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Zadeva:  Odpravek sklepov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport 

 

Spoštovani, 

 

pošiljamo vam odpravke sklepov Strokovnega sveta RS za šport (v nadaljevanju SSRSŠ) 
sprejetih na 4. izredni seji dne 20. 1. 2022 na temo tehničnih popravkov dokumenta Pogoji, 
pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji.  

 

SKLEP 4i/268: 

Strokovni svet RS za šport na predlog OKS-ZŠZ potrdi tehnične popravke dokumenta 

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki 

Sloveniji (Št. dokumenta: 3-76/2019-54 z dne 24. 12. 2021), ki se uporabljajo od 1. 1. 2022. 

 

SKLEP 4i/269: 

Strokovni svet RS za šport na predlog OKS-ZŠZ potrdi tehnične popravke dokumenta 

Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki 

Sloveniji (Št. dokumenta: 17 JC/DL z dne 14. 1. 2022), ki se uporabljajo od 1. 1. 2022. 

 

SKLEP 4i/270: 

Strokovni svet RS za šport na predlog MIZŠ potrdi tehnične popravke dokumenta Pogoji, 

pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (Št. 

dokumenta: 092-9/2022/ z dne 18. 1. 2022), ki se uporabljajo od 1. 1. 2022. 

 

Utemeljitev: 

OKS-ZŠZ je z dopisom št. 3-76/2019-54 z dne 24. 12. 2021 na SSRSŠ naslovil prošnjo za 

potrditev tehničnih popravkov dokumenta Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in 

kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji (v nadaljevanjem besedilu »kriteriji«). Na podlagi 

točke 2.1.1 aktualnih kriterijev (Oblikovanje in določitev pogojev, pravil in kriterijev za 

registriranje in kategoriziranje športnikov) OKS-ZŠZ vsako leto veljavne kriterije pregleda in po 

potrebi ob koncu leta dopolni z eventualnimi novimi olimpijskimi športnimi panogami ter naredi 

nujne popravke in dopolnila veljavnih kriterijev zaradi spremenjenih tekmovalnih sistemov ali 

ugotovljenih drugih pomanjkljivosti. Takšne predloge popravkov na podlagi veljavnih kriterijev 

obravnava Izvršni odbor OKS-ŽŠZ na predlog NPŠZ, ŠIS - SPK ali Strokovnega sveta za 

vrhunski šport pri OKS-ZŠZ.  

Del predlaganih tehničnih popravkov so bili narejeni na podlagi spremljanja izvajanja kriterijev in 

pa spremembe programa poletnih olimpijskih iger v Parizu 2024 glede na program OI Tokio 

2020. Vsi tehnični popravki so zajeti v gradivu. Strokovni svet za vrhunski šport je na 17. redni 
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seji 01. 12. 2021 obravnaval predlog tehničnih popravkov kriterijev in jih soglasno potrdil. 

Tehnične popravke je nato obravnaval še IO OKS-ZŠZ in potrdil predlog tehničnih popravkov na 

dopisni seji, ki se je zaključila 14. 12. 2021. OKS-ZŠZ je nato predlagal dodatne tehnične 

popravke kriterijev na predlog ŠIS – SPK dne 19. 1. 2022. Dodatne predloge za tehnične 

popravke je predlagalo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 18 . 1. 2022, ki jih 

je SSRSŠ prav tako obravnaval na seji. Skladno s 33. členom Zakona o športu (Uradni list RS, 

št. 29/17, 21/18 - ZNOrg in 82/20) določi kriterije SSRSŠ na OKS-ZŠZ. O predlogih za 

popravke/dopolnitve kriterijev je obravnaval SSRSŠ na 4. izredni seji pod 4. točko dnevnega 

reda. 

 

Pripravil: 

Zvijezdan MIKIĆ               Sašo NORČIČ 

TAJNIK SSRSŠ                                          PREDSEDNIK SSRSŠ 

                

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Naslovniku, po e-pošti 

 

V vednost: 

- Direktorat za šport MIZŠ, po e-pošti (gp.mizs@gov.si)    
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