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Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 
2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno za šport ter Fundacija za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji,  
 
sprejema 
 
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS) 
 
 

PRAVILNIK O ŠTIPENDIRANJU ŠPORTNIKOV IN ŠPORTNIC V REPUBLIKI SLOVENIJI 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se določa kriterije in pogoje za pridobitev ter podaljšanje štipendije, postopek dodelitve 
štipendije ter višino in trajanje štipendije. 
 
V tem pravilniku določene športne panoge in discipline so tiste športne panoge in discipline, ki so opredeljene v 
dokumentu, v katerem so določeni kriteriji za vrhunski športni dosežek (dokument veljaven v času razpisa za 
športne štipendije in ki določa pogoje, pravila in kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki 
Sloveniji; v nadaljevanju »dokument, ki določa pogoje, pravila in kriterije za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji«). 
 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni 
kot nevtralni za ženski in moški spol.  
 
 

 II.  KRITERIJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
 

2. člen 
 
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik (v nadaljevanju: športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednja dva 
kriterija: 
 

I. ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategoriziranega športnika po 
veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS, 

II. je v obdobju od 01.09. preteklega koledarskega leta do 31.08. tekočega koledarskega leta kot član 
državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih športnih rezultatov (v primeru 
tekmovalnih sistemov, kjer se tekmuje v skupinah, se upošteva tekmovanje v najkvalitetnejši skupini oz. 
diviziji): 
 
1. V INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH PANOGAH, V ŠPORTNIH DISCIPLINAH, KI SO NA REDNEM 

PROGRAMU NASLEDNJIH OLIMPIJSKIH IGER: 
 

a.) osvojitev 1. do 4. mesta: 
- na OI (olimpijske igre); 
- na para OI (para olimpijske igre); 
- na OI gluhih; 
- na SP (svetovno prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov; 
- na SP (svetovno prvenstvo) športnikov invalidov; 
- na SP (svetovno prvenstvo) gluhih; 
- na MOI (mladinske olimpijske igre). 

 
b.) osvojitev 1. do 3. mesta: 

- na EP (evropsko prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov;  
- na EP (evropsko prvenstvo) športnikov invalidov; 
- na EP (evropsko prvenstvo) gluhih; 
- na OFEM (olimpijski festival evropske mladine); 
- na EI (evropske igre). 

 
c.) uvrstitev na letni končni rang lestvici, opredeljeni v veljavnem dokumentu, ki določa pogoje, pravila in 

kriterije za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, in sicer:  
- člani: 
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svetovna rang lestvica: 
o posamezno: 1.m – 32.m 
o dvojice: 1.m – 16.m 

evropska rang lestvica: 
o posamezno: 1.m – 16.m 
o dvojice: 1.m – 8.m 

- mladinci: 

svetovna rang lestvica:  
o posamezno: 1.m – 16.m 
o dvojice: 1.m – 8.m 

evropska rang lestvica:  
o posamezno: 1.m – 8.m 
o dvojice: 1.m – 4.m 

 
 

2. V KOLEKTIVNIH ŠPORTNIH PANOGAH, KI SO NA REDNEM PROGRAMU NASLEDNJIH 
OLIMPIJSKIH IGER: 

 
a.) osvojitev 1. do 8. mesta: 
- na OI (olimpijske igre); 
- na para OI (para olimpijske igre); 
- na OI gluhih; 
- na SP (svetovno prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov; 
- na SP (svetovno prvenstvo) športnikov invalidov; 
- na SP (svetovno prvenstvo) gluhih; 
- na MOI (mladinske olimpijske igre). 

 
b.) osvojitev 1. do 4. mesta: 
- na EP (evropsko prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov; 
- na EP (evropsko prvenstvo) športnikov invalidov; 
- na EP (evropsko prvenstvo) gluhih; 
- na OFEM (olimpijski festival evropske mladine); 

 
3. V NEOLIMPIJSKIH DISCIPLINAH INDIVIDUALNIH ŠPORTNIH PANOG  

kot so upoštevane v veljavnem dokumentu, ki določa pogoje, pravila in kriterije za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, pri čemer se ne upoštevajo športni rezultati v 
konkurenci štafet ali ekip: 

a.) osvojitev 1. mesta: 
- na SP (svetovno prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov; 
- na EP (evropsko prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov; 
- na EI (evropske igre)  
- na SVI (svetovne igre). 

 
4. V MISELNIH IGRAH 

kot so upoštevane v veljavnem dokumentu, ki določa pogoje, pravila in kriterije za registriranje in 
kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, pri čemer se ne upoštevajo športni rezultati v 
konkurenci  ekip: 

a.) osvojitev 1. mesta: 
- na SP (svetovno prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov; 
- na EP (evropsko prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov. 

 
 
Izjemoma lahko na podlagi predloga Strokovnega sveta za tekmovalni šport (v nadaljevanju SSTŠ), tričlanska 
strokovna komisija, opredeljena v 6. členu tega pravilnika, soglasno odloči o podelitvi štipendije športniku, ki ne 
izpolnjuje kriterijev iz II. točke prejšnjega odstavka tega člena, dosegel pa je najboljši športni dosežek v 
posamezni športni panogi, ki je bil podlaga za pridobitev statusa svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega 
razreda kategorizacije v tej športni panogi.  
 
 

III. POGOJI ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE 
 

3. člen 
 
Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da izpolnjuje kriterije iz 2. člena tega pravilnika, 
2. da pridobi priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in priporočilo trenerja, ki 

vsebujeta strokovno utemeljitev predloga, 
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3. da je član društva, ki je član nacionalne panožne športne zveze, 
4. da je matična nacionalna panožna športna zveza športnika članica OKS, 
5. da je državljan Republike Slovenije, 
6. da se izobražuje: 

a. v Republiki Sloveniji kot: 
- učenec osnovnega izobraževanja,  
- dijak gimnazije, 
- dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol, 
- dijak srednjih strokovnih in tehniških šol, 
- študent 

b. v tujini 
7. da ni v rednem delovnem razmerju; 
8. da njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače v Republiki 

Sloveniji. 
 
 

IV. POGOJI ZA PODALJŠANJE ŠTIPENDIJE 
 

4. člen 
 
Pravico do podaljšanja štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje: 

1. da je vložil vlogo za podaljšanje štipendije; 
2. da ima status svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda kategoriziranega športnika;  
3. da izpolnjuje pogoje iz 3. do 8. točke 3. člena tega pravilnika. 

 
 

V. POSTOPEK DODELJEVANJA ŠTIPENDIJ 
 

5. člen 
 
Štipendije se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi praviloma meseca septembra. Razpis vsebuje 
kriterije in pogoje za pridobitev ter podaljšanje štipendije, zahtevano dokumentacijo (dokazilo o državljanstvu, 
potrdilo o vpisu, letno spričevalo, priporočilo trenerja in zveze, športniki v tujini notarsko overjeno dokumentacijo) 
in roke. 
 

6. člen 
 
V roku prispele vloge obravnava SSTŠ, ki v ta namen oblikuje strokovno mnenje o izpolnjevanju pogojev iz 3. in 
4. člena tega pravilnika. 
  
Odločitev o podelitvi, višini in trajanju štipendije sprejme tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz enega 
predstavnika OKS, enega predstavnika Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in 
enega predstavnika ministrstva, pristojnega za šport.  
 

7. člen 
 
Na podlagi odločitve strokovne komisije izda OKS sklep o pridobitvi športne štipendije ali podaljšanju športne 
štipendije oz. sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev ali podaljšanje športne štipendije.  
 
V sklepu o pridobitvi oz. podaljšanju športne štipendije se določi višina štipendije in čas prejemanja štipendije  
 
Višina štipendije se na začetku vsakega šolskega oziroma študijskega leta določi na novo. 
 

8. člen 
 
Zoper sklep OKS o pridobitvi športne štipendije in podaljšanju športne štipendije ter zoper sklep o zavrnitvi vloge 
za pridobitev ali podaljšanje športne štipendije je mogoče vložiti pritožbo. 
 
Rok za pritožbo je 15 dni od datuma prejema sklepa. 
 
O pritožbi zoper sklep OKS odloči Izvršni odbor OKS. 
 
Odločitev Izvršnega odbora OKS je dokončna. 
 

9. člen 
 
Pravice in dolžnosti štipendista se podrobneje uredi v pogodbi, sklenjeni med štipendistom in OKS.  
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VI. VIŠINA ŠTIPENDIJE 
 

10. člen 
 

Osnovno višino štipendije posebej za učenca oz. dijaka in posebej za študenta vsako šolsko/študijsko leto določi 
tričlanska strokovna komisija, opredeljena v 6. členu tega pravilnika. Osnovna višina štipendije se določi na 
podlagi predvidenih razpoložljivih letnih finančnih sredstev in števila upravičencev do prejemanja štipendije, s tem 
da osnovna višina štipendije ne sme presegati 25% neto minimalne plače v RS za dijaka in 37,5% neto minimalne 
plače v RS za študenta. 
Tričlanska strokovna komisija, opredeljena v 6. členu tega pravilnika, lahko spremeni osnovno višino štipendije, in 
sicer na podlagi dejansko razpoložljivih letnih finančnih sredstev. 
 
Prejemniku štipendije se za dosežen športni rezultat iz 2. člena tega pravilnika izplačuje dodatek v naslednji višini: 
 
10 %  osnovne višine štipendije za izpolnitev   
 

Kriterija iz točke II. 1.a. v 2. členu tega pravilnika 

Kriterija iz točke II. 2.a. v 2. členu tega pravilnika 

 
5%  osnovne višine štipendije za izpolnitev  
 

Kriterija iz točke II. 1.b. v 2. členu tega pravilnika 

Kriterija iz točke II. 2.b. v 2. členu tega pravilnika 

 
2,5% osnovne višine štipendije za izpolnitev  
 

Kriterija iz točke II. 3.a. v 2. členu tega pravilnika 

Kriterija iz točke II. 4.a. v 2. členu tega pravilnika 

 
 
Učencu, dijaku in študentu se za uspeh, ki ga je dosegel v preteklem šolskem/študijskem letu, izplačuje dodatek v 
naslednji višini: 
 
Učencu in dijaku: 

 za odličen uspeh 5%  osnovne višine štipendije, 

 za prav dober uspeh 2,5%  osnovne višine štipendije. 
 

 
 
Študentu: 

 s povprečno oceno od 8,6 do 10,0 5%  osnovne višine štipendije, 

 s povprečno oceno od 7,5 do 8,5 2,5%  osnovne višine štipendije. 
 

 
 
Športniku, ki v posameznem šolskem/študijskem letu v primerjavi s predhodnim šolskim/študijskim letom ni 
napredoval v višji razred oz. letnik, se štipendija zniža za 12,5% osnovne višine štipendije, kot jo vsako 
šolsko/študijsko leto v skladu z določbami prvega odstavka tega člena določi tričlanska strokovna komisija. 
 
Ne glede na določbe predhodnega odstavka tega člena se športniku osnovna višina štipendije ne zniža, in sicer v 
primeru, če športnik k svoji vlogi za pridobitev ali podaljšanje prejemanja športne štipendije priloži potrdilo šole, da 
lahko en letnik opravlja dve leti.« 
 

VII. TRAJANJE ŠTIPENDIJ 
 

11. člen 
 
Štipendije se podelijo za obdobje največ štirih let, štipendisti pa morajo vsako šolsko/študijsko leto vložiti vlogo in 
predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 4. člena tega pravilnika. 
 
V primeru, da športnik ne vloži vloge za podaljšanje pravice do štipendije, mu pravica do štipendije preneha. 
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Pravica do štipendije preneha, ko štipendist ne izpolnjuje več kateregakoli od pogojev iz 3. člena tega pravilnika. 
 
 
 

VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
 

12. člen 
 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme IO OKS- ZŠZ in z njim soglašata Fundacija za financiranje športnih 
organizacij v RS in ministrstvo, pristojno za šport. 
 
Z dnem veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki 
Sloveniji z dne 15.5.2012 (številka dokumenta 30304-1-50/12). 
 
 
 
12. 07. 2016        
 
     Bogdan Gabrovec 
     Predsednik OKS  

 


