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Zadeva: Poziv k posredovanju predlogov za člane Strokovnega sveta Republike 

Slovenije za šport

Pozivamo vas, da do četrtka, 17. 11. 2022 posredujete šest (6) predlogov OKS-ZŠZ za člane 

Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu Strokovni svet) in sicer 

dva (2) predloga s področja individualnih športnih panog, dva (2) predloga s področja kolektivnih 

športnih panog in dva (2) predloga s področja športa za vse.

Kandidati za člane Strokovnega sveta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

- Imajo status uveljavljenih strokovnjakov in športnih delavcev s področja športnih 

programov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o športu,

- imeti morajo izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem študijskem programu najmanj druge 

stopnje, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom ustreza izobrazbi, pridobljeni 

po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje,

- imeti morajo najmanj deset let izkušenj na področju športa,

- da niso bili več, kot dvakrat zaporedoma imenovani v Strokovni svet.

Obrazložitev:

Na podlagi 37. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 –

ZDeb) Vlada Republike Slovenije ustanovi Strokovni svet za odločanje o strokovnih zadevah in 

strokovno pomoč pri sprejemanju odločitev s področja športa.

Strokovni svet ima 17 članov, ki jih Vlada imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov in športnih 

delavcev s področja športnih programov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o športu, od tega 

šest na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, in sicer dva s področja 

individualnih športnih panog, dva s področja kolektivnih športnih panog, dva s področja športa za 

vse ter enega na predlog Zveze za šport invalidov Slovenije – Slovenskega paralimpijskega 

komiteja in enega na predlog Slovenske univerzitetne športne zveze.

Mandat strokovnega sveta je pet let. Posamezni član je lahko imenovan največ dvakrat 

zaporedoma. Član strokovnega sveta mora imeti izobrazbo, pridobljeno po javnoveljavnem 

študijskem programu najmanj druge stopnje, oziroma izobrazbo, katere raven v skladu z zakonom 

ustreza izobrazbi, pridobljeni po javnoveljavnem študijskem programu druge stopnje, in najmanj 

deset let izkušenj na področju športa.



Ker je Strokovnemu svetu potekel petletni mandat 8. 11. 2022 je Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport, ki je pristojno za področje športa, sprožilo postopek imenovanja nove sestave 

Strokovnega sveta za mandat 2022 – 2027. 

Pozivamo vas, da nam čim prej oziroma najkasneje do 17. 11. 2022 posredujete predloge za 

člane Strokovnega sveta na priloženem in v celoti izpolnjenem obrazcu. K obrazcu je potrebno 

predložiti dokazilo o statusu uveljavljenega strokovnjaka oziroma športnega delavca s področja 

športnih programov iz prvega odstavka 6. člena Zakona o športu, dokazilo o predpisani izobrazbi 

in dokazilo o predpisanih izkušnjah na področju športa.

Status uveljavljenega strokovnjaka bo ministrstvo preverjali iz javno dostopnih virov. Kot dokazilo 

o statusu športnega delavca s področja športnih programov šteje dokazilo o strokovni 

usposobljenosti ali strokovni izobrazbi v športu skladno z Zakonom o športu.

Kot dokazilo o predpisani izobrazbi šteje fotokopija ustrezne listine o pridobitvi najmanj 

predpisane izobrazbe.

Kot dokazilo o predpisanih izkušnjah na področju športa šteje potrdilo strokovnih, raziskovalnih

in/ali izobraževalnih organizacij, ki deluje na področju športa oziroma za področje športa o delu 

na področju športa. Predložiti je možno eno dokazilo o pridobljenih desetletnih izkušnjah ali več 

dokazil s skupno dobo vsaj deset let dela na področju športa.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo.
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