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Z izkušnjami iz prakse opozarja na problematiko upravljanja javne športne 
infrastrukture, povezano z udejanjanjem javnega interesa na področju športa v 
Republiki Sloveniji. Ugotavlja, da je od tega v marsičem odvisna tudi prihodnost 
slovenskega športa.  
 
Upoštevaje Zakon o športu (ZŠpo-1) in Nacionalni program športa, uresničevanje 
javnega interesa v športu obsega tudi vrsto določenih nalog upravljanja javne športne 
infrastrukture na državni (nacionalni) in lokalni ravni. Po zakonu so za obe ravni 
obvezne, ker tako zahteva uresničevanje javnega interesa in enakih možnosti, ne 
samo za športnike, ampak za vse, ki jim zakon pod enakimi pogoji jamči uporabo 
javnih športnih objektov in površin za šport v skladu z namenom, za katerega so bili 
zgrajeni in urejeni (Zšpo-1, člen 70, prvi odstavek).  
 
Za športno udejstvovanje na državni in lokalni ravni je tako zelo pomembno, da 
upravljanje javne športne infrastrukture dosledno poteka v skladu z javnim interesom 
in določbami desetega poglavja ZŠpo-1 o športnih objektih in površinah za šport v 
naravi. Na ta način je treba zagotoviti, zlasti mladim enake možnosti in ustrezne 
pogoje za ukvarjanje s športom, saj je od tega odvisna tudi prihodnost in uspešnost 
slovenskega športa.  
 
Javni interes na področju športa torej zahteva, da politika upravljanja sledi 
standardom moderne družbe in dosledno uveljavi načelo enakega dostopa do javne 
športne infrastrukture. Ker je ta skupno dobro, pod enakimi pogoji dostopno vsem, je 
prednostna uporaba dopustna le za izvajalce javno priznanih programov športa. 
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