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6.3 RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU



Izobraževanje, sposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu

Ukrep Dejavnost Rok za 
izvedbo

Nosilci 
dejavnosti

Izboljšati 
kompetence 
strokovnega kadra, 
ki organizira in 
izpeljuje športne 
programe

Priprava modela odgovornosti
različnih ravni strokovnega kadra v
športu ter primernih kompetenc za
izvajanje del in priprava zakonskih
podlag za vzpostavitev modela
odgovornosti ter delovnih področij za
različno izobražene in usposobljene
kadre v športu

2014-2015  OKS-ZŠZ
 NŠZ 
 NPŠZ
MIZŠ šport

Vzpostaviti sistem obveznega
strokovnega izpopolnjevanja za
strokovni kader, ki je zaposlen
tako, da se njegov dohodek
financira iz javnih financ
(nacionalne in občinske športne
šole, Zdrav življenjski slog, šole)

2015 MIZŠ šport
 Lokalne 

skupnosti 
 Zavod Planica 
MIZŠ šolstvo
 ZRSŠ



6.3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
6.3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov

Ukrep Dejavnost Rok za 
izvedbo

Nosilci dejavnosti

Izboljšati kakovost 
spodbud za športno 
nadarjene šolarje 

(podpore pri 
usklajevanja 
šolskih/študijskih in 
športnih obveznosti, 
štipendiranje)

Izboljševanje pomoči za usklajevanje
šolskih in športnih obveznostih za dijake
športnike v običajnih srednjih šolah in
športnih oddelkih srednjih šol

2014-2023  Zavod za šolstvo
 OKS-ZŠZ
 Srednje šole 

Sofinanciranje športnih oddelkov v
srednjih šolah

2014-2023  MIZŠ šolstvo
 NPŠZ
 MIZŠ šport

Štipendije programov poklicnih
kvalifikacij (tudi NPŠZ) za poklicno
usposabljanje vrhunskih športnikov med

in po zaključku športne kariere

2014-2023  NPŠZ
 OKS-ZŠZ
 Nosilci programov poklicnih kvalifikacij 

zunaj športa
Štipendije slovenskih univerz za
izobraževanje vrhunskih športnikov po
zaključku športne kariere

2014-2023  Univerze

Ustanovitev olimpijskega univerzitetnega
športnega centra za trening vrhunskih
športnikov študentov v Ljubljani

2015-2016  OKS-ZŠZ
 NPŠZ
 Univerza v Ljubljani v sodelovanju z 

drugimi univerzami
 Mestna občina Ljubljana

Opredelitev pravil o načinu opravljanja
študijskih obveznosti in pogojev za
prehod v višji letnik za študente športnike
vseh slovenskih univerz

2015  Univerze 
 OKS-ZŠZ 



Šport invalidov

Ukrep Dejavnost
Rok za 

izvedbo

Nosilci dejavnosti

Zagotavljanje statusnih 
pravic vrhunskih 
športnikov invalidov

Zaposlovanje vrhunskih športnikov invalidov v državnih
organih

2014-2023

 MNZ
 MDDSZ
 MORS
 MF

Izenačitev pravic športnikov invalidov na področju

nagrajevanja, socialnih in zdravstvenih pravic vrhunskih
športnikov 2014-2023

 OKS-ZŠZ

 Lokalne skupnosti
 MIZŠ 

6.3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
6.3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov



6.3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
6.3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov

Ukrep Dejavnost Rok za 
izvedbo

Nosilci dejavnosti

Izboljšati kakovost 
spodbud za športno 
nadarjene šolarje 
(podpore pri 
usklajevanja 
šolskih/študijskih in 
športnih obveznosti, 
štipendiranje)

Razvoj tutorskega sistema za športnike
na univerzah

2014-2015  Univerze
 OKS-ZŠZ

Priprava študijskih pomoči za
individualizacijo študija vrhunskih
športnikov (npr. e-izobraževanje)

2014-2023  Univerze 
 OKS-ZŠZ

Sofinanciranje štipendiranja dijakov in
študentov nadarjenih in vrhunskih
športnikov

2015-2023  OKS-ZŠZ
 FŠO 
 MIZŠ šport 
 Lokalne skupnosti 



6.3.2 Statusne pravice športnikov, trenerjev in strokovna podpora programom
6.3.2.1 Izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov

Ukrep Dejavnost Rok za izvedbo Nosilci 
dejavnosti

Povečati število športnih 

oddelkov v negimnazijskih
programih

Določitev pogojev za sofinanciranje

športnih oddelkov tudi v negimnazijskih

programih in sofinanciranje športnih

oddelkov v gimnazijskih in negimnazijskih
programih

2015  MIZŠ šolstvo

 MIZŠ šport

 NPŠZ
 OKS-ZŠZ

Izboljšati kakovost dela

športnih oddelkov v srednjih
šolah

Predstavitev dobrih praks kakovostnega

dela v športnih oddelkih in prenos teh

praks na druge srednje šole s športnimi
oddelki

2014-2020  Srednje šole

s športnimi

oddelki

 OKS-ZŠZ
 NPŠZ

Izboljšati sodelovanje med srednjimi šolami in

športnimi društvi ter zvezami (boljše

usklajevanje trenažnega procesa v šoli in

klubu, sodelovanje vrhunskih trenerjev v
trenažnem procesu itd.)

2014-2023  Srednje šole

s športnimi

oddelki

 OKS-ZŠZ
 NPŠZ

Sofinanciranje obveznega strokovnega

izpopolnjevanja za strokovni kader, ki
poučuje športne oddelke

2014-2023  MIZŠ šport

Sofinanciranje športne in učne opreme za
kakovostno poučevanje v športnih oddelkih

2014-2023  MIZŠ šport 



6.3.2.3 Zdravstveno varstvo športnikov

Ukrep
Dejavnost Rok za 

izvedbo
Nosilci 

dejavnosti
Stanje Zadolžen -i

Izvajanje preventivnih 

zdravstvenih pregledov 

za športnike 

(predhodnih za 

registrirane športnike, 

letnih za kategorizirane 

športnike in usmerjenih 

obdobnih za vrhunske 
športnike)

Priprava in sprejetje Pravilnika, ki ureja izvajanje preventivnih

zdravstvenih pregledov za:

- registrirane športnike v povezavi s sistemom sistematskih 

pregledov šolskih otrok in mladine,

- kategorizirane športnike,

s ciljem ocenjevanja in spremljanja zdravstvenega stanja,
vključno z opredelitvijo obsega pregledov in načina izvajanja

2014-2023  OKS-ZŠZ

 ZZZS

 MZ

 MIZŠ šport



Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov registriranih
športnikov

2015-2023  MZ

 ZZZS



Izvajanje preventivnih zdravstvenih pregledov kategoriziranih
športnikov

2015-2023  MZ

 ZZZS



Opredelitev obsega in izvajanje usmerjenih obdobnih

nadstandardnih zdravstvenih pregledov za vrhunske športnike;
povezovanje s sistemom spremljanja pripravljenosti športnikov

2014-2023  OKS-ZŠZ

 ZZZS



Nadstandardno 

zdravstveno 

zavarovanje vrhunskih 
športnikov

Izboljšave nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja

vrhunskih športnikov na podlagi analiz preteklega delovanja

sistema in informiranje športnikov o nadstandardnem
zdravstvenem zavarovanju vrhunskih športnikov

2014-2023  OKS-ZŠZ

 NPŠZ



Sofinanciranje nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja
vrhunskim športnikom

2014-2023  MIZŠ šport 

 FŠO 

 OKS-ZŠZ



Spodbujanje 

vzpostavitve mreže 

izvajalcev zdravstvene 
podpore športnikov 

Zagotovitev potrebnega števila timov za izvajanje preventivnih

pregledov kategoriziranih športnikov skladno s Pravilnikom, ki
ureja izvajanje preventivnih pregledov športnikov

2015  ZZZS

 MZ



Vzpostavitev regijskih centrov medicine športa, ki imajo

povezave s centri za kurativo in ustanovitev dodatnih centrov

medicine športa v Ljubljani, Mariboru, Kopru, Novem mestu,

Kranju, Murski Soboti, Novi Gorici in Slovenj Gradcu ter preučitev
možnih virov za financiranje njihovih storitev

2014-2019  OKS-ZŠZ

 ZZZS

 MZ

 MIZŠ šport





6.3.2.4 Zaposlovanje vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev v javni upravi ter
podjetjih (dvojna kariera)

Ukrep Dejavnost Rok za izvedbo Nosilci dejavnosti

Nadgradnja sistema
zaposlovanja vrhunskih
športnikov in vrhunskih trenerjev
v javni upravi ter podjetjih
(dvojna kariera) in pokojnin za
vrhunske športne dosežke

Posodobitev meril za zaposlovanje vrhunskih športnikov in
vrhunskih trenerjev v javni upravi

2015  MIZŠ šport 

 MORS

 MNZ

 MF

 OKS-ZŠZ

Zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi 2014-2023  MORS

 MNZ

 MF

 OKS-ZŠZ

Zaposlovanje vrhunskih športnikov v podjetjih (za polni ali
polovični delovni čas – v povezavi z lokalnim okoljem)

2014-2023  Podjetja

 Lokalne 

skupnosti

 OKS-ZŠZ

Sprememba in uveljavitev zakonodaje, ki bo omogočila
plačilo vseh obveznih prispevkov za socialno varnost
športnikom svetovnega razreda iz državnega proračuna

2014-2023  MIZŠ šport 

 MZ

 OKS-ZŠZ

Ohranjanje zaposlitve športnika s statusom svetovnega
razreda v javni upravi še dve leti po zaključku kariere

2014-2023  MORS 

 MNZ 

 MF 

 OKS-ZŠZ



6.3.2.4 Zaposlovanje vrhunskih športnikov in vrhunskih trenerjev v javni upravi ter
podjetjih (dvojna kariera)

Ukrep Dejavnost Rok za izvedbo Nosilci 
dejavnosti

Nadgradnja sistema

zaposlovanja vrhunskih

športnikov in vrhunskih

trenerjev v javni upravi ter

podjetjih (dvojna kariera)

in pokojnin za vrhunske

športne dosežke

Spodbude, svetovanje, izobraževanje,

usposabljanje in pomoč pri iskanju zaposlitve

vrhunskim športnikom v času njihove športne

kariere in po njej ter vrhunskim trenerjem (dvojna

kariera, razvoj kadrov v športu)

2014-2023  OKS-ZŠZ

 MIZŠ šport 

 OKS-ZŠZ

Zaposlovanje vrhunskih trenerjev v javni upravi 2014-2023  MORS

 MNZ

 MF

 OKS-ZŠZ

Ohranitev statusa zaslužne pokojnine za

vrhunske dosežke na področju športa ter

uvedba drugih spodbud

2014-2023  MIZŠ šport 

Pokojninski dodatek za izjemne dosežke na

področju športa

2014-2023  ZPIZ



Ukrepi, ki jih predvideva novi Zakon o športu za spodbujanje 

dvojne kariere športnikov (1):

(1) Dobitniki olimpijskih, paraolimpijskih, medalj z olimpijade gluhih, medalj s šahovske olimpijade ali medalj

s svetovnih prvenstev v olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah

individualnih športnih panog so upravičeni do povračila stroškov izobraževanja za pridobitev izobrazbe po

javnoveljavnih izobraževalnih programih, in sicer enkrat na vsaki ravni izobraževanja, ki si je še niso

pridobili, ali usposobljenosti za strokovno delo v športu v skladu s tem zakonom.

(2) Športnik je upravičen do prilagoditve šolskih in študijskih obveznosti. Obseg in način prilagoditve se

določi s predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanje oziroma področje visokega šolstva.

(3) Ne glede na določbe zakona, ki ureja postopek in način opravljanja mature, ima športnik, ki se v letu

opravljanja mature udeleži velikega mednarodnega tekmovanja v skladu s tem zakonom, pravico do

opravljanja mature v dveh delih, v dveh zaporednih rokih.



Ukrepi, ki jih predvideva novi Zakon o športu za spodbujanje

dvojne kariere športnikov (2):

(4) Športniki, ki so opravili maturo v dveh delih v spomladanskem in jesenskem roku, se pri uveljavljanju

pravic do vpisa v nadaljnje izobraževanje upošteva, kot da so maturo opravili v spomladanskem izpitnem

roku, če so izpolnili pogoje za opravljanje mature v tem izpitnem roku.

(5) Vrhunskim športnikom se omogoča, da lahko v njihovi športni panogi vodijo celoten proces športne

vadbe v vseh fazah, če si pridobijo usposobljenost prve stopnje in tako prenašajo svoje bogate izkušnje

naprej na mlajše športnike.

(6) Dolgoročno pomeni ukrep dvojne kariere tudi člen, ki je nastavek, da so dobitniki olimpijskih,

paraolimpijskih, medalj z olimpijade gluhih, medalj s šahovske olimpijade ali medalj s svetovnih prvenstev v

olimpijskih kolektivnih športnih panogah ali olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog

upravičeni do izjemne pokojnine, pod pogoji in na način, kot jih določa poseben zakon.



Ukrepi, ki jih predvideva novi Zakon o športu za spodbujanje

dvojne kariere športnikov (3):

3. Zaposlovanje vrhunskih športnikov in strokovnih delavcev v športu v organih državne 

uprave

(namen zaposlovanja)

Za namen podpore in sistemske pomoči vrhunskemu športu ter promocije države se v 

organih državne uprave lahko zaposli vrhunske športnike in strokovne delavce v športu.



Ukrepi, ki jih predvideva novi Zakon o športu za spodbujanje

dvojne kariere športnikov (4):

3. Zaposlovanje vrhunskih športnikov in strokovnih delavcev v športu v organih državne uprave

(način in pogoji zaposlovanja)

(1) Za delovna razmerja vrhunskih športnikov in strokovnih delavcev v športu v organih državne uprave 

veljajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja javnih uslužbencev, če s tem zakonom ali na njegovi podlagi 

sprejetimi predpisi ni določeno drugače.

(2) Pogodba o zaposlitvi se z vrhunskim športnikom in strokovnim delavcem v športu sklene brez javne 

objave prostega delovnega mesta. 

člen

(podzakonski akt)

Vlada na predlog ministra, pristojnega za šport, določi podrobnejša merila za zaposlovanje vrhunskih 

športnikov in strokovnih delavcev v organih državne uprave.



Ukrep, ki ga vsebuje Zakon o premostivenem zavarovanju 

poklicnih športnikov:

Pomemben ukrep za omogočanje dvojne kariere športnikov predstavlja tudi Zakon o premostitvenem 

zavarovanju poklicnih športnikov s katerim se ureja premostitveno zavarovanje poklicnih in vrhunskih 

športnikov in športnic (v nadaljnjem besedilu: poklicnih športnikov), s katerim se zagotavlja njihova 

socialna varnost po zaključku aktivne športne kariere (v nadaljnjem besedilu: premostitveno zavarovanje) 

in predvideva posebno davčno olajšavo za poklicne športnike.



Ukrep, ki ga vsebuje Zakon o osnovnem šolstvu

(vzporedno izobraževanje, perspektivni športniki)

Učenec, ki je perspektivni športnik, lahko pridobi status učenca, ki se vzporedno izobražuje, oziroma status 

športnika. Predlog za dodelitev statusa podajo starši in učenec.

Učencu s statusom iz prvega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih 

obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih 

dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter drugo.

Status učencu preneha na zahtevo učenca in staršev, s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen, ali če 

prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen, ali če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, 

oziroma če se mu status odvzame.

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz tretjega odstavka tega člena oziroma zaradi kršitve njegovih 

dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno oziroma trajno 

odvzame na predlog razrednika oziroma učiteljskega zbora.

Učencu status lahko miruje. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši in učenec.

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem izobraževalnem obdobju pridobi 

mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.

Šola s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje 

šolskih obveznosti.



Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli 

(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja prilagoditev šolskih obveznosti po javno veljavnem izobraževalnem programu (v 

nadaljnjem besedilu: izobraževalni program) dijaku, ki se vzporedno izobražuje, dijaku perspektivnemu 

športniku, dijaku vrhunskemu športniku in dijaku, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju 

ali na druge mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave (v nadaljnjem besedilu: dijak 

tekmovalec). 

(vrste statusov) 

Vrste statusov so: 

– status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, 

– status dijaka perspektivnega športnika, 

– status dijaka vrhunskega športnika, 

– status dijaka tekmovalca. 



Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli 

(vsebina osebnega izobraževalnega načrta) 

Z osebnim izobraževalnim načrtom, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, se določi: 

– obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, 

– obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, 

– roke in način ocenjevanja znanja, 

– roke in način izpolnjevanja drugih obveznosti, 

– roke za obveščanje pristojnih organov o neizpolnjevanju osebnega izobraževalnega načrta, 

– druge pravice in obveznosti šole in dijaka. 

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko spremeni. 



Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli 

(priprava osebnega izobraževalnega načrta) 

Osebni izobraževalni načrt pripravi strokovni delavec, ki ga imenuje ravnatelj. 

Strokovni delavec pripravi osebni izobraževalni načrt v sodelovanju z dijakom in ga uskladi z oddelčnim 

učiteljskim zborom ter s starši, če to želijo. 

Če se dijak vzporedno izobražuje, strokovni delavec uskladi osebni izobraževalni načrt tudi s strokovnim 

delavcem drugega izobraževalnega programa oziroma druge šole. 

Za dijaka perspektivnega športnika oziroma dijaka vrhunskega športnika, strokovni delavec uskladi osebni 

izobraževalni načrt tudi s športnim društvom oziroma z nacionalno panožno športno zvezo. 

Za dijaka tekmovalca strokovni delavec uskladi osebni izobraževalni načrt tudi z organizacijo, ki organizira 

ali vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne izobraževalne ali 

kulturne prireditve ter izmenjave. 



Podatki se nanašajo na šolsko leto 2015/2016

Število športnih oddelkov na gimnazijah v Sloveniji:



Univerze: avtonomija

- Neenotni statuti univerz

- Različni pravilniki, ki urejajo področje 

izobraževanja športnikov in trenerjev z različnimi 

ugodnostmi in prilagoditvami

- ŠE VELIKO REZERV



NOVE PRILOŽNOSTI:

- UPORABA NOVIH TEHNOLOGIJ ZA UČENJE IN 
ŠTUDIJ NA VSEH RAVNEH
- E-UČENJE
- POSNETA PREDAVANJA
- ŠTUDIJ NA DALJAVO

NUJNO SKUPNO USKLAJENO DELOVANJE VSEH 
DELEŽNIKOV, KI SODLEUJEJO PRI UKREPIH 
DVOJNE KARIERE ŠPORTNIKOV



HVALA ZA POZORNOST 


