
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ,  

Celovška 25, LJUBLJANA 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN 

ŠPORT,  

Masarykova 16, LJUBLJANA 

 

in 

 

FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI 

SLOVENIJI, Dunajska cesta 51, LJUBLJANA 

 

 objavljajo skupni  

 

 

RAZPIS 

za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice 

v Republiki Sloveniji za šolsko/študijsko leto 2013/2014 
 

 

 

I. PRIDOBITEV PRAVICE DO ŠTIPENDIJE 
 

Merila za pridobitev štipendije 

 
Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma in športnica (v nadaljevanju: športnik), ki 

hkrati izpolnjuje naslednji dve merili: 

 

1. ima status perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda kategoriziranega športnika 

po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS, 

 

2. je v obdobju od 01.09.2012 do 31.08.2013 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): 

a) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega športnika 

svetovnega razreda 

b) osvojil 1. do 4. mesto: 

 na OI (olimpijske igre) 

 na para OI (para olimpijske igre) 

 na SP (svetovno prvenstvo) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov v 

športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger, 

 na SP športnikov invalidov (svetovno prvenstvo) 

 na MOI (mladinske olimpijske igre) 

c) osvojil 1. do 3. mesto: 

 na EP (evropskem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov v 

športnih panogah, ki so na rednem programu olimpijskih iger, 

 na EP športnikov invalidov (evropsko prvenstvo) 

 na OFEM (olimpijskem festivalu evropske mladine) 

d) osvojil 1. mesto v neolimpijskih individualnih disciplinah in miselnih igrah, (kot 

individualne športne discipline se ne upoštevajo športni rezultati v konkurenci štafet in 

ekip): 



 na SP (svetovnem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov 

 na EP (evropskem prvenstvu) kadetov, mladincev, mlajših članov in članov 

 na SVI (svetovnih igrah), 

e) uvrstitev na letni končni rang lestvici v športnih panogah, kjer je le-ta del kriterijev za 

kategorizacijo: 

 člani: 

- svetovna rang lestvica: 

 posamezno: 1.m – 32.m 

 dvojice: 1.m – 16.m 

- evropska rang lestvica: 

 posamezno: 1.m – 16.m 

 dvojice: 1.m – 8.m 

 mladinci: 

- svetovna rang lestvica:  

 posamezno: 1.m – 16.m 

 dvojice: 1.m – 8.m 

- evropska rang lestvica:  

 posamezno: 1.m – 8.m 

 dvojice: 1.m – 4.m 

 

 

Pogoji za pridobitev štipendije 

 

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

 

1) izpolnjuje merila za pridobitev štipendije, 

2) pridobi priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze, ki vsebuje 

strokovno utemeljitev predloga, 

3) pridobi priporočilo trenerja, ki vsebuje strokovno utemeljitev predloga, 

4) da je matična nacionalna panožna športna zveza športnika članica OKS, 

5) je državljan Republike Slovenije, 

6) 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 višje strokovne šole oziroma študent visokošolskega zavoda, 

b) v tujini; 

7) ni v rednem delovnem razmerju,  

8) njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega minimalne letne plače v 

Republiki Sloveniji. 

 

 

Zahtevana dokumentacija  

 

- Vloga za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice za 

šolsko/študijsko leto 2013/2014 
K vlogi morajo kandidati priložiti: 

- potrdilo o državljanstvu (overjeno fotokopijo), 

- potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2013/2014 (original), 



- spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o 

opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo),  

- priporočilo strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in priporočilo 

trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga (originala). 

 

 

II. PODALJŠANJE PRAVICE DO ŠTIPENDIJE 
 

Zahtevana dokumentacija 

 

- Vloga za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za 

šolsko/študijsko leto 2013/2014, 
K vlogi morajo kandidati – štipendisti priložiti: 

- potrdilo o vpisu za šolsko oz. študijsko leto 2013/2014 (original), 

- spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o 

opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo). 

 

Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli nov 

športni rezultat skladno z 2. točko meril za pridobitev štipendije, lahko ponovno posredujejo 

vlogo za pridobitev pravice do štipendije; k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo, ki 

je navedena za podaljšanje pravice do štipendije. 

 

 

III. NAVODILA ZA IZPOLNITEV VLOGE 
 

Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do štipendije morajo kandidati izpolniti preko 

spletnega obrazca na strani Olimpijskega komiteja Slovenije na naslednjih URL naslovih: 

 

- vloga za pridobitev pravice do štipendije: http://www.olympic.si/?id=1079 

vloga za podaljšanje pravice do štipendije: http://www.olympic.si/?id=1080 

 

Izpolnjeno vlogo mora kandidat natisniti in jo s prilogami posredovati na spodnji naslov v 

predpisanem razpisnem roku. Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu nacionalne 

panožne športne zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije. 

 

IV. ROK ZA ODDAJO VLOGE 
 

Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 

01.10.2013 na naslov:  

 

 

 

 

 

 
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na 

pošti s priporočeno pošiljko. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo po poteku roka, vendar 

najkasneje v 3 dneh po vpisu. 

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE 

Odbor za vrhunski šport 

Celovška 25  

1000 LJUBLJANA 

http://www.olympic.si/?id=1079
http://www.olympic.si/?id=1080

