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Zadeva:  Odpravek sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport 

 

 

Spoštovani, 

 

pošiljamo vam odpravek sklepa Strokovnega sveta RS za šport sprejetega na 17. dopisni seji 

dne 5. 11. 2021 na vašo pobudo. 

 

Sklep 17d/249:  

Strokovni svet RS za šport potrdi seznam športnih panog z večjimi telesnimi 

obremenitvami, kot sledi iz priloge. 

 

Utemeljitev: 

Aprila 2021 je bil sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika za izvajanje preventivnega 

zdravstvenega varstva na primarni ravni. Pravilnik določa preventivni pregled za registrirane 

športnike, če tekmujejo v panogi, ki je na seznamu športnih panog z večjimi telesnimi 

obremenitvami. Predlog seznama pripravi OKS - ZŠZ, potrdi ga Strokovni svet Republike 

Slovenije za šport.  

OKS - ZŠZ je seznam panog pripravil že leta 2018, v procesu dogovarjanja za preventivni 

zdravstveni pregled registriranega športnika z Ministrstvom za zdravje. Takrat se je v pripravo 

seznama vključilo nacionalne panožne športne zveze s pomočjo vprašalnika in strokovnjake 

različnih področij (kineziologija, ortopedija, kardiologija, fiziatrija, klinična in športna prehrana). 

Seznam sta nato obravnavala in potrdila Komisija za medicino športa OKS-ZŠZ in Strokovni 

svet za vrhunski šport OKS-ZŠZ. Glede na to, da je bila v letu 2021, z revizijo registracije in 

kategorizacije, narejena dopolnitev seznama športnih panog, je OKS-ZŠZ pripravil posodobljen 

seznam športnih panog z večjimi telesnimi obremenitvami in ga posredoval Strokovnemu svetu 

RS za šport v potrditev. 

 

S spoštovanjem, 

 

Pripravil: 
Zvijezdan Mikić                             Sašo Norčič 

Tajnik                                                 Predsednik 

               Strokovnega sveta RS za šport 
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Poslano: 

- Naslovniku, po e-pošti 

 

V vednost: 

- Blaž Perko, generalni sekretar OKS-ZŠZ, po e-pošti (blaz.perko@olympic.si)     

- Andraž Kopač, vodja projekta olimpijski referenčni športno-medicinski centri pri OKS-ZŠZ, 

po e-pošti (andraz.kopac@olympic.si)  

- dr. Mojca Doupona, generalna direktorica Direktorata za šport MIZŠ, po e-pošti 

(mojca.doupona@gov.si)  
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