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»Na podlagi 4. točke 9. člena Statuta Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih 

okolij, ustanove, je Uprava Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, 
ustanove, na svoji seji dne, 3.12.2015, po predhodnem pisnem soglasju Izvršnega odbora 

Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, sprejetem na seji Izvršnega 
odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez dne, 1.12.2015,  

sprejela« 
 

 
PRAVILNIK FUNDACIJE ZA PODPORO ŠPORTNIKOM  

IZ SOCIALNO ŠIBKIH OKOLIJ, USTANOVE, O MERILIH IN KRITERIJIH  
ZA DODELJEVANJE POMOČI ŠPORTNIKOM 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
Fundacijo za podporo športnikom iz socialno šibkih okoli, ustanova (v nadaljevanju: Fundacija 
za športnike) je ustanovil Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez z namenom 
podpore športnikom in športnicam (v nadaljevanju tega pravilnika se za oba spola uporablja 
enoten izraz športnik) iz socialno šibkih okolij.  
 
S tem pravilnikom se določa merila in pogoje za dodelitev finančnih sredstev športnikom iz 
socialno šibkih okolij.  

 
 

II. KATEGORIJE ŠPORTNIKOV, KI JIM FUNDACIJA ZA ŠPORTNIKE LAHKO 

DODELJUJE PODPORO 

2. člen 
 
Kategorije športnikov, ki jim Fundacija za športnike lahko dodeljuje finančno podporo: 
 

 Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 14 do 18 let.  

 Mladi športniki iz socialno šibkih okolij starosti od 18 do 23 let. 

 

 
III. POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE ŠPORTNIKOM  

III./1 POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM 
STAROSTI 14 DO 18 LET 
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3. člen 
(pogoji za dodeljevanje podpore) 

 
Finančno podporo se dodeljuje obetavnim mladim športnikom te starostne skupine, ki živijo v 
skromnih gmotnih in socialnih razmerah.  
 
Pogoji za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeči:  
 

- da je športnik star od vključno dopolnjenega 14. leta do dopolnjenega 18 leta starosti; 

- da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 

ne presega 64 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji); 

- da ima športne rezultate, ki veliko obetajo tako v domačem kot v mednarodnem merilu;  

- da ima priporočilo nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju: NPŠZ) - njenega 

strokovnega sveta oz. primerljivega strokovnega organa in priporočilo trenerja, ki 

vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- da je uspešen v šoli; 

- da je matična NPŠZ športnika članica OKS-ZŠZ; 

- da ni v rednem delovnem razmerju; 

- da ni štipendist OKS-ZŠZ; 

- da ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov; 

- da je državljan Republike Slovenije;  

- da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in da tu dejansko prebiva. 

V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:  
 

- dokazilo o starosti;  

- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah; 

- dokazila o rezultatih mladega športnika, potrjene s strani nacionalne panožne športne 

zveze; 

- priporočilo NPŠZ, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- priporočilo trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore; 

- potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in uradno potrjeno fotokopijo spričevala o 

doseženem učnem uspehu in izračun povprečne ocene v preteklem šolskem letu; 

- naslednjo drugo dokumentacijo:  

o potrdilo o članstvu v klubu oz. društvu;  

o potrdilo o stalnem in morebitnem začasnem prebivališču; 

o potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;  

o izjavo in morebitno dokazilo, da ni v rednem delovnem razmerju in  

o ostalo morebitno dokumentacijo, ki bo zahtevana v vsakokratnem razpisu. 

4. člen 
(merila za dodeljevanje podpore) 

 
Merila za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeča:  
 

 MERILO Število točk  

1 Uspešnost na področju športa Max. možno 
število točk 30  

 Športnik ima status športnika mladinskega razreda 10  

 Športnik ima status športnika državnega razreda 20 

 Športnik ima status športnika perspektivnega ali višjega razreda 30 
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2 Uspešnost na področju izobraževanja Max. možno 
število točk 20 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 in 2,99 6 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 in 3,99 12 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 in 5,00 20 

 

 MERILO Število točk  

3 Socialni status Max. možno 
število točk 30 

 do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

10 

 do 42 % povprečnega  mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

20 

 do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

30 

 Skupaj največje možno število točk 80 

 
 

III./2 POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM 
STAROSTI DO 23 LET  

 
5. člen 

(pogoji za dodeljevanje podpore) 
 

Pravico za dodelitev te finančne podpore imajo športniki pod pogojem, da imajo status 
kategoriziranega športnika, to je status mladinskega, državnega, perspektivnega, 
mednarodnega ali svetovnega razreda po veljavnem seznamu kategoriziranih športnikov v 
Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS-ZŠZ in v tekočem koledarskem letu do razpisa še niso 
dopolnili 23 let. Sredstva so namenjena športnikom, ki živijo v težjih socialnih razmerah in 
prihajajo iz okolja, kjer ne dobijo zadostne finančne podpore za izvedbo vadbenih programov 
in za uspešno nastopanje v športu.  
 
Pravico za dodelitev te finančne podpore lahko uveljavlja tisti športnik, ki je v obdobju od 01.09. 
preteklega koledarskega leta do 31.08. tekočega koledarskega leta dosegel športni rezultat, ki 
se mu skladno s »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji« dodeljuje status kategoriziranega športnika. 
 
Pogoji za dodelitev finančne podpore, na podlagi katerih bo izdelan predlog izbora športnikov 
te starostne skupine za dodelitev podpore, so sledeči:  
 

- da športnik star od vključno dopolnjenega 18. leta in v tekočem koledarskem letu do 

razpisa še ni dopolnil 23 let  

- da ima skromne gmotne razmere (povprečni mesečni dohodek na družinskega člana 

ne presega 64 % od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji) in da 

njegov bruto prihodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače 

v Republiki Sloveniji); 

- da se uspešno in redno šola; 

- da je matična NPŠZ športnika članica OKS-ZŠZ; 

- da ni v rednem delovnem razmerju; 

- da ni štipendist OKS-ZŠZ; 

- da ni prejemnik sredstev sklada vrhunskih športnikov; 

- da je državljan Republike Slovenije;  

- da ima v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče in da tu dejansko prebiva. 

http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/kriteriji/Kriteriji_za_registracijo%26kategorizacijo_2014.pdf
http://www.olympic.si/fileadmin/dokumenti/vrhunski-sport/SportnaKariera/RegistracijaKategorizacija/kriteriji/Kriteriji_za_registracijo%26kategorizacijo_2014.pdf
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V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:  
 

- dokazila o rezultatih mladega športnika, potrjene s strani nacionalne panožne športne 

zveze; 

- potrdilo o statusu kategoriziranega športnika, ki ga izda OKS-ZŠZ; 

- dokazilo o starosti;  

- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah; 

- potrdilo o rednem šolanju v tekočem letu in uradno potrjeno fotokopijo spričevala o 

doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma dokazila o opravljenih 

izpitih na visokošolskem študiju ter izračun povprečne ocene v preteklem šolskem 

oziroma študijskem letu;  

- naslednjo drugo dokumentacijo:  

o potrdilo o članstvu v klubu oz. društvu; 

o potrdilo o stalnem in morebitnem začasnem prebivališču;  

o potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije;  

o izjavo in morebitno dokazilo, da ni v rednem delovnem razmerju in  

o ostalo morebitno dokumentacijo, ki bo navedena v vsakokratnem razpisu; 

- po želji lahko prosilec predloži tudi priporočilo nacionalne panožne zveze in priporočilo 

trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore. 

6. člen 
(merila za dodeljevanje podpore) 

 
Merila za dodelitev finančne podpore športnikom te starostne skupine so sledeča: 
 

 MERILO Število točk  

1 Merilo uspešnosti na področju športa Max. možno 
število točk 30  

 Športnik ima status športnika mladinskega razreda 5 

 Športnik ima status športnika državnega razreda 10 

 Športnik ima status športnika perspektivnega razreda 15  

 Športnik ima status športnika mednarodnega razreda 20 

 Športnik ima status športnika svetovnega razreda 30 

2 Merilo uspešnosti na področju izobraževanja Max. možno 
število točk 20 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 (6,50) in  
2,99 (7,99) 

6 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 (8,00) in  
3,99 (8,99) 

12 

 Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 (9,00) in  
5,00 (10,00) 

20 

3 Merilo šibkega socialnega statusa Max. možno 
število točk 30 

 do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

10 

 do 42 % povprečnega  mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

20 

 do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana 
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji 

30 

 Skupaj največje možno število točk 80 
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IV. POSTOPEK DODELJEVANJA SREDSTEV ZA PODPORO FPŠ 

7. člen 
 
Finančno podporo športnikom iz socialno šibkih okolij se dodeljuje na podlagi javnega razpisa, 
ki ga objavi Uprava Fundacije za športnike dvakrat letno, predvidoma v mesecu juniju in 
mesecu decembru.   
 
Razpis opredeljuje posamezno starostno skupino športnikov iz 2. člena pravilnika. Vsebuje 
merila in pogoje za pridobitev finančne podpore, zahtevano dokumentacijo, roke za oddajo 
vloge, višino razpisanih sredstev in ostale morebitne vsebine.  
 

8. člen 
 
V razpisanem roku prispele vloge obravnava posebna komisija, ki jo predhodno v ta namen s 
sklepom imenuje Uprava Fundacije za športnike. Komisija oblikuje strokovno mnenje o 
izpolnjevanju pogojev in meril iz 3., 4., 5. in 6. člena tega pravilnika in predlog razdelitve 
sredstev med športnike, ki te pogoje in merila izpolnjujejo. 
 

9. člen 
 
Na podlagi popolne vloge športnika in strokovnega mnenja komisije, o (ne)dodelitvi finančne 
podpore, s sklepom odloči Uprava Fundacije za športnike. Rok za izdajo sklepa je 30 dni po 
zaključku razpisa. 
 
V sklepu o dodelitvi finančne podpore se določi obseg dodeljenih finančnih sredstev, čas 
trajanja prejemanja sredstev, obveznosti prejemnika finančne podpore in nadzor nad 
izpolnjevanjem obveznosti prejemnikov finančne podpore.    
 

10. člen 
 
Rok za pritožbe zoper sklep Uprave Fundacije za športnike  je 8 dni. 
 

11. člen 
 
Morebitne pritožbe zoper sklep Uprave Fundacije za športnike se naslovi na Predsednika 
Fundacije za športnike.  
 
O pritožbi odloči Izvršni odbor OKS-ZŠZ (organ ustanovitelja Fundacije za športnike).  
 

12. člen 
 
Pravice in dolžnosti prejemnikov finančne podpore, katerim je bil izdan sklep Uprave Fundacije 
za športnike o dodelitvi sredstev, se podrobneje opredelijo s pogodbo, sklenjeno med 
prejemnikom sredstev in Fundacijo za športnike. 
 
 

V. VIŠINA IN OBSEG FINANČNE PODPORE 

13. člen 
 

Višina finančne podpore in število dodeljenih štipendij sta odvisna od letnega programa 
Fundacije za športnike in za posamezni razpis Fundacije za športnike zbranih sredstev.  
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Višina finančne podpore in število dodeljenih štipendij se natančneje opredelita v 
vsakokratnem razpisu Fundacije za športnike. 
 
Višina finančne podpore in število dodeljenih štipendij pri vsakokratnem razpisu se lahko 
poveča, če Fundacija za športnike med trajanjem razpisnega obdobja uspe pridobiti dodatna 
sredstva za konkretni razpisani program.    

 
 

VI. TRAJANJE FINANČNE PODPORE 

 

14. člen 

Trajanje finančne podpore je odvisna od razpoložljivih sredstev in višine dodeljene podpore. 
 
Trajanje podpore se opredeli v sklepu, ki ga izbranim športnikom izda Uprava Fundacije za 
športnike in v pogodbi iz 12. člena tega pravilnika. 
 
 

VII. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA FINANČNE PODPORE  

15. člen  
 

Obveznosti prejemnika finančne podpore se opredeli v vsakokratnem razpisu in se jih 
natančneje določi tudi v sklepu in pogodbi iz 9. in 12. člena tega pravilnika. 
 
 

VIII. NADZOR NAD OBVEZNOSTMI 

16. člen 
 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti prejemnikov finančne podpore se bo izvajal v skladu s 
pravili, ki jih bo s sklepom določila Uprava Fundacije za športnike. 
 
V primeru ugotovitve kršitev obveznosti prejemnika finančne podpore, veljajo ukrepi, kot bodo 
določeni v pogodbi iz 12. člena tega pravilnika.   
 
 

IX. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

17. člen 

Ta pravilnik po predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja Fundacije za športnike, sprejme 
Uprava Fundacije za športnike.  
  
 
Ljubljana, 3.12.2015  
 
       Fundacija za športnike 
       Predsednik Uprave 
       Tomaž Barada 

 
 
 


