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ZADEVA

Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov ter financiranje 
športa v lokalnih skupnosti

Spoštovani,

V letošnjem letu se je ves svet znašel v izredni situaciji zaradi pandemije COVID-19, kjer šport, še posebej zaradi 

narave svojega bistva, ni nobena izjema. Športna dejavnost je prav tako ena izmed najbolj prizadetih tako po finančnih 

kot organizacijskih učinkih. Skrb zbujajoč so podatki o že zaznanih negativnih učinkih ukrepov preprečevanja širjenja 

epidemije, med njimi tudi generacijski upad športne aktivnosti ter posledično konkurenčnosti in vrhunskosti slovenskih 

športnikov. Zato se na vas obračamo s pozivom, da v okviru možnosti preko letnega programa športa (LPŠ) podprete 

športne programe otrok in mladine vključenih v kakovostni in vrhunski šport ter programe kakovostnega športa, ki se 

odvijajo v vašem lokalnem okolju, kjer pri vrednotenju, poleg evidence registriranih in kategoriziranih športnikov OKS-

ZŠZ, upoštevate tudi sezname nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ).

V luči izrednih razmer in ob upoštevanju dejstva, da je športna dejavnost v delu tekmovanj vse od marca letos močno 

omejena, vas prosimo, da v okviru možnosti pri merilih za sofinanciranje programov športa upoštevate tudi uradne 

sezname NPŠZ, ki imajo natančen pregled, kdo od posameznikov ima podeljeno tekmovalno licenco in bi v normalnih 

razmerah v letu 2020 tudi nastopil na uradnem tekmovanju in s tem izpolnil pogoje za vpis v evidenco registriranih 

športnikov. Tak posameznik je načeloma vključen v enak program kot registriran športnik le, da nima opravljenega 

nastopa na uradnem tekmovanju. Letos je ponekod na račun pandemije COVID-19 prišlo do odpovedi tekmovanj v 

celoti in s tem posamezniki, ki so v letu 2020 postali stari 10 oz. 12 let in tudi starejši,  niso mogli nastopati ter posredno 

ne morejo biti vpisani v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo objavlja OKS-ZŠZ. 

Šport mladih vključenih v kakovostni in vrhunski šport ter kakovostni šport sta ena izmed pomembnejših segmentov 

športa, saj predstavljata bazo vrhunskega športa, zato je za društva, ki programe izvajajo, pomembno, da sredstva za 
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izvajanje programov dobijo, sicer jih ne bodo mogli izvajati, kar posledično seveda lahko pomeni odpoved teh 

programov. V tem času se veliko športnih panog že srečuje z velikimi težavami ohranjanja kakovostne razširjenosti 

panoge, saj se v tekmovalni šport vključuje manj mladih, kot bi bilo potrebno za kakovostni razvoj in uspešno 

selekcioniranje. Zato je Strokovni svet RS za šport na predlog OKS-ZŠZ že sprejel določene ukrepe in vsem obstoječim 

registriranim športnikom, ki niso imeli opravljenega nastopa zaradi ne izvedbe tekmovanj, ta status podaljšal za 1 leto. 

S tem se je želelo ohraniti statusne pravice, saj bodo ti športniki ob vzpostavitvi nadaljnjega trenažno-tekmovalnega 

ritma ponovno zasedli svojo vlogo in predstavljali slovenskih šport. Sprejeti ukrep želi tudi v določeni meri ohraniti število 

registriranih športnikov, da le-ti ostanejo v programih športa in da v okviru vladnih ukrepov uspejo ohraniti motivacijo za 

nadaljnje uspehe.

Spoštovani, apeliramo na vas, da pri vrednotenju programov športa v vaši lokalni skupnosti prepoznate možnosti za 

podporo športnim programom in pomagate športnim društvom, da ohranijo izvajanje programov.

Za dodatne informacije smo na voljo.

Olimpijski pozdrav!

Blaž Perko
Generalni sekretar
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