
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

PREDLOG SPREMEMBE PREDLOGA ZAKONA O ŠPORTU  
(EVA: 2013-3330-0161) 

 
 
Z njim predlagamo, da se letni program športa  sprejme po predhodnem soglasju občinske športne zveze, 
če ta obstaja oziroma druge reprezentativne civilne športne organizacije v lokalni skupnosti. 
 
 
Tretji odstavek 12.člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
12.člen (letni program športa na lokalni ravni) 
 
(3) Letni program športa na lokalni ravni sprejme občinski svet, po predhodnem soglasju 
občinske športne zveze, če ta obstaja oziroma druge reprezentativne civilne športne organizacije 
v lokalni skupnosti. 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Pozdravljamo rešitev, da je zakonodajalec predpisal potrebo po predhodnem soglasju k letnemu programu 
športa, a iz praktičnosti, realnega delovanja nevladnih organizacij v okolju, ne vidimo smisla pri omejevanju 
katera organizacija lahko  to soglasje poda. 
 
Že sprejeta Resolucija o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 
(Uradni list RS, št. 26/14) določa pristojnosti  občinski športni zvezi, če ta obstaja oziroma drugi športni 
organizaciji, ki  predstavlja društveno delovanje na lokalni ravni (t.j. reprezentativna civilna športna 
organizacija).  
 
Zakonodajalec je tako pred dobrim letom dni že ocenil, da v primeru, ko občinska zveza ne obstaja, da je 
druga reprezentativna civilna športna organizacija enako verodostojen sogovornik. Zato ne vidimo razloga, 
da bi predlagani zakon to krčil oziroma bi dva predpisa, ki urejata enako področje, to področje urejala 
različno. Tako bo v praksi le prihajalo do zmede pri pripravi in izvajanju letnih programov. 
 
Določanje, da predhodno soglasje lahko daje le občinska športna zveza je korak nazaj pri možnostih 
vključevanja strokovne javnosti k sprejemanju politik občin, korak nazaj k birokratizaciji. Kar pa je 
nesmiselno sploh v luči zaveze vlade in ministrstev k zmanjševanje birokracije. Zato je še  kako pomembno 
dopustiti možnost sodelovanja občine pri pripravi letnega programa športa z drugo civilno organizacijo, 
ki po svojem statusu ni občinska športna zveza. Nesmiselno je, da bi se ustanavljale dodatne nevladne 
organizacije, le zato, da bi lahko sodelovale pri oblikovanju politik. Sploh v primeru, da v občini podobna 
organizacija že deluje.  
 
Na tem mestu bi radi opozorili tudi na delovanje regionalnih stičišč, ki združujejo med seboj veliko 
športnih organizacij in tako že sedaj velikokrat prevzamejo vlogo zagovornika le teh v občinskih okoljih. 
Tako prevzamejo mesto reprezentativne organizacije, če v občini ne obstaja druga. 
V Sloveniji imamo 212 občin. Samo hiter pregled vpisanih subjektov z imenom „športna zveza“ na portalu 
AJPES  nam pokaže, da je v občinah takih le 83. Pri pregledu članic OKS-ZŠZ vidimo, da je včlanjenih 
lokalnih športnih zvez le 76. Tako je pri obeh pregledih jasno razvidno, da po trenutnem predlogu 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

zakonodajalca, le ta daje možnost vključitve v pripravo politike oziroma moč, da podajo strinjanje oziroma 
nestrinjanje le organizacijam v 39 oziroma 36 % občin v Sloveniji. V ostalih  71 oziroma 74 % občin pa 
nevladne organizacije preko svoje reprezentativne organizacije ne bodo mogle sodelovati pri oblikovanju 
javnih politik.  
 
Torej jih, glede na predlog, zakonodajalec postavlja v slabši položaj oziroma jih diskriminira, pri vplivanju 
na oblikovanje politik, ki se jih še kako tičejo. Kar pa je popolnoma v nasprotju z načelom demokratičnosti, 
ki je eno temeljnih v naši družbi. 
 
Sprejeta Resolucija o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) poudarja minimalne standarde 
vključevanja javnosti, kjer izpostavlja, da se mora sam poziv k sodelovanju izvesti tako, da se zagotovi 
odziv širših ciljnih skupin in strokovne javnosti. Torej ne na način, da se že vnaprej omejuje oziroma ozko 
določa reprezentativnost predstavnikov ciljnih skupin.  
 
Ne smemo pozabiti, da letni program športa na koncu izvajajo prav te organizacije, ki lahko ostanejo 
neslišane. Zato je še kako pomembno, da so pri pripravi javnih politik vključene. Ne glede na to iz katere 
organizacije prihajajo in ali je ta organizacija članica OKS-ZŠZ. Ne moremo se namreč strinjati tudi z 
obrazložitvijo zakonodajalca k 12.členu predmetnega zakona, ko pravi, da je reprezentativna občinska 
športna zveza tista, ki je včlanjena v OKS-ZŠZ. Reprezentativna športna zveza v lokalnem okolju je 
namreč lahko le tista, ki združuje večino nevladnih organizacija s področja športa.  
 
Na podlagi podane obrazložitve zato predlagamo, da se spremeni tretji odstavek 12. člena Zakona o športu 
tako, da se glasi: Letni program športa na lokalni ravni sprejme občinski svet, po predhodnem 
soglasju občinske športne zveze, če ta obstaja oziroma druge reprezentativne civilne športne 
organizacije v lokalni skupnosti. 
 
 

                                        Petra Cilenšek 
                                    Stičišče NVO osrednje Slovenije 

 

 


