RAZPIS
FUNDACIJE ZA ŠPORTNIKE ZA DODELITEV POMOČI ŠTIPENDIJ ŠPORTNIKOM IZ SOCIALNO ŠIBKIH OKOLIJ
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 iz socialno šibkih okolij.
Uprava Fundacije za športnike je na svoji seji dne, 3.12.2015 sprejela Pravilnik Fundacije za
podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, o merilih in kriterijih za dodeljevanje
pomoči športnikom (v nadaljevanju Pravilnik Fundacije za športnike).
Skladno s tem pravilnikom, Fundacija za športnike objavlja Javni razpis za dodelitev finančne
podpore – štipendij športnikom iz socialno šibkih okolij za leto 2018.
Skupni obseg razpisanih sredstev razpisa za leto 2018 je 60.000,00 EUR.
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.
POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM
STAROSTI 14 DO 18 LET
Pogoji za dodeljevanje podpore za športnike stare od 14 do 18 let:
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 – odločba centra za socialno
delo;
- 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.
Kot dokazilo o skromnih gmotnih razmerah, predložite kopijo odločbe CSD. V izjemnih primerih
pa celovita dokazila, s katerimi dokažete šibko socialno stanje.
Merila za dodeljevanje podpore za športnike stare od 14 do 18 let:

1

MERILO
Uspešnost na področju športa

2

Športnik ima status športnika mladinskega razreda
Športnik ima status športnika državnega razreda
Športnik ima status športnika perspektivnega ali višjega razreda
Uspešnost na področju izobraževanja
Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 in 2,99
Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 in 3,99
Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 in 5,00

3

Število točk
Max. možno
število točk 30
10
20
30
Max. možno
število točk 20
6
12
20

Število točk
Max. možno
število točk 30
do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
10
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji
do 42 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
20
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji
do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
30
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji
Skupaj največje možno število točk
80
MERILO
Socialni status

POGOJI IN MERILA ZA DODELJEVANJE PODPORE MLADIM ŠPORTNIKOM
STAROSTI DO 23 LET
Pogoji za dodeljevanje podpore za športnike stare do 23 let:
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.
V izkaz izpolnjevanja pogojev morajo prosilci predložiti:
- dokazila o rezultatih mladega športnika, potrjene s strani nacionalne pan. šp. zveze;
- potrdilo o statusu kategoriziranega športnika, ki ga izda OKS-ZŠZ;
- dokazilo o starosti;
- uradno potrjena dokazila o skromnih gmotnih razmerah – odločba centra za socialno
delo;
- 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.
- po želji lahko prosilec predloži tudi priporočilo nacionalne panožne zveze in priporočilo
trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev razlogov za pridobitev podpore.

Kot dokazilo o skromnih gmotnih razmerah, predložite kopijo odločbe CSD. V izjemnih primerih
pa celovita dokazila, s katerimi dokažete šibko socialno stanje.
Merila za dodeljevanje podpore za športnike starosti do 23 let:

1

MERILO
Merilo uspešnosti na področju športa

2

Športnik ima status športnika mladinskega razreda
Športnik ima status športnika državnega razreda
Športnik ima status športnika perspektivnega razreda
Športnik ima status športnika mednarodnega razreda
Športnik ima status športnika svetovnega razreda
Merilo uspešnosti na področju izobraževanja

3

Število točk
Max. možno
število točk 30
5
10
15
20
30
Max. možno
število točk 20
6

Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 2,50 (6,50) in
2,99 (7,99)
Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 3,00 (8,00) in
12
3,99 (8,99)
Povprečna ocena v preteklem šolskem letu med 4,00 (9,00) in
20
5,00 (10,00)
Merilo šibkega socialnega statusa
Max. možno
število točk 30
do 64 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
10
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji
do 42 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
20
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji
do 30 % povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
30
od neto povprečne plače za preteklo leto v Republiki Sloveniji
Skupaj največje možno število točk
80

Športniki, ki ustrezajo zapisanim pogojem in merilom skladnimi s Pravilnikom Fundacije za
športnike, lahko vlogo za dodelitev podpore oddajo na priloženem obrazcu skupaj s potrebnimi
dokazili.
Pravočasno prispele vloge na razpis, bo obravnavala s strani Uprave Fundacije za športnike
imenovana 3 članska komisija. Sklepe o dodelitvi pomoči športnikom, bo izdala Uprava
Fundacije za športnike najkasneje v roku 30 dni od zaključka razpisa.
Pomoč izbranim športnikom bo trajala 6 mesecev. V kolikor bodo izbrani športniki po 6 mesecih
izpolnjevali pogoje za nadaljnjo pomoč, se le to podaljša za dodatnih 6 mesecev. Skupni čas
trajanja pomoči Fundacije za športnike je maksimalno 12 mesecev.
Vlogo za dodelitev pomoči Fundacije za športnike pošljete v pisni obliki s priporočeno
pošiljko na naslov:
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
S pripisom: Razpis Fundacije za športnike
Rok za oddajo vloge je ponedeljek, 4.12.2017.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja se obrnite na g. Aleša Šolarja, telefon 01 230 60 18,
mobilni telefon 051 376 289 ali po e pošti na naslov ales.solar@olympic.si.
Razpis je skupaj s prilogami objavljen na spletni strani Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez www.olympic.si.

Ljubljana, 9.11.2017
Fundacije za športnike
Predsednik Uprave
Tomaž Barada

Priloge:
- Pravilnik Fundacije za podporo športnikom, ustanove,
o merilih in kriterijih za dodeljevanje pomoči športnikom
- Obrazec za oddajo vloge na razpis

