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Ljubljana, 29.11.2016 

ZADEVA 

Razpis solidarnostnega sklada za športnike v letu 2016  
 

Drage športnice, dragi športniki! 

 

Slovenska olimpijska akademija, ki deluje znotraj Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 

zvez, skladno z novo strategijo in organiziranostjo, pokriva tudi področja delovanja Komisije športnikov 

in Kluba slovenskih olimpijcev. Med pomembnimi nalogami je tudi zagotovitev posebnega sklada – 

solidarnostne pomoči slovenskim športnikom. V preteklih dveh letih je ta pomoč potekala ob podpori 

OKS-ZŠZ, Fundacije za šport, Svetovne asociacije olimpijcev, partnerjev in donatorjev. Razpis pa smo 

izvedli preko društva – Klub slovenskih olimpijcev. 

 

V letošnjem letu Klub slovenskih olimpijcev polno deluje direktno pod okriljem OKS-ZŠZ. Zato tudi ta 

razpis solidarnostnega sklada, neposredno razpisuje OKS-ZŠZ, oziroma Slovenska olimpijska 

akademija. Sredstva solidarnostnega sklada so namenjena aktivnim ali nekdanjih vrhunskim 

športnikom, olimpijcem, paraolimpijcem, športnikom invalidom, ki se soočajo s težkimi 

socialnimi pogoji oziroma izhajajo iz šibkega socialno okolja.  

 

Pri tokratnem razpisu sredstev solidarnostnega sklada, je na razpolago 20.000,00 EUR, ki jih bomo 

razdelili v celoti. O razdelitvi pa bo odločala posebna, za ta razpis določena komisija v zasedbi 

predstavnikov Komisije športnikov, olimpijcev in paraolimpijcev.  

 

Vsi kandidati za prejem sredstev solidarnostnega sklada, morajo poslati vlogo na priloženem prijavnem 

obrazcu, ter predložiti vso potrebno dokumentacijo. V kolikor boste potrebovali kakšne dodatne 

informacije in pojasnila, se obrnite na vodjo Slovenske olimpijske akademije, g. Aleš Šolar, 051 376 289, 

01 230 60 18, ali po e pošti na naslov ales.solar@olympic.si. Rok za oddajo vloge je sreda, 14. 

december 2016.  

 

S športnimi pozdravi! 

Miroslav Cerar, l.r. 
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Osnovni podatki o razpisu solidarnostnega sklada za športnike v letu 2016 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) preko svojega organa (Slovenska 
olimpijska akademija-SOA), ki pokriva tudi delovanje Kluba slovenskih olimpijcev in Komisije športnikov, 
objavlja razpis sredstev solidarnostnega sklada. V letu 2016 je na razpolago 20.000,00 EUR. Sredstva 
za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij so zbrana ob podpori Fundacije za šport, Telekoma 
Slovenije, partnerja MOK - P&G, partnerjev in donatorjev OKS-ZŠZ, Mednarodnega olimpijskega 
komiteja in drugih posameznikov.  OKS-ZŠZ mladim športnikom, ki živijo v socialno šibkih okolij in so 
uspešni tako na področju športa, kot tudi na področju izobraževanja, sredstva v obliki štipendij dodeljuje 
preko posebne fundacije. Aktivnim ali nekdanjim vrhunskim športnikom, pa se sredstva dodeljuje 
neposredno s strani OKS-ZŠZ, preko razpisa solidarnostnega sklada.  
 
Komu je namenjen solidarnostni sklad 

Sredstva solidarnostnega sklada so namenjena aktivnim ali nekdanjih vrhunskim športnikom, olimpijcem, 
paraolimpijcem, športnikom invalidom, ki se soočajo s težkimi socialnimi pogoji oziroma izhajajo iz 
socialno šibkega okolja.  
 
Kako se odloča o vlogi kandidatov in dodelitvi sredstev solidarnostnega sklada  

Predsednik Slovenske olimpijske akademije g. Miroslav Cerar je skladno s pooblastili na 5. redni seji 
Slovenske olimpijske akademije imenoval posebno 6 člansko komisijo za obravnavo in vrednotenje vlog, 
ki bodo pravočasno prispele na razpis solidarnostnega sklada za športnike. Komisija bo vloge pregledala 
in ovrednotila. Komisija bo na podlagi prejetih vlog pripravila predlog razdelitve sredstev. Športnikom se 
dodeli bruto znesek, izplačilo pa je znesek, ki je zmanjšan za 25 % akontacije dajatev. Vsa sredstva 
bodo izbranim kandidatom nakazana v letu 2016.  
 
Pogoji in merila, ki se upoštevajo pri dodelitvi sredstev solidarnostnega sklada  

Vlogo lahko podajo aktivni ali nekdanji vrhunski športniki, olimpijci, paraolimpijci in športniki invalidi, ki 
ob vlogi predložijo dokazilo o skromnih gmotnih razmerah ali drugih situacijah, zaradi katerih posredujejo 
vlogo. Komisija bo pregledala vse prejete vloge in pripravila predlog razdelitve sredstev na podlagi 
dodeljenih točk iz meril: 
 

Ocena komisije o statusu kandidata Razvrstitev kandidatov 
v tri razrede 

Na podlagi prejetih vlog, opisa situacije športnikov, starosti kandidata in 
zmožnosti za delo, uspehov, ki jih je športnik dosegel in drugih 
dejavnikov, ki bodo predstavljeni v vlogi se kandidate razdeli v 3 razrede 

1. razred: 15 točk 
2. razred: 10 točk 
3. razred: 5 točk  

 

Razlog za posredovanje vloge na razpis solidarnostnega sklada Dodelitev točk  

Zdravstvene težave oziroma težave povezane z zdravstvenim statusom  15 točk 

Izredna situacija športnika, socialna stiska, potrebna sredstva ob 
prenehanju kariere, sofinanciranje izobraževanja, drugo  

10 točk 

Dodatek k nizkim mesečnim prejemkom športnika  5 točk  

 
Kam se pošlje vlogo in kaj se predloži k vlogi  

Vlogo pošljete po pošti s priporočeno pošiljko. Vloga mora vsebovati: 
- Obrazec za prijavo na razpis solidarnostnega sklada za športnike 2016  
- Dokazilo o državljanstvu, stalnem prebivališču (kopija osebnega dokumenta, potnega lista…)  
- Dokazila o socialnem statusu kandidata zaradi katerega se prijavlja na razpis solidarnostnega 

sklada za športnike 2016   

 
Rok za oddajo vloge je sreda, 14. december 2016. Vlogo pošljete s priporočeno pošiljko na naslov: 
 

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 
Šmartinska cesta 140 

1000 Ljubljana 
 

S pripisom: SOA - razpis solidarnostnega sklada 

 
Dodatne informacije  

V kolikor boste potrebovali kakšne dodatne informacije in pojasnila, pa se obrnite na vodjo Slovenske 
olimpijske akademije, g. Aleš Šolar, 051 376 289, 01 230 60 18, ali po e pošti na naslov 
ales.solar@olympic.si.  
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Obrazec za prijavo na razpis solidarnostnega sklada  

za športnike 2016 

 

Osebni podatki 

 

Ime in priimek športnika/ce:  ________________________________________  

 

Datum rojstva:    ________________________________________   

 

Spol:     M   /   Ž    

 

Davčna številka:     ________________________________________ 

 

Številka trr:    ________________________________________ 

 

Naslov stalnega prebivališča:   ________________________________________ 

 

Naslov začasnega prebivališča:  ________________________________________ 

 

Kontaktna telefonska številka:    ________________________________________ 

 

Naslov elektronske pošte:    ________________________________________ 

 

 

 

Podatki o športnih rezultatih  

 

Športna panoga in disciplina  ________________________________________  

 

Obdobje trajanja tekmovalne kariere (okvirno obdobje trajanja tekmovane kariere vrhunskega športnika)  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Največji dosežki (osvojene medalje, pokali, nagrade…)  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

Drugi osebni podatki 

 

Končana izobrazba:  _________________________________________________________________ 

 

Opis trenutnega statusa (družinski status, zaposlitev…):  _____________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Živim v (obkroži):   lastna hiša/stanovanje    najetih prostorih  drugo___________________ 

 

Opis situacije zaradi katere športnik podaja vlogo na razpis solidarnostnega sklada za športnike 2016 

(lahko tudi v samostojni prilogi)  

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Spodaj podpisan/a izjavljam:  

 da sem državljan Republike Slovenije, 

 da nisem prejemnik sklada vrhunskih športnikov v RS, 

 da kot vrhunski športnik nisem zaposlen v državni upravi,  

 da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni in zanje odgovarjam. 

 

 

Podpis kandidata/kandidatke:   ________________________________________ 

 

Varstvo podatkov 

Kandidat za pridobitev pravice do sredstev solidarnostnega sklada za športnike, s posredovanjem osebnih podatkov 

dovolim Olimpijskemu komiteju Slovenije - ZŠZ, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov za 

potrebe postopka dodeljevanja sredstev sklada, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.  

OKS-ZŠZ bo s podatki ravnal skrbno in diskretno. 


