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Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja 
človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostne usmeritve: 

Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij civilnega in socialnega dialoga. 



 
ORGANIZIRANOST ŠPORTA V SLOVENIJI 
Organizacije se delijo na tiste, ki neposredno izvajajo športne aktivnosti za svoje člane in organizacije, 

ki ustvarjajo podporno okolje za šport. Glede na to delitev se razlikujejo tudi izvajana oz. potencialna 

javna pooblastila, za katere so posamezne nevladne organizacije ustrezne. 

Nevladne športne organizacije v Sloveniji so vertikalno organizirane: 

Olimpijski komite Slovenije – Zveza športnih zvez 

Nacionalne panožne zveze 

Nacionalne športne zveze 

Občinske športne zveze 

Športna društva 

 

Kot krovna športne organizacija v Sloveniji ima Olimpijski komite največ  javnih pooblastil v polnem 

pomenu. Med nacionalnimi športnimi zvezami imajo poseben pomen nacionalne panožne športne 

zveze, ki jih je trenutno 73. Nacionalne panožne športne zveze v Sloveniji so zveze športnih društev – 

klubov. Zaradi statusa v nacionalnem in mednarodnem športnem prostoru so ključni športni subjekti, 

ker imajo edini pravico zastopati športno panogo v krovnih mednarodnih organizacijah ter 

Olimpijskem komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez, prek katerega lahko njihovi tekmovalci 

nastopajo na olimpijskih igrah ter drugih tekmovanjih pod okriljem Mednarodnega olimpijskega 

komiteja. Njihova vloga pomeni tudi dodatna javna pooblastila. 

Občinske športne zveze, katerih trenutno število je okoli 80, so ustanovljene za delovanje in 

povezovanje športnih društev na območju posamezne občine ali na medobčinskem nivoju. Kot take 

jih občine prepoznavajo kot ključnega partnerja pri vprašanjih razvoja športa na območju občine in 

jim v določenih primerih podelijo javna pooblastila. Nekatere občine ustanavljajo tudi javne zavode 

za področje športa. Delovna področja občinski športnih zvez in občinskih javnih zavodov 

Športna društva so osnovna celica športa v državi. Številčno je to seveda največja skupina (približno 

7.000 pravnih subjektov, ki v imajo v AJPESU opredeljeno dejavnosti na področju športa). Po velikosti 

in organiziranost pa se precej razlikujejo. Od manjših društev, ki imajo nekaj članov in letni proračun 

do tisoč evrov, do društev, ki imajo več tisoč članov in letni proračun milijon evrov in več. Te razlike 

tudi vplivajo na možnost in kompetence za izvajanja javnih pooblastil. 

 



 
JAVNO POOBASTILO 
Definicija javnega pooblastila1  

Nosilec javnega pooblastila je pravna oseba zasebnega ali javnega prava ali fizična oseba, ki na 

podlagi zakona pridobi javno pooblastilo za opravljanje nekaterih funkcij državne uprave. 

Med pravne osebe zasebnega prava spadajo gospodarske družbe, društva, združenja društev, zavodi, 

sindikati, ustanove in gospodarske zbornice. Osebe javnega prava so najpogostejši nosilci javnih 

pooblastil (zlasti agencije in zbornice); ustanovi jih država, lokalna skupnost ali druga oseba javnega 

prava z aktom na podlagi zakona. Mnoge so ustanovljene kot posebne institucije, na primer  

zdravniška, odvetniška, obrtna, kmetijska, gozdarska zbornica ali pa jim status določi država ( na 

primer javni zavod, javno podjetje). 

Ustava RS loči položaj, ko fizična oseba izvaja javna pooblastila kot zaposlena v pravni osebi. V tem 

primeru je nosilec javnega pooblastila še vedno pravna oseba. Fizične osebe, ki imajo same javna 

pooblastila, pa so na primer notarji in samostojni podjetniki, ki so koncesionarji. Nosilci javnih 

pooblastil tako ne morejo biti država, lokalna skupnost (prenos pooblastil z države na lokalno 

skupnost je namreč urejen s posebnim institutom – prenesene naloge), organizacije, ki niso pravne 

osebe ali politične stranke. 

 

Kot javno pooblastilo primeroma razumemo: 

- določanje strokovnih meril,  

- izdajanje potrdil,  

- vodenje registrov,  

- skrb za javno infrastrukturo, 

- izvajanje dejanj, ki so sicer tradicionalno v domeni javnih ustanov idr. 

 

V okviru priprave analize je bila izvedena anketa med športnimi organizacijami. Eno izmed vprašanj je 

bilo katera pooblastila organizacije izvajajo. Glavni poudarki so upravljanje javnih športnih objektov, s 

katerimi upravlja 10 % sodeluljočih v anketi. Poleg javnih športnih objektov so za dostopnost športa 

pomembne planinske, pohodne in kolesarske poti. Te ureja 5 % organizacij. 12 % organizacij izvaja 

tudi postopke za izvedbo javnega razpisa za financiranje športnih organizacij. Enak odstotek 

organizacij preko svojih pooblastil imenuje ali predlaga svoje predstavnike v različne odbore in 

komisije. 11 % organizacihj izvaja s strani Strokovnega sveta RS za šport potrjene programe 

usposabljanja strokovnih delavcev v športu. Največji delež organizacij izvaja javne programe športa 

(28 %) in programeozaveščanja gibanja za zdravje (10 %). 

 

 

                                                           
1
 Pravni leksikon, Cankarjeva založba, 2003, Bavcon idr. 



 
PREGLED JAVNIH POOBLATIL NVO NA PODROČJU ŠPORTA V SLOVENIJI 

PREGLED JAVNIH POOBLASTIL OLIMPIJSKEGA KOMITEJA SLOVENIJE – 
ZDRUŽENJA ŠPORTNIH ZVEZ 
 

Olimpijski komite Slovenije, kot krovna organizacija na področju športa ima najbolj širok nabor 

pooblastil in sodelovanja z državnimi organi. 

javno pooblastilo pravna podlaga opis – krogotok 
postopkov – organi … 

izkušnje/predlogi – 
izhodišča/usmeritve  
glede na 
zakonodajo v 
pripravi 

sistem 
financiranja (je 
dejavnost 
financirana iz 
kakih virov?) 

Zakon o športu (ZSpo)  (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 – ZSDP in 15/03 – ZOPA) 
Datum sprejetja: 04.03.1998 
Datum objave: 20.03.1998 

Datum začetka veljavnosti: 04.04.1998 

OKS poda soglasje k 
predlogu 
nacionalnega 
programa športa 
 

5. člen 
(nacionalni program) 
Način uresničevanja javnega 
interesa v športu se opredeli z 
nacionalnim programom, ki 
ga sprejme Državni zbor na 
predlog Vlade Republike 
Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vlada). 
Pred določitvijo predloga 
nacionalnega programa si 
mora vlada pridobiti mnenje 
Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za šport in soglasje 
Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih 
zvez (v nadaljnjem besedilu: 
Olimpijski komite Slovenije). 
Če Olimpijski komite Slovenije 
in vlada ne dosežeta soglasja 
iz prejšnjega odstavka v šestih 
mesecih, vlada predloži 
nacionalni program v 
obravnavo Državnemu zboru, 
če z njim po ponovni 
obravnavi soglaša Strokovni 
svet Republike Slovenije za 
šport. 

1. OKS se o vsebini 
predloga programa 
posvetuje s članicami 
in obravnava predlog 
v okviru svojih 
organov in komisij. 

2. IO OKS sprejme 
sklep, da se poda 
soglasje k predlogu 
nacionalnega 
programa športa in 
ga predlaga skupščini 
OKS-ZŠZ. 

3. Skupščina OKS-ZŠZ 
sprejme sklep, da se 
poda soglasje k 
predlogu 
nacionalnega 
programa športa 

Ker ima OKS-ZŠZ 
status krovne civilne 
organizacije športa v 
RS je primerno, da 
določilo ostane kot 
je, da OKS poda k 
programu soglasje. 

Ker gre za 
dejavnost, ki se 
izvede na daljše 
časovno 
obdobje (10 
let), ni 
neposredno 
financirana. 
Posredno pa 
lahko rečemo, 
da s stalnim 
sofinanciranjem 
delovanja OKS-
ZŠZ iz 
proračuna RS 
oziroma kot 
izvajalca LPŠ, da 
je tudi ta 
dejavnost v 
letu, ko se 
izvede 
sofinancirana iz 
LPŠ na državni 
ravni. 

OKS poda mnenje k 
letnemu programu 
športa 
 

7. člen 
(letni program) 
Izvajanje nacionalnega 
programa se določi z letnim 
programom, ki ga sprejme 
vlada in letnimi programi, ki 

1. Organi OKS-ZŠZ 
(strokovna sveta, 
komisije) 
obravnavajo predlog 
in sprejmejo sklep, 
da se poda 

Ker ima OKS-ZŠZ 
status krovne civilne 
organizacije športa v 
RS, bi bilo smiselno, 
da se tudi določilo 
glede sprejemanja 

Dejavnost je 
preko 
sofinanciranja 
delovanja OKS-
ZŠZ v letnem 
programu 



 
jih sprejmejo lokalne 
skupnosti. 
Letni program določa 
programe športa, ki se 
sofinancirajo iz javnih 
sredstev, obseg in vrsto 
dejavnosti, potrebnih za 
njegovo uresničevanje, in 
obseg sredstev, ki se 
zagotovijo v državnem 
proračunu in proračunih 
lokalnih skupnostih. 
Za uresničevanje javnega 
interesa v športu, 
opredeljenega z letnim 
programom, se zagotavljajo 
javna sredstva za 
sofinanciranje naslednjih 
vsebin: 
interesna športna vzgoja 
otrok in mladine, 
športna vzgoja otrok in 
mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, 
športna vzgoja otrok in 
mladine s posebnimi 
potrebami (z motnjami v 
razvoju), 
športna dejavnost študentov, 
kakovostni šport, 
vrhunski šport, 
športna rekreacija, 
šport invalidov, 
šolanje in izpopolnjevanje 
strokovnih kadrov, 
izgradnja in vzdrževanje 
javnih športnih objektov, 
delovanje Olimpijskega 
komiteja Slovenije, zvez 
športnih društev, ki jih 
ustanovijo društva za 
posamezne športne panoge (v 
nadaljnjem besedilu: 
nacionalne panožne športne 
zveze) in drugih asociacij v 
športu ter izvedba njihovih 
programov, 
informatika v športu, 
znanstveno-raziskovalna 
dejavnost v športu, 
informiranje o športu v 
medijih, 
založniška dejavnost v športu, 
propagandna dejavnost v 
športu, 

(pozitivno / 
negativno) mnenje  
k letnemu  
programu športa in 
ga predlagajo IO 
OKS-ZŠZ.  

2. IO  OKS sprejme 
sklep, da se poda 
(pozitivno / 
negativno) mnenje  
k letnemu  
programu športa  

 

letnega programa 
športa v zakonu 
opredeliti s 
soglasjem OKS-ZŠZ 
in ne zgolj z 
mnenjem. Enako 
velja za strokovni 
svet za šport RS. 

športa 
sofinancirana iz 
proračuna RS. 



 
razvojno-raziskovalna 
dejavnost, meritve, analize in 
svetovanja, 
eksperimentalni programi v 
športu in 
mednarodna dejavnost v 
športu. 
Pred sprejemom letnega 
programa si mora vlada 
pridobiti mnenje Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za 
šport in Olimpijskega 
komiteja Slovenije. 

OKS je eden izmed 
izvajalcev letnega 
programa športa 

8. člen 
(izvajalci letnega programa 
športa) 
Izvajalci letnega programa 
športa po tem zakonu so: 
športna društva, 
nacionalne panožne športne 
zveze in zveze športnih 
društev, ki jih ustanovijo 
društva za posamezna 
območja, Združenje 
slovenskih športnih društev v 
Italiji, Slovenska športna zveza 
v Avstriji in Zveza Slovencev 
na Madžarskem, 
Olimpijski komite Slovenije, 
zavodi, gospodarske družbe, 
zasebniki in druge 
organizacije, registrirane za 
opravljanje dejavnosti v 
športu, 
ustanove, ki so ustanovljene 
za opravljanje dejavnosti v 
športu in so splošno koristne 
in neprofitne, 
vrtci, osnovne šole, poklicne, 
srednje tehniške in srednje 
strokovne šole, gimnazije, 
višje strokovne šole in 
visokošolski zavodi. 
Športna društva in njihova 
združenja imajo pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju 
nacionalnega programa. 
Delovanje izvajalcev iz prvega 
odstavka tega člena poteka 
po pravilih, ki jih izvajalci 
določijo s temeljnim aktom in 
v skladu s tem zakonom. 
Če je za športno panogo 
ustanovljenih več nacionalnih 
panožnih športnih zvez, ima v 

OKS-ZŠZ izvaja 
programe športa na 
področju tekmovalnega 
športa, športa za vse, 
urejanja statusnih 
pravic športnikov, 
strokovnih delavcev v 
športu.  
Postopek izvajanja: 
1. ustrezni organi OKS-
ZŠZ: SSTŠ, SSŠVSE, SOA, 
komisije, pripravijo 4-
letne in letne plane 
dela in finančne plane 
in jih predlagajo v 
potrditev na IO OKS-
ZŠZ. 
2. IO OKS-ZŠZ potrdi 
plane in jih predlaga v 
sprejem skupščini OKS-
ZŠZ. 
3. Skupščina OKS-ZŠZ 
potrdi plane dela. 
Po opravljenih 
programih se po 
enakem postopku 
sprejemajo poročila o 
delu. 

Za vsebine letnega 
programa športa, 
katerih edini nosilec 
je OKS-ZŠZ in imajo 
najvišji nacionalni 
pomen, se predlaga, 
da se v zakonodaji 
uredi tako, da bo 
omogočena 
konstantna in 
dolgoročna 
stabilnost 
sofinanciranja, v 
obliki javne službe. 

Dejavnosti so 
sofinancirane iz 
letnega 
programa 
športa na 
državni ravni, 
letnih razpisov 
Fundacije za 
šport, sredstev 
olimpijske 
solidarnosti 
mednarodnega 
olimpijskega 
komiteja, 
sredstev 
organizatorjev 
športnih iger 
(OI, SI, EI), EU 
sredstev, 
sponzorskih 
sredstev 



 
skladu s tem zakonom 
določene pravice in 
obveznosti le tista, ki je 
včlanjena v Olimpijski komite 
Slovenije ali v mednarodno 
športno zvezo in izpolnjuje 
pogoje, ki jih določi Strokovni 
svet Republike Slovenije za 
šport. 

OKS predlaga 7 
članov v Strokovni 
svet RS za šport 
 

15. člen 
(sestava) 
Strokovni svet ima 
predsednika in 16 članov. 
Vlada jih imenuje izmed 
uveljavljenih strokovnjakov s 
področja športne vzgoje, 
športne rekreacije, 
kakovostnega športa in 
vrhunskega športa, ter iz vrst 
zasebnikov oziroma 
podjetnikov na področju 
športa, od tega enega na 
predlog nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ki niso 
vključene v Olimpijski komite 
Slovenije in sedem na predlog 
Olimpijskega komiteja 
Slovenije. 
Predsednika imenuje 
strokovni svet izmed svojih 
članov. 

IO OKS sprejme sklep z 
navedbo 7 članov, ki jih 
predlaga v Strokovni 
svet RS za šport (za 
izbor članov ni 
posebnih kriterijev, 
vedno pa se pri 
predlogu upošteva 
struktura športnih 
organizacij v članstvu 
OKS-ZŠZ, kar pomeni, 
da OI individualne 
panoge – zimske, letne, 
kolektivne, 
neolimpijske panoge, 
lokalne športne zveze) 
 

Ureditev je ustrezna 
in naj bi ostala tudi v 
naprej. 

Enako kot 1. 
točka. 

OKS in nacionalne 
panožne zveze 
podajo mnenje k 
programom 
usposabljanja 
 

26. člen 
(strokovni delavec) 
Strokovni delavec v športu je 
tisti, ki opravlja v športu 
vzgojno-izobraževalno ali 
strokovno-organizacijsko delo 
(v nadaljnjem besedilu: 
strokovno delo). 
Strokovni delavec v športu 
mora imeti ustrezno 
strokovno izobrazbo oziroma 
ustrezno usposobljenost. 
 
27. člen 
(izvršilni predpis) 
Ustrezno izobrazbo oziroma 
usposobljenost iz drugega 
odstavka prejšnjega člena 
določi strokovni svet, po 
pridobljenem mnenju 
Olimpijskega komiteja 
Slovenije, Fakultete za šport 
in pristojne nacionalne 
panožne športne zveze. 

Strokovna služba OKS v 
sodelovanju s komisijo 
Olimpijskega 
strokovnega centra 
pregleda vsebino 
programov  
usposabljanja, ki jih 
pripravi nosilec 
programa in poda svoje 
mnenje. Če je program 
ustrezen poda 
pozitivno mnenje k 
programu SSTŠ ali 
SSŠV; če program 
usposabljanja ni 
ustrezen se ga 
posreduje v dopolnitev 
predlagatelju oziroma 
poda negativno 
mnenje. 
 
Nacionalna panožna 
zveza poda mnenje k 
programu 

Trenutno poteka 
delovna razprava o 
ureditvi postopka 
akreditiranja 
programov 
usposabljanj. 
Obstoječi predlog 
predvideva 
akreditacijsko 
komisijo, v katero bi 
OKS-ZŠZ predlagal 
predstavnike. Ker 
predlog še ni v javni 
obravnavi, bo 
potrebna še 
razprava o 
ustreznem načinu. 

Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 



 
usposabljanja v skladu z 
lastno organiziranostjo. 
Nacionalne panožne 
zveze so tudi pretežno 
nosilci programov 
usposabljanja 

OKS na podlagi 
potrdila o 
usposobljenosti izda 
licenco za 
opravljanje 
strokovnega dela 
 
OKS pripravi 
kriterije za izdajanje 
licenc na predlog 
NPŠZ  

31. člen 
(licenca) 
Na podlagi potrdila o 
usposobljenosti izda licenco 
za opravljanje strokovnega 
dela Olimpijski komite 
Slovenije. 
Kriterije za izdajanje licenc iz 
prejšnjega odstavka pripravi 
Olimpijski komite Slovenije na 
predlog ustrezne nacionalne 
panožne športne zveze. 
 

Kriteriji za izdajanje 
licenc so opredeljeni v: 

• veljavnem OKS 
Pravilniku o 
licenciranju 
strokovnih delavcev 
v športu sprejetem s  
strani IO OKS in  

• veljavnem Pravilniku 
o licenciranju in 
usposabljanju s 
strani NPŠZ 

 
Izdajanje licenc: 

• SSTŠ in SSŠV 
obravnavata 
zahteve za izdajo 
licenc OKS ob koncu 
vsakega meseca na 
zahtevo s strani 
SSRSŠ potrjenega 
nosilca 
usposabljanja 
oziroma 
strokovnega delavca 
na podlagi Pravilnika 
o licenciranju 
strokovnih delavcev 
v športu.  

• Kot potrdilo o licenci 
OKS velja Olimpijska 
licenčna kartica, ki 
jo posameznik lahko 
naroči preko 
informacijskega 
sistema na spletni 
strani OKS.  

Področje licenc je 
podobno kot 
potrjevanje 
programov 
usposabljanj v fazi 
razprave pred javno 
obravnavo predloga. 
OKS-ZŠZ meni, da bi 
licence bilo 
potrebno obdržati in 
jih voditi centralno 
preko OKS-ZŠZ, ki bi 
na tak način 
opravljal vlogo neke 
vrste »zbornice«. 
Večje NPŠZ menijo, 
da mora biti to 
področje v njihovi 
pristojnosti in ne 
potrebujejo zunanjih 
deležnikov. 
Strokovna služba 
MIZŠ meni, da te 
vsebine ne bi 
zakonsko urejali 
ampak prepustili 
civilnemu delu, da 
uredi z internimi 
pravili. Razprava še 
poteka. 

Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 

strokovni svet na 
predlog OKS, oz. 
pristojne NPŠZ   
določi kriterije za 
vrhunski športni  
dosežek 
mednarodne 
vrednosti in trajanje 
naziva   
 
Naziv vrhunskega 
športnika dodeli OKS 

38. člen 
(vrhunski športnik) 
Naziv vrhunskega športnika si 
pridobi državljan Republike 
Slovenije, ki doseže vrhunski 
športni dosežek mednarodne 
vrednosti. 
Kriterije za vrhunski športni 
dosežek iz prvega odstavka in 
trajanje naziva določi 
strokovni svet na predlog 
Olimpijskega komiteja 

Pogoji, pravila in 
kriteriji za registriranje 
in kategoriziranje 
športnikov v Republiki 
Sloveniji sprejmejo: 
1. SSTŠ – pripravi 

predlog 
2. IO OKS – potrdi 

predlog 
3. Strokovni svet RS 

za šport – sprejme 
predlog 

V pripravi je predlog, 
da pogoje, postopek 
in kriterije določi 
OKS-ZŠZ in Strokovni 
svet za šport poda 
mnenje. 

Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 



 
na podlagi kriterijev 
iz drugega odstavka.    
 

Slovenije, oziroma pristojne 
nacionalne športne zveze. 
Naziv iz prvega odstavka tega 
člena dodeli Olimpijski komite 
Slovenije na podlagi kriterijev 
iz drugega odstavka tega 
člena. 

 
Dokument celostno in 
metodološko postavlja 
pogoje za registracijo 
športnikov, njihovih 
športnih organizacij, 
tekmovalnih sistemov, 
predvsem pa 
opredeljujejo pogoje za 
pridobitev športnikovih 
statusnih pravic.  
  
SSTŠ 3-krat letno objavi 
seznam športnikov, ki 
so si na podlagi 
doseženih rezultatov in 
v skladu z veljavnimi 
kriteriji pridobili status 
kategoriziranega 
športnika RS 
svetovnega, 
mednarodnega, 
perspektivnega, 
državnega ali 
mladinskega razreda.  

OKS poda soglasje 
vladi  k sprejemanju 
prvega nacionalnega 
programa pred 
predložitvijo 
nacionalnega 
programa 
Državnemu zboru v 
drugo obravnavo.  
 
Če OKS in vlada ne 
dosežeta soglasja iz 
prejšnjega odstavka 
v šestih mesecih, 
vlada predloži 
nacionalni program 
v obravnavo 
Državnemu zboru, 
če z njim po ponovni 
obravnavi soglaša 
Strokovni svet RS za 
šport. 

68. člen 
(prvi nacionalni program) 
Ne glede na določbo 5. člena 
tega zakona si mora vlada pri 
sprejemanju prvega 
nacionalnega programa 
pridobiti mnenje Strokovnega 
sveta Republike Slovenije za 
šport in soglasje Olimpijskega 
komiteja Slovenije pred 
predložitvijo nacionalnega 
programa Državnemu zboru v 
drugo obravnavo. 
Če Olimpijski komite Slovenije 
in vlada ne dosežeta soglasja 
iz prejšnjega odstavka v šestih 
mesecih, vlada predloži 
nacionalni program v 
obravnavo Državnemu zboru, 
če z njim po ponovni 
obravnavi soglaša Strokovni 
svet Republike Slovenije za 
šport. 
 

Postopek je bil 
izveden samo enkrat 
in sicer pred 
sprejemom prvega 
NP! 
 

Za bodočo 
zakonodajo ni več 
potrebe! 

 

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 
58/12) 

Datum sprejetja  24.07.1996   
Datum objave  09.08.1996   

Datum začetka veljavnosti  24.08.1996   



 
OKS predlaga enega 
člana v Komisijo za 
pritožbe (organ 
Fundacije za 
financiranje športnih 
organizacij v 
Republiki Sloveniji 
pristojen za 
odločanje o pritožbi) 

14.a člen 
Postopek odločanja o vlogah 
za razporeditev sredstev 
fundacij se ureja s tem 
zakonom in pravilnikom iz 
drugega odstavka 11. člena 
tega zakona. Če navedena 
predpisa posameznega 
vprašanja postopka ne 
urejata, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja splošni upravni 
postopek.  
Zoper odločitev sveta 
fundacije, s katero je 
odločeno o vlogi na javni 
razpis za razdelitev sredstev 
fundacije, je dovoljena 
pritožba v roku 15 dni.  
Organ Fundacije za 
financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji, pristojen 
za odločanje o pritožbi, se 
določi s pravili Fundacije za 
financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji. Odločitev 
pristojnega organa Fundacije 
za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji za pritožbe 
je dokončna. 
Organ Fundacije za 
financiranje športnih 
organizacij v Republiki 
Sloveniji, pristojen za 
odločanje o pritožbi, je 
Komisija za pritožbe. Komisija 
za pritožbe ima tri člane, ki jih 
imenuje in razrešuje Svet 
Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji, in sicer 
enega na predlog ministrstva, 
pristojnega za šport, enega na 
predlog Olimpijskega 
komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez in 
enega na predlog 
Strokovnega sveta Vlade 
Republike Slovenije za šport. 
Mandat člana Komisije za 
pritožbe preneha s sklepom 
Sveta fundacije o razrešitvi ali 

1. IO OKS-ZŠZ predlaga 
primernega člana v 
komisijo. O tem v 
skladu s Pravili OKS-ZŠZ 
sprejme sklep. 

 Ni 
sofinancirano. 



 
s potekom mandata Sveta, ki 
ga je imenoval.  
Komisija za pritožbe lahko 
pritožbo zavrne, s čimer je 
odločitev dokončna, ali pa 
odločitev Sveta Fundacije za 
financiranje športnih 
organizacij v Republiki 
Sloveniji v celoti ali deloma 
odpravi ter zadevo vrne Svetu 
Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji v ponovno 
odločanje. Ponovna odločitev 
Sveta Fundacije za 
financiranje športnih 
organizacij v Republiki 
Sloveniji je dokončna. 
Ne glede na določbo prvega 
odstavka tega člena, mora biti 
vsaka odločitev fundacije, s 
katero se odloči o vlogi za 
razporeditev sredstev 
fundacije, izdana pisno, 
vsebovati pa mora pravno 
podlago za izdajo, izrek, 
obrazložitev ter pravni pouk. 

Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 22/15)  
 Datum sprejetja  20.03.2015   

Datum objave  30.03.2015   
Datum začetka veljavnosti  31.03.2015 

OKS -  Strokovni svet 
za tekmovalni šport 
na podlagi modela 
razvrščanja športnih 
panog razvrsti 
športne panoge v 
razrede. 
 
Razvrstitev športnih 
panog v razrede 
potrdi Izvršni odbor 
OKS 
 
Na predlog OKS 
razvrstitev sprejme 
Strokovni svet Vlade 
Republike Slovenije 
za šport  
 

5. člen 
(razvrstitev športnih panog v 
razrede) 
Za namen vrednotenja 
športnih programov se 
športne panoge na podlagi 
modela razvrščanja športnih 
panog v razrede razvrsti v pet 
razredov glede na: 

        merilo uspešnosti, 
        merilo konkurenčnosti športne 

panoge v mednarodnem 
okolju, 

        merilo razširjenosti in 
        merilo nacionalnega pomena 

športne panoge. 
Model razvrščanja športnih 
panog v razrede minister, 
pristojen za šport (v 
nadaljnjem besedilu: 
minister), objavi na spletnih 
straneh ministrstva, 
pristojnega za šport. 
Razvrstitev športnih panog v 

Razvrščanje športnih 
panog v razrede 
poteka: 
 
1. SSTŠ – pripravi 

model za 
razvrščanje panog in 
na podlagi modela 
in ustreznih 
podatkov, ki jih 
pridobi od NPŠZ in 
uradnih evidenc 
pripravi predlog 
razvrstitve panog v 
razrede za 
posamezno leto. 

2. Minister pristojen za 
šport objavi model 
za razvrščanje. 

3. IO OKS – obravnava 
predlog razvrstitve 
in 
potrdi/dopolni/zavr
ne predlog. Potrjen 

Postopek in kriterije 
se bo revidiralo in 
ustrezno nadgradilo. 
Ker je razvrstitev 
podlaga za 
sofinanciranje 
programov panog, je 
potrebno najti 
optimalni sistem za 
stabilno 
sofinanciranje in 
lažje planiranje. 
Podlaga za 
razvrstitev mora 
temeljiti na 
usklajenih kriterijih 
in objektivnih 
podatkih, postopek 
razvrstitve pa mora 
biti izveden v 
primernem 
časovnem obdobju 
in transparentno.  

Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 



 
razrede na podlagi modela 
razvrščanja športnih panog v 
razrede pripravi Strokovni 
svet za tekmovalni šport pri 
Olimpijskem komiteju 
Slovenije – Združenju športnih 
zvez in potrdi Izvršni odbor 
Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih 
zvez. Na predlog Olimpijskega 
komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez (v 
nadaljnjem besedilu: OKS-
ZŠZ) razvrstitev sprejme 
Strokovni svet Vlade 
Republike Slovenije za šport 
(v nadaljnjem besedilu: 
strokovni svet). 
Razvrstitev športnih panog v 
razrede na podlagi modela 
razvrščanja športnih panog v 
razrede se uporablja za 
določanje števila točk, ki se 
športnim panogam dodelijo 
za izračunavanje višine 
sofinanciranja programov 
vrhunskega športa in športne 
vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport. 
Celotni model razvrščanja 
športnih panog v razrede (vsa 
štiri merila) se uporablja za 
vrednotenje programov 
vrhunskega športa in športne 
vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v 23., 28., 32., 
37., 39., 44., 81. in 107. členu 
tega pravilnika. Za 
vrednotenje programov 
vrhunskega športa in športne 
vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport, v 33., 38., 42. 
in 43. členu tega pravilnika pa 
se uporablja le merilo 
konkurenčnosti športne 
panoge v mednarodnem 
okolju. 

predlog posreduje 
Fundacija za šport. 

4. Strokovni svet RS za 
šport – 
potrdi/zavrne 
razvrstitev panog v 
razrede. 

 
 

Strokovni svet za 
tekmovalni šport pri 
OKS na podlagi 
predloga NPŠZ 
določi število 

3.2. Nacionalne panožne 
športne šole 
22. člen 
(predmet in pogoji za 
sofinanciranje) 

1. SSTŠ na predlog 
komisije za kadre 
Olimpijskega 
strokovnega centra 
pripravi predlog števila 

Izbor kadrov in 
strokovno 
spremljanje 
programa bi bilo 
potrebno formalno 

Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 



 
sofinanciranih 
programov za 
posamezno športno 
panogo, ki ga potrdi 
Izvršni odbor OKS. 
 
Ministrstvo za 
strokovno-
organizacijsko 
koordinacijo 
programa NPŠŠ na 
nacionalni ravni 
sofinancira tudi 
plačo strokovnega 
delavca, 
zaposlenega na OKS 

Za sofinanciranje programov 
nacionalnih panožnih športnih 
šol (v nadaljnjem besedilu: 
NPŠŠ) lahko kandidirajo 
nacionalne panožne športne 
zveze (v nadaljnjem besedilu: 
NPŠZ). Sofinancira se plača 
strokovno izobraženega 
trenerja za delo v programih 
NPŠŠ v individualnih športnih 
panogah in v kolektivnih 
športnih panogah, ki so na 
rednem programu OI, ob 
izpolnjevanju naslednjih 
pogojev: 

      pristojni organ NPŠZ sprejme 
najmanj štiriletni program 
organiziranosti in delovanja 
NPŠŠ za posamezno športno 
panogo oziroma disciplino, 

      izvajalec NPŠŠ, ki je lahko ali 
NPŠZ ali društvo, ki je član 
NPŠZ, sprejme individualni 
štiriletni program za 
posamezno NPŠŠ, namenjen 
pretežno športni vzgoji otrok 
in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport 
in v katerem so opredeljeni 
program dela, cilji, podatki o 
športnikih, vključenih v 
program, materialni in 
prostorski pogoji za izvajanje 
programa, 

      program iz prejšnje točke 
izvaja strokovni delavec z 
ustrezno izobrazbo športne 
smeri in opravljenim 
strokovnim izpitom na 
področju športa; če 
posameznik strokovnega 
izpita v času prijave na javni 
razpis še nima opravljenega, 
ga mora opraviti v roku enega 
leta od začetka sofinanciranja 
s strani ministrstva, 

   strokovni delavec, ki izvaja 
program NPŠŠ, ima/bo z 
izvajalcem sklenjeno/il 
pogodbo o zaposlitvi, 

      izvajalec zagotovi 
strokovnemu delavcu bruto 
plačo najmanj v višini, 
izračunani v skladu s 24. 
členom tega pravilnika, in 

programov po 
posameznih panogah. 
Predlog se pripravi na 
podlagi analize stanja 
po panogah in 
kriterijev. 
2. predlog obravnava 
IO OKS-ZŠZ in ga 
potrdi/ne potrdi. 
Potrjen predlog 
posreduje MIZŠ. 

urediti v okviru OKS-
ZŠZ oziroma 
Olimpijskega 
strokovnega centra, 
administrativno 
spremljanje 
programa pa v 
okviru MIZŠ. 

postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 



 
      pristojni organ NPŠZ poda 

soglasje k individualnemu 
programu za posamezno 
NPŠŠ iz druge točke tega 
odstavka, k izvajalcu in 
strokovnemu delavcu. 
Strokovni svet za tekmovalni 
šport pri OKS-ZŠZ na podlagi 
predloga NPŠZ določi število 
sofinanciranih programov za 
posamezno športno panogo, 
ki ga potrdi Izvršni odbor OKS-
ZŠZ. 
Če je v program NPŠŠ 
vključenih pet ali več 
trenerjev iz iste NPŠZ, lahko 
en strokovni delavec opravlja 
delo strokovno-
organizacijskega 
koordinatorja izvajanja NPŠŠ 
in je zaposlen na NPŠZ. 
Ministrstvo za strokovno-
organizacijsko koordinacijo 
programa NPŠŠ na nacionalni 
ravni sofinancira tudi plačo 
strokovnega delavca, 
zaposlenega na OKS-ZŠZ, pri 
čemer mora ta strokovni 
delavec izpolnjevati naslednje 
pogoje: 

      imeti mora ustrezno izobrazbo 
športne smeri in opravljen 
strokovni izpit na področju 
športa, 

      z OKS-ZŠZ mora imeti 
sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi, 

      OKS-ZŠZ mora strokovnemu 
delavcu zagotoviti bruto plačo 
najmanj v višini, izračunani v 
skladu s 24. členom tega 
pravilnika. 

Pristojni organ 
NPŠZ, če je 
izvajalec programa 
dvojne kariere 
nekdanjih 
vrhunskih 
športnikov športno 
društvo, ki je član 
NPŠZ, ali pristojni 
organ OKS, če je 
izvajalec programa 
dvojne kariere 
nekdanjih 

1.6. Dvojna kariera nekdanjih 
vrhunskih športnikov 
80. člen 
(predmet sofinanciranja in 
pogoji za sofinanciranje) 

Za 
sofinanciranje programa 
dvojne kariere nekdanjih 
vrhunskih športnikov lahko 
kandidirajo NPŠZ ali športna 
društva, ki so člani NPŠZ. 
Sofinancira se plača 
nekdanjega vrhunskega 

1. SOA na predlog NPŠZ 
poda soglasje k 
programu dvojne 
kariere športnikov. 

 Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 



 
vrhunskih 
športnikov NPŠZ, 
poda soglasje k 
individualnemu 
štiriletnemu 
programu za 
posamezni 
program dvojne 
kariere nekdanjih 
vrhunskih 
športnikov, k 
izvajalcu in 
strokovnemu 
delavcu-
nekdanjemu 
vrhunskemu 
športniku. 
 

športnika za delo v programih 
športa v individualnih 
športnih panogah in v 
kolektivnih športnih panogah, 
ki so na rednem programu OI, 
ob izpolnjevanju naslednjih 
pogojev: 

      Pristojni organ NPŠZ sprejme 
najmanj štiriletni program 
organiziranosti in delovanja 
programa dvojne kariere 
nekdanjih vrhunskih 
športnikov za posamezno 
športno panogo oziroma 
disciplino. 

      Izvajalec programa dvojne 
kariere nekdanjih vrhunskih 
športnikov, ki je lahko ali 
NPŠZ ali društvo, ki je član 
NPŠZ, sprejme individualni 
štiriletni program za 
posamezni program dvojne 
kariere nekdanjih vrhunskih 
športnikov, v katerem so 
opredeljeni program dela, 
cilji, podatki o športnikih, 
vključenih v program ter 
materialni in prostorski pogoji 
za izvajanje programa. 

      Program iz prejšnje točke 
izvaja strokovni delavec, 
nekdanji vrhunski športnik, ki 
je imel v času svoje aktivne 
športne kariere status 
športnika mednarodnega ali 
svetovnega razreda in ima 
pridobljeno ustrezno 
strokovno usposobljenost 
najmanj II. stopnje. 

      V letu, ko se nekdanji vrhunski 
športnik vključuje v sistem 
sofinanciranja, mora biti 
vpisan v visokošolski program 
športne smeri oziroma se 
zavezati, da se bo v tem letu 
vpisal v ta program. 

      Strokovni delavec-nekdanji 
vrhunski športnik, ki izvaja 
program, ima z izvajalcem 
sklenjeno pogodbo o 
zaposlitvi. 

      Izvajalec zagotovi 
strokovnemu delavcu-
nekdanjemu vrhunskemu 
športniku bruto plačo najmanj 



 
v višini, izračunani v skladu z 
82. členom tega pravilnika. 

      Pristojni organ NPŠZ, če je 
izvajalec programa dvojne 
kariere nekdanjih vrhunskih 
športnikov športno društvo, ki 
je član NPŠZ, ali pristojni 
organ OKS-ZŠZ, če je izvajalec 
programa dvojne kariere 
nekdanjih vrhunskih 
športnikov NPŠZ, poda 
soglasje k individualnemu 
štiriletnemu programu za 
posamezni program dvojne 
kariere nekdanjih vrhunskih 
športnikov, k izvajalcu in 
strokovnemu delavcu-
nekdanjemu vrhunskemu 
športniku. 

      Strokovni delavec-nekdanji 
vrhunski športnik mora 
posamezne letnike študija 
zaključevati redno. 

      Če strokovni delavec-nekdanji 
vrhunski športnik izgubi status 
študenta, ni več upravičen do 
sofinanciranja v programu 
dvojne kariere nekdanjih 
vrhunskih športnikov, pri 
čemer tudi ne more ponovno 
kandidirati na javnem razpisu 
za to področje sofinanciranja. 

Izjemoma se v 
program dvojne kariere 
nekdanjih vrhunskih 
športnikov lahko po koncu 
svoje športne kariere, pod 
pogoji iz prejšnjega odstavka, 
z izjemo pogojev, ki se 
nanašajo na pridobitev 
ustrezne visokošolske 
izobrazbe športne smeri, 
vključi tudi nekdanji vrhunski 
športnik, ki že ima pridobljeno 
visokošolsko izobrazbo 
športne smeri. 

 2.2. Delovanje OKS-ZŠZ 
91. člen 
(predmet sofinanciranja) 
Sofinancira se delovanje OKS-
ZŠZ kot krovne civilno 
družbene organizacije na 
področju športa v Republiki 
Sloveniji. 
Sofinancirajo se naslednja 

Podobno kot je opisano 
že zgoraj. Navedene 
vsebine se izvajajo v 
okviru pristojnih 
organov OKS-ZŠZ. 
Dejavnosti izvaja 
strokovna služba OKS-
ZŠZ, programe, poročila 
in nadzor sprejemajo 

V zakonu o športu se 
predvideva 
podrobna 
opredelitev 
dejavnosti OKS-ZŠZ, 
ki jih opravlja v 
nacionalnem 
interesu kot krovna 
športna organizacija.  

Dejavnost se 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ in 
posameznih 



 
področja delovanja: 

      Sofinanciranje strokovnega 
dela na projektih in 
programih vrhunskega športa 
in športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport: 

-  izvedba aktivnosti v okviru 
tekmovalnih projektov, 
katerih nosilec je OKS-ZŠZ: OI, 
mladinske OI, evropski 
olimpijski festival mladih, 
sredozemske igre, evropske 
igre in svetovne igre 
neolimpijskih športnih panog; 

-  izvedba aktivnosti v okviru 
Olimpijskega strokovnega 
centra; 

-  izvedba programa 
štipendiranja nadarjenih in 
vrhunskih športnikov – 
administrativno in strokovno 
vodenje programa; 

-  izvedba aktivnosti pri 
zaposlovanju športnikov in 
trenerjev v državni upravi; 

-  priprava predloga kriterijev za 
vrhunski športni dosežek 
mednarodne vrednosti; 

-  izvedba javnih pooblastil 
(priprava seznama 
kategoriziranih športnikov ter 
v povezavi s tem podeljevanje 
statusov vrhunskega 
športnika, izdaja licenc 
strokovnim delavcem v 
športu); 

-  priprava razvrstitve športnih 
panog v razrede za potrebe 
javnih razpisov LPŠ na državni 
ravni in javnih razpisov 
Fundacije za sofinanciranje 
športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji; 

-  priprava strokovnih mnenj 
glede programov usposabljanj 
na področju športa za 
podporo odločanja na 
strokovnemu svetu. 

      Sofinanciranje strokovnega 
dela na področju informatike 
v športu: 

-  sodelovanje z Javnim 
zavodom Planica glede 
delovanja informacijskega 

SSTŠ, SSŠV, SOA, IO 
OKS ZŠZ in skupščina 
OKS-ZŠZ. 

področji LPŠ za 
področje 
tekmovalnega 
športa, 
rekreacije, 
statusnih 
pravic, fair 
playa,.. 



 
sistema na področju športa. 

      Sofinanciranje strokovnega 
dela na področju športne 
rekreacije: 

-  delo na projektih s ciljem 
povečanja udejstvovanja 
odraslih in starostnikov v 
programe rekreacije; 

-  vzpostavitev in delovanje 
sistema za povečanje 
udejstvovanja odraslih in 
starostnikov v programe 
rekreacije; 

-  delo na projektih s ciljem 
vključevanja otrok in mladine 
v programe prostočasne 
športne vzgoje – mini 
olimpijade, šolske olimpijade. 

      Delovanje ambasadorja za 
šport, strpnost in »fairplay«. 

      Delovanje Varuha pravic 
športnikov (pravice 
športnikov, izobraževanje, 
dvojna kariera). 

      Delovanje na področju lokalne 
športne organiziranosti 
(izvedba posvetov po regijah, 
organizacijska pomoč 
lokalnim okoljem). 

Merilo nacionalne 
razširjenosti 
predstavlja število 
registriranih 
športnikov, ki 
tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih 
sistemih NPŠZ za 
naslov državnega 
prvaka. Upoštevajo 
se podatki, ki veljajo 
na dan prijave na 
javni razpis. Podatke 
ministrstvu 
posreduje OKS. 
Merilo uspešnosti 
predstavlja število 
vseh kategoriziranih 
športnikov 
posamezne NPŠZ po 
veljavni 
kategorizaciji OKS, 
pri čemer se 
spremenljivka 
kategorizirani 
vrhunski športnik 

2.3. Delovanje nacionalnih 
panožnih športnih zvez 

93. člen 
(merila za sofinanciranje) 

Delovanje NPŠZ 
se vrednoti na podlagi meril 
nacionalne razširjenosti, 
uspešnosti in mednarodne 
razširjenosti. 

Merilo 
nacionalne razširjenosti 
predstavlja število 
registriranih športnikov, ki 
tekmujejo v uradnih 
tekmovalnih sistemih NPŠZ za 
naslov državnega prvaka. 
Upoštevajo se podatki, ki 
veljajo na dan prijave na javni 
razpis. Podatke ministrstvu 
posreduje OKS-ZŠZ. 

Merilo 
uspešnosti predstavlja število 
vseh kategoriziranih 
športnikov posamezne NPŠZ 
po veljavni kategorizaciji OKS-
ZŠZ, pri čemer se 

TO JE OPISANO V DELU 
GLEDE RAZVRŠČANJA 
PANOG V RAZREDE! 

  



 
uporablja kot 
kakovostno merilo, 
kar pomeni, da se 
ovrednoti glede na 
razred 
kategorizacije. Pri 
kolektivnih športih 
se upošteva samo 
število 
kategoriziranih 
športnikov, ki so 
kategorizacijo 
pridobili z nastopi v 
državnih 
reprezentancah. 
Podatke ministrstvu 
posreduje OKS. 
Merilo mednarodne 
razširjenosti 
predstavlja 
vključenost panog 
NPŠZ na program 
olimpijskih iger in 
število držav članic 
svetovne panožne 
športne zveze, 
katere članica je 
NPŠZ. Merilo 
mednarodne 
razširjenosti se 
uporablja kot 
dodatno merilo 
vrednotenja 
uspešnosti 
posamezne NPŠZ. 
Podatke ministrstvu 
posreduje OKS. 

spremenljivka kategorizirani 
vrhunski športnik uporablja 
kot kakovostno merilo, kar 
pomeni, da se ovrednoti 
glede na razred 
kategorizacije. Pri kolektivnih 
športih se upošteva samo 
število kategoriziranih 
športnikov, ki so 
kategorizacijo pridobili z 
nastopi v državnih 
reprezentancah. Podatke 
ministrstvu posreduje OKS-
ZŠZ. 

Merilo 
mednarodne razširjenosti 
predstavlja vključenost panog 
NPŠZ na program olimpijskih 
iger in število držav članic 
svetovne panožne športne 
zveze, katere članica je NPŠZ. 
Merilo mednarodne 
razširjenosti se uporablja kot 
dodatno merilo vrednotenja 
uspešnosti posamezne NPŠZ. 
Podatke ministrstvu 
posreduje OKS-ZŠZ. 

Pravilnik o vodenju razvidov po Zakonu o športu (Uradni list RS, št. 108/08)     
Datum sprejetja  06.11.2008 
Datum objave  17.11.2008   

Datum začetka veljavnosti  02.12.2008  

OKS posreduje 
podatke (vrhunski  
športniki v skladu s 
37. in 38. členom 
ZSpo) za vpis v  
razvid 

II. RAZVID VRHUNSKIH IN 
DRUGIH ŠPORTNIKOV 

4. člen 
V razvid se 

vpisujejo vrhunski in drugi 
športniki v skladu s 37. in 38. 
členom Zakona o športu. 

Ministrstvu 
podatke za vpis v razvid 
posredujejo Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih 
zvez za vrhunske športnike in 
nacionalne panožne športne 
zveze za druge športnike. 

1. Strokovna služba 
SSTŠ 3x letno izvede 
razpis za vpis 
športnikov v seznam 
kategoriziranih 
športnikov. 
2. NPŠZ podajo 
predloge za vpis na 
seznam in ga 
posredujejo OKS-ZŠZ. 
3. OKS-ZŠZ 3x letno 
objavi seznam in 
podatke na poziv 
ministrstva posreduje. 

 Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 



 
OKS posreduje 
podatke (velike 
mednarodne 
športne prireditve v 
Sloveniji v skladu z 
52. in 53. členom 
ZSpo) za vpis v  
razvid 

VI. RAZVID VELIKIH 
MEDNARODNIH ŠPORTNIH 

PRIREDITEV V SLOVENIJI 
15. člen 

V razvid se 
vpisujejo velike mednarodne 
športne prireditve v Sloveniji 
v skladu z 52. in 53. členom 
Zakona o športu. 

Ministrstvu 
podatke za vpis v razvid 
posredujejo Olimpijski komite 
Slovenije – Združenje športnih 
zvez in nacionalne panožne 
športne zveze. 

1. Strokovna služba 
SSTŠ 1x letno pozove 
NPŠZ za vpis podatkov 
o mednarodnih 
prireditvah v aplikacijo. 
2. NPŠZ vpišejo 
podatke o prireditvah. 
3. OKS-ZŠZ na poziv 
ministrstva posreduje 
zbrane podatke. 

 Dejavnost je 
sofinancirana v 
letnem 
programu 
športa pod 
postavko 
delovanja OKS-
ZŠZ. 

 

PREGLED JAVNIH POOBLASTIL NACIONALNIH PANOŽNIH ZVEZ 

STROKOVNI DELAVCI V ŠPORTU 
Nacionalne panožne zveze imajo v skladu z Zakonom o športu pristojnost podajati mnenje k 

določanju ustrezne usposobljenosti za strokovne delavcev v športu. Mnenje upošteva Svet vlade RS 

za šport pri svojem odločanju. Večina nacionalnih panožnih zvez tudi same izvajajo programe 

usposabljanja strokovnih delavcev v športu. 

VODENJE REGISTRA ŠPORTNIKOV 
Zakon o športu določa pravice športnikov in vrhunskih športnikov. Te pravice veljajo za tiste, ki so 

registrirani pri nacionalne panožni zvezi. Tudi za uradni tekmovalni sistem določenega športa velja 

tisti, ki ga vodi nacionalna panožna zveza. 

ORGANIZIRANJE VELIKIH MEDNARODNIH ŠPORTNIH PRIREDITEV 
Organizator mora pridobiti mnenje nacionalne panožne športne zveze, kot to določa 53. člen Zakona 

o športu. 

FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
Eden ključnih stebrov financiranja športnih organizacij v Republiki Sloveniji je Fundacija za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki deluje na podlagi Zakona o lastninskem 

preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97). Fundacija upravlja in na podlagi 

javnih razpisov deli sredstva iger na srečo, ki so namenjenih financiranju športnih organizacij. 

Nacionalne panožne zveze v tem področju sodelujejo na dveh ključnih področjih: 

- podajajo mnenja, ki jih prijavitelji priložijo k razpisu in imajo pomembno težo pri odločanju o 
pomembnosti projekta 



 
- podajajo predlog prioritetnega vrstnega reda financiranja projektov na njihovem področju 

delovanja. 
 

POSEBNA POOBLASTILA – POSAMEZNE NACIONALNE PANOŽNE ZVEZE Z 
ZAKONSKIMI POOBLASTILI 

Ribiška zveza Slovenije 
Zakon o sladkovodnem ribištvu v 53. členu določa naloge Ribiške zveze Slovenije in sicer, da poleg 

nalog, ki jih opravlja za svoje člane, opravlja tudi naloge, za katere jo pooblasti minister: 

-        pripravlja in izvaja letne programe usposabljanja ribičev, preverja znanje in izdaja potrdila o 

izpitih za ribiča; 

-        pripravlja in organizira strokovna usposabljanja iz 56. člena tega zakona; 

-        izvaja programe usposabljanj, preverja znanje in izdaja potrdila o usposobljenosti; 

-        vodi evidence o opravljenih nalogah iz tega člena in o tem letno poroča zavodu. 

Te naloge zveza opravlja kot javno pooblastilo. Listine, ki jih izdaja Ribiška zveza Slovenije pri izvajanju 

javnega pooblastila, so javne listine.  Zakona nalaga tudi pogoje zveze in sicer, da mora izpolnjevati 

najmanj naslednje pogoje: 

-        delovati mora na področju celotne države; 

-        imeti mora usposobljene kadre za izvajanje javnih pooblastil; 

-        imeti mora vzpostavljeno potrebno infrastrukturo za učinkovito izvajanje javnih pooblastil; 

-        letno mora poročati o izvajanju javnega pooblastila. 

 

Planinska zveza Slovenije 
Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske dejavnosti 

določa pogoje za posamezne nastanitvene objekte. Za planinske koče določa specifične pogoje. v 35. 

členu zakona določa, da za planinske koče veljajo tisti objekti, ki so vpisani na seznam planinskih koč 

pri Planinski zvezi Slovenije. 

 

Zakon o planinskih poteh predvideva, da planinska zveza ureja prostorski prikaz poti, ureja razmerja z 

skrbniki poti, pridobiva sredstva za urejanje planinskih poti in izvaja druge naloge za vzpostavitev in 

urejanje planinskih poti. Gre za dvostopenjsko izvajanje javnega pooblastila, saj zveza skrbni za 

skupne naloge in komunikaciji z ministrstvi (pristojni sta ministrstvo za šport in ministrstvo za 

prostor), direktno skrbništvo planinskih poti pa izvajajo planinska društva. Sam sistem urejanja 

planinskih poti je podrobneje predstavljen v poglavju o javnih pooblastilih športnih društev. 

 



 
PREGLED JAVNIH POOBLASTIL OBČINSKIH ŠPORTNIH ZVEZ 
 

V Sloveniji deluje okvirno 80 občinski zvez. Obseg njihovega dela je odvisen od velikosti občine oz. 

velikosti občin na območju katerih deluje, števila vključenih društev, od prejetega financiranja in od 

neposrednih nalog oz. pooblastil, ki jih nanje prenesejo lokalna športna društva in občinska uprava. 

Po primerjavi treh statutov večjih občinskih športni zvez, so splošne naloge : 

- povezuje in usklajuje delo športnih društev, združenih in opravlja skupne naloge na tem 
področju delovanja., 

- spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in 
deluje po načelu enakopravnosti vseh članov zveze, 

- propagira in pospešuje  razvoj množičnosti v športu, zlasti na področju športa mladih in 
športne rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter  navaja  uporabnike 
na smotrno in aktivno izrabo prostega časa, 

- pospešuje in podpira razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč pri vadbi in 
nastopih vrhunskih športnikov, 

- skrbi za strokovno usposabljanje in razvoj strokovnega dela v klubih in društvih , 
- razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v državi ter s slovenskimi športnimi 

organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi športnimi organizacijami sosednjih držav, 
- organizira in predvsem sodeluje pri različnih športnih aktivnostih, 
- obvešča javnost o športnih aktivnostih članic, zveze OKS – ZŠZ in MŠŠ, 
- skrbi za arhiviranje pomembnih dokumentov s področja športa , 
- sodeluje z občinskimi organov glede vprašanj športa, 
- oblikovanje letnih in večletnih programov športna na področju občin, 
- skrb za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa, na območju občine, 
- seznanja člane Zveze z novostmi s področja športnih dejavnosti društev. 

 

UPRAVLJANJE  OBJEKTOV IN SREDSTEV 
Pod to razumemo upravljanje športnih dvoran in drugih športnih površin v lasti občine.  

Namen  in smiselnost sodelovanja občinskih športnih zvez 
Smotrnost takega sodelovanja med NVO in občinami je predvsem v tem, da občinske športne zveze 

vsebinsko bolje poznajo področje športa in so bolj kompetentne za prepoznavanje potreb razvoja in 

vlaganj v objekte oz. opremo. Občinske športne zveze upravljajo tudi z opremo, npr. kombiji za 

prevoz, ki si jih sposojajo športna društva. Naloge občinskih zvez se z vidika upravljanja objektov in 

opreme prekrivajo z javnimi zavodi, ki delujejo na področju športa v večjih občinah. V takšnih 

primerih je obseg občinskih športnih zvez ustrezno manjši. 



 
Pravna ureditev 
Pravne oblike sodelovanja so različne. Od najemnih pogodb, do pogodb o upravljanju, zakupnih 

pravic ipd. Nekatere omejitve postavlja Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti, ki omejuje brezplačni prenos in uporabo javnih sredstev. 

Finančna učinkovitost 
Športne organizacije so kadrovske bolj fleksibilne, kot občinska uprava, zato lahko lažje in bolj 

racionalno pokrivajo odpiralni čas športnih objektov, termine izposoje opreme ipd. 

Nadzor 
Ključno za dolgoročno vzdržnost sistema je omogočen nadzor na pravilnostjo dela NVO in skrbnost 

dobrega gospodarja. Nadzor se vrši preko športnih organizacij, ki so članice zveze in s strani občinske 

uprave 

 

SODELOVANJE V SISTEMU FINANCIRANJA ŠPORTNIH ORGANIZACIJ 
Govorimo o letnem programu za šport na lokalnem nivoju, ki predstavlja kar 70 % vseh javnih 

sredstev, ki se jih nameni za šport v Sloveniji. Glede na visok delež financiranja, je to ključnega 

pomena za športno organiziranost. 

Namen  in smiselnost sodelovanja občinskih športnih zvez 
Glavni namen sodelovanja občinskih športnih zvez v postopkih javnih razpisov za financiranje 

športnih organizacij na nivoju občin je v poznavanju področja, boljšemu vpogledu na aktivnost 

društev, večje kompetence pri vrednotenju programov in ne nazadnje preko občinskih športnih zvez 

je omogočeno posredno sodelovanje športnih društev pri usmerjanju javnih sredstev v lokalnem 

okolju. V naštetih primerih so športne organizacije precej bolj primerne, kot pa sama občinska 

uprava. Predvsem, če upoštevamo veliko število občin v Sloveniji in posledično njihova povprečna 

majhnost, kar ima za posledico tudi manj številčne občinske uprave in njihova manjša specializiranost 

za posamezna področja. 

Pravna ureditev 
Pravna podlaga za sodelovanje v sistemu financiranja je v odvisna od posamezne občine in od 

vzpostavljenega modela in ni zakonsko natančno opredeljena. V osnovi poznamo dva modela: model, 

kjer občina celotna sredstva Letnega programa za šport preda zvezi, ki potem samostojno izvede 

razpis in drugi model, kjer zveze sodelujejo predvsem vsebinsko in strokovno, sam upravni postopek 

pa izvede občinska uprava sama. 

Finančna učinkovitost 
Bistvene prednosti na področju finančne učinkovitosti v primerjavi z javno upravo ni. Sam postopek 

zahteva enako vloženega dela na eni ali na drugi strani, prav tako pa so podobno visoki materialni 



 
stroški. Razlika lahko nastane v kolikor športne organizacije postopek izvedejo delno ali v celoti na 

prostovoljski bazi. 

Nadzor 
Ključno za dolgoročno vzdržnost sistema je omogočen nadzor na pravilnostjo dela NVO, ki 

samostojno izvaja javni razpis. Ta se vrši preko športnih organizacij, ki so članice zveze in s strani 

občinske uprave 

Pomanjkljivosti in predlogi za izboljšanje 
Občinske športne zveze praviloma niso profesionalizirane iz administrativnega vidika. Zato se pojavlja 

vprašanje pravilnega vodenja postopka in zagotavljanje pravic prijaviteljev na razpis. V bodoče je 

smiselno v primerih, kjer občinske športne zveze ali primerljive organizacije izvajajo javne razpise, od 

njih zahtevati ustrezno usposobljenost v upravnih postopkih ali pa zagotoviti ustrezno zunanjo 

strokovno podporo. 

 

JAVNA POOBLASTILA ŠPORTNIH DRUŠTEV 
 

Športna društva so osnovne celice športnega organiziranja v Sloveniji. Po velikosti in organiziranosti 

so praviloma manjša kot zgoraj predstavljene organizacije. Posledično se oži tudi nabor javnih 

pooblastil, ki jih športna društva v praksi izvajajo. 

Osrednje javno pooblastilo, ki ga izvajajo športna društva je skrb za športno infrastrukturo v naravi. V 

Sloveniji imajo več kot 10.000 km raznih rekreativnih poti, ki imajo različne statuse, praviloma pa jih 

vzdržujejo lokalna društva. Le majhen delež je primerov, ko rekreacijske površine vzdržujejo javne 

ustanove (Zavod za gozdove – gozdne učne poti, komunalna podjetja – sprehajalne steze ipd.) 

Pravna podlaga 
Pravna podlaga upravljanja s športno infrastrukturo v naravi je različna glede na sam status poti. V 

osnovi poznamo planinske poti, ki so najbolj številčne in tudi najbolj sistemsko urejene, gozdne učne 

poti, turistične poti, lokalne kolesarske poti, poligoni zagorsko kolesarjenje ipd. 

Kot primer dobre prakse lahko služi sistem planinskih poti, ki pa tudi ni brez napak. Za formalno 

sklenitev skrbništva je predvidena sklenitev skrbniške pogodbe z planinsko zvezo in potrditev 

skrbništva s strani ministrstva. Financiranje je predvideno iz javnih sredstev, ki jih pridobi planinska 

zveza. Prednosti takšne rešitve so formalen status skrbnika, določene pravice pri upravljanju, 

poenotenje urejanja poti na celotnem ozemlju Slovenije. Slabosti takšne rešitve so, da je ureditev za 



 
pridobitev statusa skrbnika vsebinsko in postopkovno prezahtevna in da za delovanje niso 

predvidena zadostna minimalna sredstva. 

Izvajalci urejanja poti  - skrbniki 
Z gozdnimi učnimi potmi upravlja Zavod za gozdove, ostale pa so v domeni društev (športnih, 

planinskih, turističnih…). Zakon o planinskih poteh določa tudi pogoje za skrbnika planinskih poti. To 

je, da ima društvo vsaj 30 članov in vsaj 2 ustrezno usposobljena markacista, ki imata naziv 

strokovnega delavca v športu. Smiselnost takšnih pogojev se skriva v tem, da na ta način 

zagotavljamo večjo poenotenost urejanja in označevanja poti. Če primerjamo druge tipe rekreacijskih 

poti v naravi, ki niso sistemsko urejene, hitro ugotovimo, da se tam srečujemo z različnimi standardi, 

različnimi oznakami in to predstavlja tudi večje probleme za uporabnike poti. 

Stroškovna učinkovitost 
Športne organizacije dela izvajajo prostovoljsko, zato je njihova stroškovna učinkovitost veliko boljša, 

kot npr. urejanje sprehajalnih poti s strani komunalnih podjetij. Društva za svoje delo potrebujejo 

minimalna sredstva za kritje materialnih stroškov. Stroški se povečajo v primeru, da gre za urejanje 

planinskih pot v visokogorju ali da so poti označene še z raznimi informativnimi tablami, zemljevidi 

ipd. Vendar tudi v tem primeru primerljivo še vedno boljša stroškovna učinkovitost. Pomanjkljivost je 

v tem, da ni sistemskega vira financiranja vzdrževanja infrastrukture v naravi in tako je v največ 

primerih skrb prepuščena lastni iznajdljivosti in prodornosti posameznih športnih organizacij. 

Primer dobre prakse,  pomanjkljivosti in predlogi za izboljšave 
Predstavili smo sistem planinskih poti, ki imajo svojo zakonsko ureditev in tako sistemsko predstavlja 

dober primer celovitega in enotnega urejanja konkretnih nalog NVO na območju celotne Slovenije.  

Problem pa je v tem, da je zakonska ureditev prekompleksna za vključevanje NVO in določbe Zakona 

o planinskih poteh niso v celoti izvajane. To zavedanje mora biti v ospredju pri nadaljnjem urejanju 

vprašanja planinskih poti in tudi v primeru, da bi na podoben način urejali druge tipe športne 

infrastrukture v naravi. Več poudarka je potrebnega na lastni vertikalni organiziranosti športnih 

organizacij in tudi normativna ureditev bi morala več pristojnosti prepustiti krovnim organizacijam, ki 

bi na ta način bolj učinkovito izvajale skrbništvo skupaj z lokalnimi društvi. Krovne organizacije, ki 

združujejo večje število društev, ki skrbijo za določen tip športne infrastrukture v naravi morajo več 

pozornosti nameniti internemu poenotenju standardov, na ta način se bo odprlo tudi več možnosti za 

podelitev javnega statusa tej infrastrukturi.  

 

 

 

 



 
PRILOGA: 

Povezete ankete izvedene med športnimi organizacijami 
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