Izvršni odbor Smučarske zveze Slovenije – Združenja smučarskih panog (v nadaljevanju SZS)
je na podlagi 23. člena Statuta SZS na svoji seji, dne 9. 6. 2022 sprejel

PRAVILNIK O SOFINANCIRANJU
NADSTANDARDNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA ŠPORTNIKOV

1. člen
S tem Pravilnikom se določa način in upravičence do nadstandardnega zdravstvenega
zavarovanja športnikov.
SZS kot nacionalna panožna športna zveza, ki je članica Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez, želi svojim športnikom, članom reprezentanc, omogočiti hiter dostop
do kvalitetnih zdravstvenih storite, ki si jih v okviru obveznega in dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja ni mogoče zagotoviti.
Vsi člani reprezentanc SZS morajo biti nadstandardno zdravstveno zavarovani v okviru
paketov, ki jih sofinancira Olimpijski komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.
2. člen
Nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov, »Paket Športnik Triglav«, je oblika
zavarovanja, ki omogoča hiter dostop do ustrezne zdravstvene storitve pri referenčnih
specialistih v Olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrih in tudi pri drugih ustreznih
izvajalcih specialističnih storitev.
3. člen
Nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov v skladu z Izvedbenim načrtom
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014 - 2023 sofinancirajo ministrstvo,
pristojno za šport, Fundacija za financiranje športnih organizacij v RS in OKS - ZŠZ, ki je tudi
izvajalec letnega programa športa na tem področju.
OKS - ZŠZ višino sofinanciranja nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja za posamezno
kategorijo upravičencev določi s finančnim načrtom za vsako posamezno koledarsko leto, zato
lahko pride do odstopanja v višini sofinanciranja glede na posamezno koledarsko leto.
4. člen
Do sofinanciranja nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja s strani OKS – ZŠZ in SZS ZSP so upravičeni:
−
−
−
−

kategorizirani športniki olimpijskega razreda,
kategorizirani športniki svetovnega razreda,
kategorizirani športniki mednarodnega razreda in
kategorizirani športniki perspektivnega razreda,

ki so člani reprezentanc SZS in imajo s SZS sklenjeno individualno pogodbo o sodelovanju za
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aktualno sezono.

5. člen
SZS bo vsem svojim športnikom, članom reprezentanc, s sklenjeno individualno pogodbo o
sodelovanju, doplačala razliko za nadstandardno zdravstveno zavarovanje.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme Izvršni odbor SZS.

Enzo Smrekar
Predsednik SZS - ZSP
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