta dogovor sklepa za nedoločen čas.   

 

Vsaka stranka tega dogovora lahko pisno odpove ta dogovor z odpovednim rokom enega (1) leta, ki začne teči, 

ko nasprotna stranka prejme pisno izjavo o odpovedi dogovora. 

 

Stranke dogovora so soglasne, da v primeru prenehanja Fundacije Leona Štuklja, ta dogovor ne preneha veljati, 

Fundacija OKS-ZŠZ in OKS-ZŠZ pa ohranita pravice in obveznosti iz tega dogovora.  

 

V primeru prenehanja Fundacije Leona Štuklja Fundacija OKS-ZŠZ in OKS-ZŠZ nista pravna naslednika 

Fundacije Leona Štuklja in ne prevzemata nobenih pravic in obveznosti, ki bi izhajale iz dejstva, da je Fundacija 

Leona Štuklja prenehala.  

 

4. člen 

 

Stranke dogovora so sporazumne, da se bodo medsebojno na ustrezen način obveščale o vseh okoliščinah, ki 

bi lahko vplivale na izvajanje tega dogovora. 

 

Stranke dogovora so nadalje soglasne, da se bodo medsebojno obveščale o vsaki morebitni oviri pri izpolnjevanju 

obveznosti iz tega dogovora, in sicer takoj, ko bo le-ta nastopila. 

 

5. člen 

 

Spremembe in dopolnitve tega dogovora morajo biti sklenjene v pisni obliki, kot dodatek k dogovoru. 

 

6. člen 

 

Morebitne spore v zvezi s tem dogovorom bodo stranke dogovora skušale rešiti sporazumno, če pa to ne bo 

mogoče, bodo spore iz tega dogovora stranke reševale pred stvarno pristojnim sodiščem. 

 

7. člen 

 

Ta dogovor je sklenjen in začne veljati z dnem, ko ga podpišejo vse stranke dogovora. 

 

Dogovor je sklenjen v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. 

 

 

Fundacija Leona Štuklja      OKS-ZŠZ           Fundacija OKS-ZŠZ  

Erik Vrabič, dr. med.,       Bogdan Gabrovec          Tomaž Barada   

predsednik upravnega odbora      predsednik           predsednik uprave    

 

________________________      _________________          _________________ 

 

 

Žig         Žig               Žig  

 

V Mariboru, dne___________      V Mariboru, dne __________          V Mariboru, dne _________ 


