OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ,
Ljubljana;
REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO
Masarykova 16, 1000 Ljubljana;

ZA

IZOBRAŽEVANJE,

Ameriška ulica 2, 1000

ZNANOST

IN

ŠPORT,

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI, Dunajska
cesta 51, 1000 Ljubljana
objavljajo skupni

RAZPIS
za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v Republiki
Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2021/2022
I. PRIDOBITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
Merila za pridobitev štipendije
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma športnica (v nadaljevanju: športnik), ki hkrati izpolnjuje
naslednji dve merili:
I.

Ima status perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda kategoriziranega
športnika po veljavni evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jo izdaja
OKS-ZŠZ;

II.

Je v obdobju od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021, 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 (paralimpijske 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:
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 (paralimpijske 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 vrhunski šport (v nadaljevanju SSVŠ), tričlanska
strokovna komisija, opredeljena v 6. členu 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 olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali
perspektivnega razreda kategorizacije v tej športni panogi.
Izjeme zaradi koronavirusa Covid-19 za pridobitev pravice do štipendije: Zaradi izjemne situacije, epidemije
oziroma pandemije koronavirusa Covid-19, ko športnikom v obdobju od 12. 3. 2020 do 31. 8. 2021 zaradi
neizvajanja športnih tekmovanj ni bilo omogočeno doseči športnih rezultatov iz zgornje točke II., imajo športniki, ki
oddajajo vlogo za pridobitev pravice do športne štipendije, možnost, da v svoji vlogi navedejo, da v njihovi športni

panogi v predhodno navedenem obdobju (od 12. 3. 2020 do 31. 8. 2021) ni bilo izvedenih tekmovanj, ki bi jim
omogočila doseči športne rezultate iz zgornje točke II., pri čemer morajo v svoji vlogi hkrati navesti tudi svoj zadnji
najboljši športni rezultat, ki so ga dosegli od 12. 3. 2020 do 31. 8. 2021. Iz slednjega sledi, da so pogoji za
uveljavljane navedene izjeme za pridobitev štipendije:
a.) v športni panogi v obdobju od 12. 3. 2020 do 31. 8. 2021 ni bilo športnih tekmovanj, na podlagi katerih bi
lahko športnik izpolnil merilo iz zgornje točke II.,
b.) status perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda kategoriziranega športnika
po veljavni evidenci registriranih in kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki jo izdaja OKS-ZŠZ
in
c.) NPŠZ mora potrditi predlog za izjemo in sicer za največ dva posameznika z dosežkom v individualni
športni disciplini ali za največ en dosežek v ekipni športni disciplini (par, dvojica, štafeta, ekipa ipd.).
O podelitvi štipendije športniku na podlagi izjeme zaradi koronavirusa Covid-19 lahko na podlagi predloga SSVŠ
soglasno odloči tričlanska strokovna komisija, opredeljena v 6. členu Pravilnika.
Pogoji za pridobitev štipendije
Pravico do pridobitve štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
da je vložil vlogo za pridobitev štipendije,
da izpolnjuje merila za pridobitev štipendije,
da pridobi priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje strokovno utemeljitev
predloga,
4) da pridobi priporočilo trenerja, ki vsebuje strokovno utemeljitev predloga,
5) da je član društva, ki je član nacionalne panožne športne zveze,
6) da je matična nacionalna panožna športna zveza športnika članica OKS,
7) je državljan Republike Slovenije,
8) 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 višješolskega strokovnega izobraževanja,
študent visokošolskega izobraževanja.
b) v tujini;
9) da ni v rednem delovnem razmerju,
10) da njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače v Republiki
Sloveniji za leto 2020 v višini 11.286,96 EUR.
1)
2)
3)

Zahtevana dokumentacija


Elektronska vloga (spletni obrazec) za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice v RS
za šolsko/študijsko leto 2021/2022

K vlogi za pridobitev pravice do športne štipendije morajo kandidati v koraku 2 izpolnjevanja elektronske vloge
(spletnega obrazca) priložiti elektronske verzije (sken/.pdf/.jpg) dokumentov:
1. Potrdilo o državljanstvu (sken/.pdf/.jpg osebne izkaznice ali potnega lista),
2. Potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2021/2022 (sken/.pdf/.jpg originala),
3. Spričevalo o zadnjem doseženem učnem uspehu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (sken/.pdf/.jpg
originala),
4. Priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze, s strokovno utemeljitvijo predloga
(sken/.pdf/.jpg),
5. Priporočilo trenerja s strokovno utemeljitvijo predloga (sken/.pdf/.jpg).

II. PODALJŠANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE
Pogoji za podaljšanje štipendije
Pravico do podaljšanja pravice do športne štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1) da je vložil vlogo za podaljšanje štipendije;
2) da ima status olimpijskega, svetovnega, mednarodnega ali perspektivnega razreda kategoriziranega
športnika;
3) da izpolnjuje pogoje iz 3. do 8. točke 3. člena Pravilnika.
Zahtevana dokumentacija


Elektronska vloga (spletni obrazec) za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice v
RS za šolsko/študijsko leto 2021/2022

K vlogi za podaljšanje pravice do športne štipendije morajo kandidati – štipendisti v koraku 2 izpolnjevanja
elektronske vloge (spletnega obrazca) priložiti elektronske verzije (sken/.pdf/.jpg) dokumentov:
1. Potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2021/2022 (sken/.pdf/.jpg) originala),
2. Spričevalo o zadnjem doseženem učnem uspehu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih (sken/.pdf/.jpg
originala).
OPOZORILO!
Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so hkrati dosegli nov športni rezultat,
skladno z merili za pridobitev športne štipendije, oddajo vlogo za pridobitev pravice do športne štipendije. V
tem primeru je potrebno priložiti zahtevano dokumentacijo, ki velja pri oddaji vloge za podaljšanje športne
štipendije.

III. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN ODDAJO VLOGE
Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do športne štipendije morajo kandidati izpolniti v elektronski obliki
preko elektronske vloge (spletnega obrazca), dosegljive na naslednjih URL naslovih - predlagamo uporabo
spletnega brskalnika Google Chrome:
Spletni obrazec za pridobitev pravice do športne štipendije:
http://www.olympic.si/stipendije_pridobitev
Spletni obrazec za podaljšanje pravice do športne štipendije:
http://www.olympic.si/stipendije_podaljsanje
1. korak:
Kandidati izpolnijo elektronsko vlogo (spletni obrazec), ki vključuje vse podatke o kandidatu za
pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije. Ko kandidat izpolni vsa zahtevana polja elektronske vloge
oz. spletnega obrazca, se mu pojavi ukaz: »Natisni elektronsko vlogo oz. spletni obrazec«.
Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec je nato potrebno natisniti in lastnoročno podpisati (podpis
kandidata/zakonitega zastopnika, v kolikor je kandidat mladoleten).
 K vlogi za pridobitev pravice do športne štipendije je potrebno pridobiti tudi Potrdilo NPŠZ o
točnosti podatkov (lastnoročni podpis odgovorne osebe NPŠZ in žig NPŠZ).
Vlogo za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije se nato v celoti odda v elektronski obliki in
sicer po postopku, ki je podrobneje opisan v nadaljevanju, pri 2. koraku.
2. korak:
Kandidati po uspešno zaključenem 1. koraku na svoj elektronski e-poštni naslov, ki ga vpišejo v
elektronsko vlogo (spletni obrazec), prejmejo lastno identifikacijsko številko in povezavo do spletnega
mesta, kamor v celoti izpolnjeno in z vsemi zahtevanimi podpisi ter žigi opremljeno natisnjeno
elektronsko vlogo oz. spletni obrazec za pridobitev/podaljšanje pravice do športne štipendije v skenirani

obliki kot .pdf/ .jpg dokument naložijo ter tudi zahtevane priloge za pridobitev/podaljšanje pravice do
športne štipendije.
Po tem, ko kandidati naložijo vse zahtevane priloge se pojavi ukaz »Pošlji elektronsko vlogo oz. spletni
obrazec« in kandidat s klikom na ta ukaz uspešno pošlje svojo vlogo za pridobitev/podaljšanje pravice do športne
štipendije. Hkrati prejme na svoj elektronski e-poštni naslov generirano elektronsko sporočilo o uspešni
oddaji elektronske vloge oz. spletnega obrazca.
* Brez uspešno naložene elektronske vloge oz. spletnega obrazca za pridobitev/podaljšanje pravice do
športne štipendije in zahtevanih prilog v določeno spletno mesto, kot je opisano v 2. koraku zgoraj,
oddaja vloge za pridobitev/podaljšanje štipendije ni možna.
Kandidatom predlagamo, da 2. korak elektronske vloge zaključijo, ko bodo imeli zbrano vso zahtevano
dokumentacijo (vse priloge), vsekakor pa morajo za uspešno oddano vlogo to storiti do predpisanega
roka za oddajo vloge.
Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu Nacionalne panožne športne zveze ali na spletnih straneh
Olimpijskega komiteja Slovenije (www.olympic.si).
IV. ROK ZA ODDAJO VLOGE
Elektronsko vlogo oz. spletni obrazec z vsemi zahtevanimi prilogami morajo kandidati elektronsko oddati
po postopku, opisanem v zgornji točki »III. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE IN ODDAJO VLOGE«, in sicer
najkasneje do 5. 10. 2021, do 23.59 ure.
IV. DODATNE INFORMACIJE
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Ameriška ulica 2 , 1000 Ljubljana
 www.olympic.si/sportniki/sportne-stipendije/
Kontakt strokovne službe:
T: 01 230 60 28
E: info-vs@olympic.si

