
 

 

Številka: 
  Datum:7.1.2016 

 
 
Zadeva: Zapisnik sestanka – OKS in PZS o zaposlovanju športnikov v državni upravi 
 
 
Prisotni PZS: Matej Planko, Tomo Česen, Miha Habjan, Aleš Pirc, Matjaž Šerkezi  
Prisotni OKS: Žiga Dobnikar 
 
Sestanek je bil namenjen seznanjanju funkcionarjev in strokovne službe posameznih nacionalnih 
panožnih zvezah (PZS) z novostmi, ki jih je pripravil OKS, glede zaposlovanja in sprememb pri 
zaposlitvah vrhunskih športnikov zaposlenih v državni upravi Republike Slovenije. 
 
Žiga Dobnikar (OKS) pojasni: 
 

 V državni upravi (Slovenska vojska, Policija in FURS) je na voljo 115 mest za zaposlovanje 
vrhunskih športnikov. Do nadaljnjega se to število ne bo spreminjalo. 

 Dve leti nazaj je bil na OKS sprejet nov pravilnik o izdelavi prednostne liste zaposlovanja 
vrhunskih športnikov, kjer panožne zveze pripravijo prednostni seznam kandidatov za 
zaposlitev v državni upravi ter ga posredujejo OKS. 

 Služba v državni upravi ni namenjena reševanju dolgoročnega socialnega statusa 
posameznika ampak je pomoč vrhunskemu športniku v njegovih najbolj aktivnih letih. 

 OKS po novem spreminja sistem zaposlovanja in predvsem spremembe zaposlitve v državni 
upravi saj daje možnost nacionalnim panožnim zvezam, da se vključijo v odločanje o 
ohranjanju oz. podaljšanju in o zamenjavi zaposlitve posameznega vrhunskega športnika. 

 Koordinacija o predlogih zaposlovanja in zaposlenih poteka na ravni nacionalnih panožnih 
zvez.  

 OKS nacionalnim panožnim zvezam omogoča, da s konkretnimi predlogi aktivno sodelujejo 
pri zaposlovanju športnikov v državni upravi. Na delovna mesta zasedena z njihovimi 
športniki lahko panožna zveza predlaga druge vrhunske športnike v vzponu ali na vrhuncu 
njihove športne poti (predpogoja sta ustrezna kategorizacija – MR, SR in uvrstitev na 
prednostni seznam zaposlitve). Ti lahko zamenjajo športnike, ki so že dlje časa v službi 
državne uprave. Nacionalna panožna zveza predlaga športnike za zaposlitev v državni upravi 
in ima pravico, da lahko predlaga zamenjavo že zaposlenega športnika z drugim.  

 Panožne zveze svoje predloge o morebitnih spremembah posredujejo OKS, ta pa naprej 
posreduje pri delodajalcu v državni upravi (Slovenska vojska, Policija in FURS). 

 V Slovenski Policiji imajo vsi pogodbo do 31. 05. 20XX. 

 Pripravlja se nov Zakon o športu (reforma kategorizacije). Gre za dodaten razred v 
sistemu kategorizacije - olimpijski razred, ki pa se ne dotika ne-olimpijskega športa. 

 
Pogodbe športnikov PZS zaposlenih v državni upravi so potrjene do: 

 Mina Markovič 19.3.2016  

 Nastja Davidova, 12.5.2016  

 Maja Vidmar, 16.5.2016  

 Martina Čufar, 21.7.2016  



 
 

 

 Tina Di Batista, 31.5.2016  

 Tomaž Jakofčič, 31.5.2016  
 
Planinska zveza Slovenije (Komisija za športno plezanje in Komisija za alpinizem) bo v roku štirinajstih 
(14) dni na pogovor povabila vse trenutno zaposlene športnike PZS v državni upravi in jim predstavila 
nov način izbire in zamenjave zaposlenih vrhunskih športnikov v državni upravi. 
 
Zapisnik je potrdil: Žiga Dobnikar, samostojni strokovni delavec za tekmovalni šport pri OKS 
 
Zapisal: Matjaž Šerkezi, strokovni sodelavec PZS 

Matej Planko, generalni sekretar PZS 


