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Uvod 
Ideja o vzpostavitvi mreže športnih centrov za pripravo vrhunskih in drugih športnikov je že 
dolgo prisotna v Sloveniji in izhaja iz želje po nadaljnjem sistematičnem izboljšanju pogojev 
za razvoj športnih panog. Potrebe v moderni športni pripravi zahtevajo visoke standarde in 
sodelovanje strokovnjakov iz različnih področji prav tako je zelo dobrodošel prenos izkušenj 
in znanj med strokovnjaki različnih področji (športna medicina, prehrana, psihologija,…) 
športniki, trenerji, znotraj in med različnimi panogami, v centrih bi se tako poleg klasičnih 
priprav lahko odvijali izobraževalni programi za bodoče strokovnjake v neposredni povezavi s 
prakso, licenčni seminarji,…Športni centri bi lahko predstavljali stičišče, kjer bi se tovrsten 
prenos lahko odvijal.  
 
Ob ustrezni vsebini v centrih, namenjeni razvoju športnih panog, je seveda potrebno 
upoštevati ekonomski vidik, ki je ključen za uspešnost projekta. Vzdrževanje in upravljanje 
centrov je povezano z velikimi stroški, še posebej je to značilno za posamezne panoge. Prav 
tako je potrebno pri načrtovanju zasedenosti centrov upoštevati ciklično izmenjavo obdobji, v 
katerih se centri po posameznih panogah uporabljajo. Nujno bi bilo torej potrebno vzpostaviti 
sistem, ki bi zagotavljal interes zasebnega gospodarskega sektorja ter ustvariti pogoje za javno 
– zasebna partnerstva. Izhodišče za vzpostavitev mreže centrov tako lahko predstavljajo 
obstoječi centri oz. nepovezani objekti (športni, nastanitveni,…), ki se jih lahko poveže v 
centre ali pa bodoče investicije, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in zagotavljale 
ustrezno vsebino. Osnova za vzpostavitev posameznih centrov so lahko kapacitete, ki jih že 
uporabljajo NPŠZ za izvedbo svojih programov in so že vključeni v mrežo javnih športnih 
objektov, ki jih sofinancira država in bi jih bilo potrebno mogoče le nekoliko dopolniti, 
povezati med seboj oz. smiselno združiti posamezne dele. Ob uspešnem povezovanju 
nepovezanih ali delno povezanih enot v centre bi racionalno izkoristili dosedanji razvoj vsake 
izmed panog, njihove povezave do različnih strokovnih inštitucij, sistem bi postal bolj urejen 
in pregleden. Namen vzpostavitve mreže panožnih centrov je tudi v spodbujanju povezovanja 
sorodnih panog in usmerjeno združitev tistih vsebin, kjer je to smiselno. Posamezni center 
lahko tako služi specialnim pripravam ene panoge ter zgolj bazičnim pripravam druge ipd. Z 
zagotovitvijo dovolj kakovostnih pogojev bi v centre lahko privabili tudi tiste programe 
priprav športnikov, ki se sicer odvijajo v tujini. Prav tako lahko postanejo športni centri 
povezani z objekti v zasebnem lastništvu, katerih trenutna ponudba vsebuje šport zgolj kot 
vzporedno dejavnost za trženje in privabljanje posebne skupine gostov (turistov) vendar bi se 
poslanstvo takšnih centrov, kjer je to mogoče, v primeru pridobitve naziva športni center 
nekoliko spremenilo ali dopolnilo (npr. zdravilišča, športni hoteli, dijaški domovi ob športnih 
površinah, šolske športne površine, športni parki, ipd.) 
 
V pripravljalni fazi vzpostavitve mreže športnih centrov bi bilo poleg priprave kriterijev in 
opredelitve osnovnih pogojev, ki bi jih centri morali izpolnjevati za dosego ciljev z vidika 
športnih vsebin, ključno zagotoviti večinski interes za izvedbo projekta. Pri tem je prvi korak 
zagotovitev podpore NPŠZ, ki bodo največji uporabnik centrov za izvedbo svojih programov 
prav tako bodo na podlagi izkušenj in standardov ključni partner pri potrjevanju pogojev, ki 
jih bo center zagotavljal. Naslednji korak so javni financerji na nacionalni in lokalni ravni, ki 
bi morali pristopiti k projektu, tako da v merilih, ki jih uporabljajo za delitev javnih sredstev 
za objekte in dejavnost, dajo projektu športnih centrov ustrezno mesto in prioriteto 
nacionalnega pomena. Kot rečeno pa mora biti omogočen in tudi stimuliran vstop zasebnikov 
v projekt, ki bodo svoj interes lahko našli v dodatni promociji svojih objektov za druge ciljne 
skupine npr. rekreativce, turiste, tuje vrhunske športnike, nenazadnje tudi za izvedbo 
tekmovanj. Tudi zasebni centri bi bili prejemniki javnih sredstev za dejavnost saj bi v 
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konzorciju z NPŠZ zagotavljali pogoje za izvedbo programov javnega interesa, pridobili pa bi 
tudi možnost trženja skozi vsebino športa in se tako lahko še bolj usmerili v ciljne skupine 
gostov, ki želijo tovrstno ponudbo. 
 
Olimpijski komite Slovenije, kot krovna športna organizacija in nosilec pravic za uporabo 
olimpijskih simbolov bi prevzel vlogo nosilca projekta. S partnerji bi oblikoval ustrezne 
kriterije, pogoje, pripravil bi predlog organizacijske strukture ter nadziral izvedbo. Olimpijski 
komite bi skrbel za podeljevanje licenc športnim centrom in v sodelovanju z NPŠZ nadziral 
izpolnjevanje pogojev ter v primeru neizpolnjevanja pogojev bi lahko licenco posameznemu 
centru odvzel. 
 
Namen tega dokumenta ni določitev katere in koliko panožnih centrov naj bi se vzpostavilo v 
Sloveniji ampak postavitev osnovnih izhodišč in kriterijev ter organizacijske strukture mreže, 
ki bi se začela postopoma graditi. Z doslednim spoštovanjem dogovorjenih izhodišč in 
spoštovanju osnovnega poslanstva bi se mreža ustrezno oblikovala brez pretiranih dodatnih 
sredstev. S kriteriji se želi vzpodbuditi preusmeritev obstoječih javnih sredstev ob pomoči 
zasebnega kapitala v želeni končni cilj. 

 

Vizija, poslanstvo in cilji 
V Sloveniji bo vzpostavljena mreža športnih centrov različnih nivojev in kapacitet z različno 
paleto podpornih dejavnosti, v katerih se bodo izvajali programi v različni športnih panogah. 
Centri bodo predstavljali stičišče, kjer bo lahko poleg programov v posamezni panogi lahko 
potekala tudi izmenjava izkušenj in izobraževanje strokovnjakov, športnikov, idr. med 
različnimi panogami. Centri bodo sistemsko sofinancirani iz javnih sredstev, ker bodo 
predstavljali »podmnožico« oz. vrh (glede na standarde, ki jih bodo zagotavljali) objektov 
vključenih v mrežo javnih športnih objektov prav tako bodo lahko sofinancirani iz privatnih 
sredstev zato bo tudi dejavnost v centrih lahko nekomercialne in komercialne narave. Javni 
oziroma nekomercialni del delovanja centrov bo prioritetno na voljo za programe vrhunskega 
športa, športa otrok in mladine usmerjenega v kakovostni in vrhunski šport, kakovostnega 
športa prav tako bo lahko namenjen programom študentskega športa in športa invalidov, ki 
takšne pogoje potrebujejo. Komercialni del pa bo lahko namenjen športni rekreaciji in tudi 
tujim športnikom ter tekmovanjem, ki se bodo prav tako lahko odvijala na objektih v centru. 
 
Osnovno poslanstvo centrov bo zagotavljanje primernih pogojev za izvedbo programov 
treningov oz. priprav ter vseh povezanih aktivnosti za registrirane slovenske športnike 
različnih kakovostnih stopenj po subvencioniranih cenah. 
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Nivoji, pogoji, merila in ugodnosti za športne centre 
 
Športni centri so razdeljeni v 3 nivoje, kar pomeni različen standard, vsebino in način javnega 
financiranja glede na nivo. Panoge, ki še ne izpolnjujejo določenih osnovnih pogojev so lahko 
sočasno vključene v posamezne športne centre vendar ob upoštevanju prioritetnega vrstnega 
reda pri izvajanju programov, namen je vzpodbuditi tudi združevanje sorodnih panog (npr. 
kolektivni športi v dvorani, vodni športi, borilne športne panoge, zimski športi na ledu, ipd.) 
in sorodnih vsebin. 

Olimpijski športni center (OŠC) 
Olimpijski športni center predstavlja glede na pogoje, ki jih mora zagotavljati, najvišjo 
stopnjo v mreži panožnih centrov in obenem najvišji standard. V olimpijskem športnem 
centru naj bi se v največji meri odvijali programi vrhunskega športa – priprave, merjenja, 
sestanki strokovnih ekip, strokovni seminarji, tudi tekmovanja ipd. 
  
a. Ciljne skupine po vrstnem redu prioritet 

i. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe vrhunskega športa 
(programi, ki vključujejo športnike svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega 
razreda), 

ii. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe kakovostnega športa 
(programi, ki vključujejo športnike najmanj državnega razreda), 

iii. tuji vrhunski športniki in strokovni kader, 
iv. ostali (rekreativci, športniki študentje,…) 

 
b. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati OŠC 

i. Vrhunski vadbeni pogoji za olimpijske panoge - športne površine in oprema morajo 
izpolnjevati pogoje za izvedbo priprav na tekmovanja na najvišjem nivoju, ne glede 
na fazo priprav (osnovne priprave, specialne,..) v absolutni kategoriji. Vrhunski 
vadbeni pogoji oz. športne površine ni potrebno, da ustrezajo standardom za izvedbo 
mednarodnih tekmovanj, temveč, da zadostijo pogojem za optimalno pripravo na 
takšna tekmovanja.    

ii. Nastanitveni pogoji ustreznega standarda za najmanj 70 oseb, ki morajo biti v 
ustrezni oddaljenosti od športnih objektov. Izhodišče predstavljajo standardi, ki 
veljajo za olimpijske vasi v času olimpijskih iger. 

iii. Ustrezen objekt za prehrano in kakovostna prehrana prilagojena potrebam 
športnikov. Praviloma objekt za prehrano ne sme biti ločen od nastanitvenega 
objekta. V primeru ločenega objekta veljajo standardi za olimpijske vasi v času 
olimpijskih iger. 

iv. Ustrezen prostor z opremo za izvajanje kongresov, seminarjev, ipd. za najmanj 70 
oseb v primerni oddaljenosti od nastanitvenih kapacitet. 

v. Pogoji za izvajanje znanstvene podpore vadbenemu procesu (prostor za postavitev in 
shranjevanje stalnih in mobilnih meritvenih naprav, videokamere, računalniki, ipd.). 
Pogoji morajo zadostovati specifičnim potrebam posameznih panog lahko pa tudi 
določenim raziskovalnim programom. 

vi. Pogoji za nudenje ustrezne medicinske podpore (prostori in oprema za fizioterapijo, 
masažo, zdravniške preglede, psihološko svetovanje, ipd.). 

vii. Ustrezno število profesionalnih kadrov za koordinacijo programov. 
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c. Merila za pridobitev naziva OŠC 
i. Pogoji OŠC morajo omogočati izvedbo programov vrhunskega športa v najmanj 3 

olimpijskih panogah, ki: 
1. imajo kategorizirane športnike najmanj mednarodnega razreda v enem izmed 

obdobji v zadnjih 3 olimpijskih ciklusih (ločeno za letne in zimske), 
2. imajo potrjen program usposabljanja strokovnih delavcev in usposobljen ter 

licenciran strokovni kader najmanj 3. stopnje usposobljenosti. 
ii. Prednost imajo centri, ki zagotavljajo pogoje: 

1. za več olimpijskih panog,  
2. za bolj uspešne panoge (imajo več osvojenih, medalj na OI, SP, EP, več 

kategoriziranih vrhunskih športnikov v zadnji 3 olimpijskih ciklusih),  
3. za bolj razširjene (imajo več registriranih športnikov). 

iii. Izdelan program delovanja OŠC z vsemi področji, ki so opredeljena v osnovnih 
pogojih. Najmanj 70% programa mora biti namenjenega izvedbi javnega programa 
ob upoštevanju prioritete ciljnih skupin. 

iv. Izdelan 4-letni finančni načrt, na podlagi katerega se lahko oceni izvedljivost 
predvidenih programov v centru. 

v. Izdelan cenik storitev za izvedbo javnega programa. Prednost imajo centri z nižjimi 
cenami storitev, osnova za cenik so navzgor omejene cene storitev za izvedbo javnih 
programov. 

vi. Izdelan kadrovski načrt, ki opredeljuje število stalno in občasno zaposlenih oseb, 
tako da: 

1. morajo biti stalno zaposleni najmanj 3 z univerzitetno izobrazbo športne smeri 
(to so lahko panožni strokovnjaki, koordinatorji reprezentanc ipd.), 

2. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju 
znanstvene podpore športnemu procesu, 

3. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju športne 
medicine (fizioterapija, rehabilitacija, masaža,..), športne psihologije. 

4. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju športne 
prehrane, 

vii. Zgrajen športni objekt ustreznih standardov, ki vključuje prostore za izvajanje 
znanstvene in medicinske podpore (prostor za fizioterapijo, masažo, rehabilitacijo, za 
pogovor z zdravnikom, psihologom). V kolikor objekt še ni končan, mora imeti 
izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO 
in MŠŠ ali drugi potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

viii. Zgrajen lasten ali povezan nastanitveni objekt ustreznih standardov za bivanje 
najmanj 70 oseb. V kolikor objekt še ni končan, mora imeti izdelano ustrezno 
dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO in MŠŠ ali drugi 
potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

ix. Zgrajen lasten ali povezan prehrambeni objekt (praviloma je del nastanitvenega 
objekta) ustreznih standardov, ki zagotavlja kapaciteto za izvedbo programov. V 
kolikor objekt še ni končan, mora imeti izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za 
sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO in MŠŠ ali drugi potencialni investitorji 
(zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

x. Zagotovljen prostor (lasten ali v povezanem objektu) za kongresno dejavnost za 
izvedbo seminarjev, izobraževanj ipd. za najmanj 70 oseb. V kolikor prostor še ni 
zagotovljen, mora imeti izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje 
zahtevajo javni razpisi FŠO in MŠŠ ali drugi potencialni investitorji (zasebniki, 
občine, razpisi EU,ipd.). 
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d. Ugodnosti, ki naj bi jih imel center 
i. Sofinancirano dejavnost na področju vrhunskega športa iz javnih sredstev. 

ii. Sofinanciran strokovni kader za področje vrhunskega športa iz javnih sredstev. 
iii. Sofinanciran del obratovalnih stroškov oziroma amortizacije iz javnih sredstev. 
iv. Sofinanciranje gradnje, posodabljanja športne opreme iz javnih sredstev. 
v. Možnost trženja pod olimpijsko blagovno znamko. 
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Nacionalni panožni športni center (NPŠC) 
Nacionalni panožni športni center predstavlja glede na pogoje, ki jih mora zagotavljati, drugo 
stopnjo na nacionalni ravni. V nacionalnih panožnih centrih naj bi se odvijali predvsem 
programi specifično vezani na vsebinsko sorodne panoge. To ne pomeni, da centrov ne bi 
mogle uporabljati tudi druge panoge, ki lahko njihovo ponudbo vključujejo v svoje programe 
kot dopolnilno dejavnost (npr. NPŠC za zimske panoge vključen v programe zimske priprave 
letnih panog ipd.) 
  
a. Ciljne skupine po vrstnem redu prioritet 

vi. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe vrhunskega športa 
(programi, ki vključujejo športnike svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega 
razreda), 

vii. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe kakovostnega športa 
(programi, ki vključujejo športnike najmanj državnega razreda), 

viii. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe športa otrok in mladine 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (programi, ki vključujejo športnike najmanj 
mladinskega razreda) 

ix. tuji vrhunski športniki in strokovni kader, 
x. ostali (rekreativci, športniki študentje,…) 

 
b. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotavljati NPŠC 

xi. Vrhunski vadbeni pogoji za športne panoge - športne površine in oprema morajo 
izpolnjevati pogoje za izvedbo priprav na tekmovanja na najvišjem nivoju, ne glede 
na fazo priprav (osnovne priprave, specialne,..) v absolutni kategoriji. Vrhunski 
vadbeni pogoji oz. športne površine ni potrebno, da ustrezajo standardom za izvedbo 
mednarodnih tekmovanj, temveč, da zadostijo pogojem za kvalitetno pripravo na 
takšna tekmovanja.    

xii. Nastanitveni pogoji ustreznega standarda za najmanj 50 oseb, ki morajo biti v 
ustrezni oddaljenosti od športnih objektov. Izhodišče predstavljajo standardi, ki 
veljajo za olimpijske vasi v času olimpijskih iger. 

xiii. Ustrezen objekt za prehrano in kakovostna prehrana prilagojena potrebam 
športnikov. Praviloma objekt za prehrano ne sme biti ločen od nastanitvenega 
objekta. V primeru ločenega objekta veljajo standardi za olimpijske vasi v času 
olimpijskih iger. 

xiv. Ustrezen prostor z opremo za izvajanje kongresov, seminarjev, ipd. za najmanj 50 
oseb v primerni oddaljenosti od nastanitvenih kapacitet. 

xv. Pogoji za izvajanje znanstvene podpore vadbenemu procesu (prostor za postavitev in 
shranjevanje stalnih in mobilnih meritvenih naprav, videokamere, računalniki, ipd.). 
Pogoji morajo zadostovati specifičnim potrebam posameznih panog lahko pa tudi 
raziskovalnim programom posameznih panog. 

xvi. Pogoji za nudenje ustrezne medicinske podpore (prostori in oprema za fizioterapijo, 
masažo, zdravniški pregled, psihološko svetovanje, ipd.). 

xvii. Ustrezno število profesionalnih kadrov za koordinacijo programov. 
 
c. Merila za pridobitev naziva NPŠC 

i. Pogoji NPŠC morajo omogočati izvedbo programov vrhunskega športa v najmanj 1 
športni panogi, ki: 

1. ima kategorizirane športnike najmanj mednarodnega razreda v enem izmed obdobji v 
zadnjih 3 olimpijskih ciklusih (ločeno za letne in zimske), 
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2. ima potrjen program usposabljanja strokovnih delavcev in usposobljen ter licenciran 
strokovni kader najmanj 3. stopnje usposobljenosti. 

ii. Prednost imajo centri, ki zagotavljajo pogoje: 
1. za več panog,  
2. za bolj uspešne panoge (imajo več osvojenih, medalj na OI, SP, EP, več 

kategoriziranih vrhunskih športnikov v zadnji 3 olimpijskih ciklusih),  
3. za bolj razširjene (imajo več registriranih športnikov). 

iii. Izdelan program delovanja NPŠC z vsemi področji, ki so opredeljena v osnovnih 
pogojih. Najmanj 70% programa mora biti namenjenega izvedbi javnega programa 
ob upoštevanju prioritete ciljnih skupin. 

iv. Izdelan 4-letni finančni načrt, na podlagi katerega se lahko oceni izvedljivost 
predvidenih programov v centru. 

v. Izdelan cenik storitev za izvedbo javnega programa. Prednost imajo centri z nižjimi 
cenami storitev, osnova za cenik so navzgor omejene cene storitev za izvedbo javnih 
programov. 

vi. Izdelan kadrovski načrt, ki opredeljuje število stalno in občasno zaposlenih oseb, 
tako da: 

1. mora biti stalno zaposlen najmanj 1 z univerzitetno izobrazbo športne smeri (panožni 
strokovnjak, koordinator reprezentanc ipd.), 

2. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju znanstvene 
podpore športnemu procesu, 

3. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju športne 
medicine (fizioterapija, rehabilitacija, masaža,..), športne psihologije. 

4. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za stalno sodelovanje na področju športne 
prehrane, 

vii. Zgrajen športni objekt ustreznih standardov, ki vključuje prostore za izvajanje 
znanstvene in medicinske podpore. V kolikor objekt še ni končan, mora imeti 
izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO 
in MŠŠ ali drugi potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

viii. Zgrajen lasten ali povezan nastanitveni objekt ustreznih standardov za bivanje 
najmanj 50 oseb. V kolikor objekt še ni končan, mora imeti izdelano ustrezno 
dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO in MŠŠ ali drugi 
potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

ix. Zgrajen lasten ali povezan prehrambeni objekt (praviloma je del nastanitvenega 
objekta) ustreznih standardov, ki zagotavlja kapaciteto za izvedbo programov. V 
kolikor objekt še ni končan, mora imeti izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za 
sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO in MŠŠ ali drugi potencialni investitorji 
(zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

x. Zgrajen lasten ali povezan objekt za kongresno dejavnost za izvedbo seminarjev, 
izobraževanj ipd. za najmanj 50 oseb. V kolikor objekt še ni končan, mora imeti 
izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO 
in MŠŠ ali drugi potencialni investitorji (zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

 
d. Ugodnosti, ki naj bi jih imel center 

i. Sofinancirano dejavnost na področju vrhunskega športa iz javnih sredstev. 
ii. Sofinanciran strokovni kader za področje vrhunskega športa iz javnih sredstev. 

iii. Sofinanciran del obratovalnih stroškov oziroma amortizacije iz javnih sredstev. 
iv. Sofinanciranje gradnje, posodabljanja športne opreme iz javnih sredstev. 
v. Možnost trženja pod olimpijsko blagovno znamko. 
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Regijski in občinski panožni športni center (RPŠC, OBŠC) 
Za tretji nivo panožnih centrov je poleg drugačnih standardov pomembna predvsem lokacija. 
Glede na organiziranost in lokacijo športnih centrov so ločeni regijski in občinski panožni 
športni centri.  
  
a. Ciljne skupine po vrstnem redu prioritet 

i. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe vrhunskega športa 
(programi, ki vključujejo športnike svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega 
razreda) v regiji, 

ii. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe kakovostnega športa 
(programi, ki vključujejo športnike najmanj državnega razreda) v regiji, 

iii. slovenski športniki in strokovni kader vključeni v programe športa otrok in mladine 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (programi, ki vključujejo športnike najmanj 
mladinskega razreda) v regiji, 

iv. ostali. 
 

b. Osnovni pogoji, ki jih mora zagotoviti RPŠC 
i. Optimalni vadbeni pogoji za športne panoge - športne površine in oprema morajo 

izpolnjevati pogoje za izvedbo priprav na tekmovanja na državnem nivoju, ne glede 
na fazo priprav (osnovne priprave, specialne,..) v absolutni kategoriji.    

ii. Pogoji za izvajanje meritev in svetovanj (prostor za postavitev in shranjevanje stalnih 
in mobilnih meritvenih naprav, videokamere, računalniki, ipd.). Izjema so panoge, ki 
teh pogojev ne potrebujejo. 

iii. Pogoji za sestanke, seminarje, izobraževanja. 
iv. Pogoji za nudenje ustrezne medicinske podpore (prostori in oprema za fizioterapijo, 

masažo, rehabilitacijo, psihološko svetovanje, ipd.). 
v. Ustrezno število profesionalnih kadrov za koordinacijo programov. 

 
c. Merila za pridobitev naziva RPŠC 

i. Pogoji RPŠC ali OBŠC morajo omogočati izvedbo programov v najmanj 1 športni 
panogi, ki: 

1. ima kategorizirane športnike najmanj državnega razreda v zadnjem 
olimpijskem ciklusu (ločeno za letne in zimske), 

2. imajo potrjen program usposabljanja strokovnih delavcev in usposobljen ter 
licenciran strokovni kader najmanj 3. stopnje usposobljenosti. 

ii. Prednost imajo centri, ki zagotavljajo pogoje: 
1. za več panog,  
2. za bolj uspešne panoge (imajo več osvojenih, medalj na OI, SP, EP, DP, več 

kategoriziranih športnikov DR in MLR v zadnjem olimpijskem ciklusu),  
3. za bolj razširjene (imajo več registriranih športnikov). 

iii. Izdelan program delovanja RPŠC ali OŠC z vsemi področji, ki so opredeljena v 
osnovnih pogojih. Najmanj 70% programa mora biti namenjenega izvedbi javnega 
programa ob upoštevanju prioritete ciljnih skupin. 

iv. Izdelan 4-letni finančni načrt, na podlagi katerega se lahko oceni izvedljivost 
predvidenih programov v centru. 

v. Izdelan cenik storitev za izvedbo javnega programa. Prednost imajo centri z nižjimi 
cenami storitev, osnova za cenik so navzgor omejene cene storitev za izvedbo javnih 
programov. 
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vi. Izdelan kadrovski načrt, ki opredeljuje število stalno ali občasno zaposlenih oseb, 
tako da: 

1. mora biti občasno (pogodbeno) zaposlen najmanj 1 z univerzitetno izobrazbo 
športne smeri, 

2. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) na področju meritev in svetovanja, 
3. vsebuje strokovnjaka (oz. inštitucije) za sodelovanje na področju športne 

medicine (fizioterapija, rehabilitacija, masaža,..), športne psihologije. 
Izjema so panoge, ki teh storitev zaradi svoje vsebine ne potrebujejo. 

vii. Zgrajen športni objekt ustreznih standardov, ki vključuje prostore za izvajanje 
znanstvene in medicinske podpore ter prostor za sestanke, izobraževanja,.. V kolikor 
objekt še ni končan, mora imeti izdelano ustrezno dokumentacijo, ki jo za 
sofinanciranje zahtevajo javni razpisi FŠO in MŠŠ ali drugi potencialni investitorji 
(zasebniki, občine, razpisi EU,ipd.). 

 
 
d. Ugodnosti, ki naj bi jih imel center 

i. Sofinancirano dejavnost na področju vrhunskega, športa otrok in mladine ter 
kakovostnega športa iz javnih sredstev na nivoju regij oz. občin. 

ii. Sofinanciran strokovni kader iz javnih sredstev na nivoju regij oz. občin.. 
iii. Sofinanciran del obratovalnih stroškov oziroma amortizacije iz javnih sredstev na 

nivoju regij oz. občin.. 
iv. Sofinanciranje gradnje, posodabljanja športne opreme iz javnih sredstev na nivoju 

regij oz. občin. 
v. Možnost trženja pod olimpijsko blagovno znamko. 

 

 
 

Postopek za pridobitev naziva panožnega športnega centra 
1. Nazive oziroma licence enkrat letno podeljuje OKS, ki za ta namen ustanovi ustrezno 

strokovno telo sestavljeno iz strokovnjakov oz. referenčnih oseb za potrjevanje 
pogojev za vsako od področji, predstavnikov panožnih športnih zvez, predstavnikov 
občinskih športnih zvez (dodano po sklepu IO OKS 19.1.2010), predstavnikov javnih 
financerjev. 

2. Nazive oziroma licence podeli OKS za 4 leta. 
3. Nazive oziroma licence lahko OKS začasno odvzame pred iztekom 4 let, v kolikor se 

ugotovi neizpolnjevanje zahtevanih pogojev. 
4. V primeru objektov, ki so v izgradnji OKS lahko podeli začasen naziv ali licenco za 

obdobje 1 leta. 
 
 
 
 
  


