
ŠT. DOK. 

11-4/2017-34

NASLOVNIK KRAJ, DATUM

ŠPORTNA ZVEZA AJDOVŠČINA 
CESTA 5. MAJA 14
5270 Ajdovščina
Slovenija

Ljubljana, 27. 11. 2017

ZADEVA

Odgovor Športni zvezi Ajdovščina - Način vrednotenja programov 
kakovostnega in vrhunskega športa otrok in mladine

Spoštovani!

Vezano na vaš dopis in vprašanje v zvezi z načinom vrednotenja programov kakovostnega in 
vrhunskega športa otrok in mladine vam sporočamo, da OKS-ZŠZ že nekaj let (tudi v kontekstu 
preteklega Zakona o športu) izvaja registracijo športnikov skladno z dokumentom Pogoji, pravila in 
kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, katerega je sprejel Strokovni 
svet RS za šport. 

V omenjenem dokumentu je točno definirano, kdo je registriran športnik in je ta terminologija usklajena 
tudi z novim (obstoječim) Zakonom o športu. Na podlagi tega OKS-ZŠZ vsako leto pripravi evidenco 
registriranih športnikov, ki je podlaga za vrednotenje tako pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport, kot tudi pri Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS. Katero evidenco pri vrednotenju 
uporablja lokalna skupnost, je to sicer v njihovi pristojnosti, smo pa pri nas bili na voljo za podatke 
vsaki lokalni skupnosti, ki je želela uradno evidenco registriranih športnikov za svojo skupnost.

Kot omenjeno, da registracijo športnikov vršimo že vrsto let, so k oddaji podatkov vsakič pozvane 
Nacionalne panožne športne zveze in so bile tudi tokrat in sicer 13.10.2017 ter z opomnikom 
14.11.2017. NPŠZ imajo možnost, da vnesejo podatke direktno v aplikacijo e-Šport do 31.12.2017 ali 
pa seznam športnikov z nastopom posredujejo nam preko excelove datoteke do 4.12.2017, katero pri 
OKS-ZŠZ nato uvozimo v sistem e-Šport. Upoštevajo se torej vsi nastopi v koledarskem letu in na 
podlagi vnosov ali uvoza OKS-ZŠZ skladno s pravili objavi evidenco registriranih športnikov v začetku 
naslednjega koledarskega leta.

Pri OKS-ZŠZ smo mnenja, da glede na zakonsko določilo, kdo je registriran športnik, mora tudi lokalna 
skupnost upoštevati evidenco, ki jo pripravi OKS-ZŠZ. Zakon o športu in Pravila o registraciji točno 
opredeljujejo registriranega športnika, medtem ko pravila posameznih NPŠZ lahko tolmačijo 
registriranega športnika nekoliko drugače in se lahko posledično seznam NPŠZ od evidence OKS-ZŠZ 
razlikuje.

Za dodatne informacije smo vam na voljo.

Borut Kolarič
Vodja športnih programov
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