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ZADEVA 

Razpis štipendij za športnike – kandidate za nastop na OI Tokio 2020  
 

 

Spoštovani! 
 
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS) v sodelovanju z Olimpijsko solidarnostjo 
Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) razpisuje program štipendij za športnike za priprave in 
kvalificiranje na olimpijske igre Tokio 2020. 

Za štipendijo lahko zaprosijo športniki, ki trenirajo v disciplinah individualnih športnih panog, ki so na 
programu olimpijskih iger v Tokiu 2020, ostala merila in pogoji ter postopek pa so podrobneje 
predstavljeni v prilogi »Olympic Scholarships for Athletes Tokyo 2020 - Guidelines«. 

Glede na to, da lahko OKS posreduje maksimalno 12 kandidatur (6 moških in 6 ženskih), smo v skladu 
z usmeritvami programa pripravili dodatne kriterije, po katerih bo OKS določil prioritetni vrstni red: 

 vir prihodkov: športnik ni zaposlen in/ali prejemnik sklada vrhunskih športnikov ter 
nima drugih znatnih virov prihodkov, 

 potencial kvalificiranja: dosežen rezultat športnika v sezoni 2016/2017, 
 kriterij NPŠZ: prioritetni vrstni red NPŠZ, 
 razmerje med M in Ž NPŠZ lahko posreduje maksimalno 1 moško in 1 žensko vlogo, 
 NPŠZ olimpijski program NPŠZ ima izdelan olimpijski program Tokio 2020 (program priprav, 

sodelovanje trenerja iz Razvoja športnih kadrov ipd.), 
 strokovna ocena SSTŠ SSTŠ lahko na podlagi objektivnih razlogov odloči v izjemnih 

primerih drugače kot velevajo kriteriji. 
 

Če bo od določene NPŠZ posredovanih več kandidatur, bo OKS upošteval razvrstitev kandidatur glede 
na prioritetni seznam po predlogu NPŠZ. Podrobnejše informacije o programu lahko najdete v prilogi, 
prosimo pa vas, da vlogo (obrazec za prijavo za športnike) posredujete samo za tiste športnike, ki 
ustrezajo profilu in imajo realno možnost nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu 2020. V kolikor bi želeli 
imeti dodatne informacije o programu, se obrnite na Strokovni svet za tekmovalni šport pri OKS na tel. 
številko 01 / 230 6008. 
 
Rok za oddajo vloge s prilogami je 19.5.2017 na naslov: 

Olimpijski komite Slovenije 
Strokovni svet za tekmovalni šport 
Šmartinska cesta 140 
1000 Ljubljana 

 

Borut Kolarič 

Vodja športnih programov 

Priloge: 
- Olympic Scholarships for Athletes Tokyo 2020 - Guidelines, 
- Vloga za pridobitev olimpijske štipendije. 
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