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Št.: 007-1/2018/14                                                                                       Datum: 2.9. 2019  
 
Zadeva: Obvestilo učencem in njihovim staršem o spremenjenih pogojih pri pridobitvi 
statusa učenca športnika 
 
Spoštovani učenci, učenke in njihovi starši,  
 
V novem šolskem letu je prišlo do spremenjenih pogojev pri pridobitvi statusa učenca 
perspektivnega športnika in učenca vrhunskega športnika. Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport je dne 19. 10. 2018 prek okrožnice, št. 6030-2/2018/29, seznanilo vse 
osnovne šole, da morajo dosledno upoštevati določbe Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) zlasti določbi 32. in 33. člena, ki bistveno vplivata na dodelitev 
statusa učenca športnika.  
 
Bistveno pri tem je, da statusa učenca perspektivnega športnika ne more pridobiti učenec, ki 
je mlajši od 12 let oziroma 10 let (več o tej izjemi v nadaljevanju), statusa učenca vrhunskega 
športnika pa ne more pridobiti učenec, ki je mlajši od 14 let, pri čemer so pogoji pri tej obliki 
statusa še posebej zahtevni. 
 
Iz prvega odstavka 32. člena Zakona o športu izhaja, da se posameznik (torej tudi učenec) 
registrira kot športnik:  

• če je star najmanj 12 let,  

• je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo ali 
Zvezo za šport invalidov – Paraolimpijski komite, 

• ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez potrjen nastop 
na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter  

• je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

Ne glede na navedeno starost se kot športnik lahko registrira tudi posameznik, mlajši od 12 
let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih 
športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo 
športniki mlajši od 18 let.1  
 
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki je kategoriziran kot športnik po 
33. členu Zakona o športu (starost vsaj 14 let). Vrhunski športnik je športnik mednarodnega, 
svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem 
tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in 
kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.  
 
Najlepša hvala za razumevanje,                                         Ravnateljica:  Mirela Flego,prof. 

 
1 Seznam športov iz drugega odstavka 32. člena Zakona o športu 
http://www.olympic.si/datoteke/Uradno_potrjeni_tekmovalni_sistemi(2).pdf ): (atletika – stadionska (razen v metih, 
mnogoboju, 10000 m, maratonu in hoji), badminton, gimnastika – ritmična, gimnastika – športna, gimnastika - 
velika prožna ponjava, golf, jadranje, judo, kajak kanu - mirne vode, kajak kanu – slalom, karate (samo kate), 
konjeništvo – dresura, lokostrelstvo – tarčno, namizni tenis, planinstvo - športno plezanje, plavanje, plavanje – 
daljinsko, plavanje – sinhrono, sabljanje, sankanje - umetne proge, smučanje – alpsko, smučanje - deskanje na 
snegu, smučanje - nordijska kombinacija, smučanje - prosti slog, smučanje - smučarski skoki, smučanje - 
smučarski teki, smučanje – biatlon, strelstvo, surf, taekwondo – WTF, tenis, veslanje, drsanje - kratke proge, 
drsanje – umetnostno, dviganje uteži). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.olympic.si/datoteke/Uradno_potrjeni_tekmovalni_sistemi(2).pdf

