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ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARALIMPIJSKEGA KOMITEJA

S športom in paralimpizmom  

izboljšujemo kvaliteto življenja invalidov.

Poslanstvo



Strategija Zveze za šport invalidov  Slovenije - Paralimpijskega komiteja 7

Vizija
  

ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARALIMPIJSKEGA KOMITEJA

S športom in paralimpijskimi vrednotami soustvarjamo uspešno  
in inkluzivno slovensko družbo, prijazno invalidom. 

ZŠIS-POK s strokovnim in organizacijskim delom kot krovna organizacija za  
parašport v RS invalidom omogoča ukvarjanje s kvalitetnimi športnimi programi  

na področju rekreacije in tekmovalnega športa. 

To dosegamo v sodelovanju s krovnimi invalidskimi organizacijami na nacionalni  
in lokalni ravni ter z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami.
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Pogum Odločnost Navdih Enakost Inkluzivnost 

  
ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE – PARALIMPIJSKEGA KOMITEJA

Vrednote



Strategija Zveze za šport invalidov  Slovenije - Paralimpijskega komiteja 9

Načrtovana strategija razvoja ZŠIS-POK je predvidena za dolgoročno  
obdobje od leta 2019 do leta 2029. Pri načrtovanju celovite strategije so  

strateški cilji razdeljeni na področja 

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni, 

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK in zagotavljanje 
statusnih pravic športnikov in trenerjev 

ter 

Športna infrastruktura, dostopna vsem parašportnikom.

V nadaljevanju je predstavljena celovita strategija razvoja ZŠIS-POK s posameznimi 
ukrepi, ki sledijo uresničitvi zastavljenih strateških ciljev in kazalnikov.

Strateški cilji in kazalniki



Darko Đurić
Svetovni in evropski  
prvak v paraplavanju.  
Svetovni rekorder v S4.
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Parašport na lokalni, 

državni in mednarodni ravni
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VZPOSTAVITEV MREŽE PROGRAMOV PARAŠPORTA NA LOKALNI RAVNI IN POGOJEV 
ZA NJIHOVO DELOVANJE PO CELOTNI SLOVENIJI, S CILJEM POVEČATI ŠTEVILO 
ŠPORTNO-GIBALNO AKTIVNIH INVALIDOV V SLOVENIJI

KAZALNIKI:
• število športno oziroma gibalno aktivnih invalidov v 

Sloveniji, 

• število invalidov, ki se udeležujejo strokovno vodenih 
športnih oziroma gibalnih programov,

• število tekmovalnih in rekreativnih športnih programov, 
ki jih ustanove invalidskega in socialnega varstva poleg 
svoje redne dejavnosti izvajajo za parašportnike,

• število tekmovalnih in rekreativnih programov, ki jih  
ZŠIS-POK izvaja skupaj s športnimi organizacijami na 
lokalni ravni, ki v svoje programe vključujejo inkluzijo 
invalidov, 

• število tekmovalnih in rekreativnih programov, ki jih 
ZŠIS-POK izvaja skupaj z invalidskimi organizacijami na 
lokalni ravni, ki izvajajo programe parašporta, 

• število parašportu prijaznih občin, 

• število regijskih centrov – pisarn za parašport v Sloveniji,

• višina sredstev za delovanje športnih organizacij na 
področju parašporta na lokalni ravni,

• število športnih in invalidskih organizacij, ki izvajajo 
programe parašporta, vpisanih v informacijskem sistemu 
ZŠIS-POK,

• število konzorcijev v obliki športnih društev invalidov  
v Sloveniji, 

• število ljudi, vključenih v delovanje športnih organizacij na 
področju parašporta (prostovoljci, zaposleni, pogodbeni) 
na lokalni ravni,

• število akcij ozaveščanja o pomenu športa za zdrav 
življenjski slog invalidov na lokalni ravni, 

• število ambasadorjev na lokalni ravni,

• obseg promocijskih aktivnosti ambasadorjev parašporta 
na lokalni ravni,

• število projektov in akcij povezovanja vrhunskih 
parašportnikov z mladimi in tistimi, ki šele vstopajo v svet 
parašporta,

• število izobraževalnih organizacij (vrtci, šole, srednje 
šole, fakultete), ki so na področju parašporta povezane  
z lokalnimi športnimi in invalidskimi društvi,

• število ur v objektih, namenjenih parašportnikom.

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni

1
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UKREPI:
• Prizadevali si bomo povečati število mladih in drugih 

parašportnikov z dostopnostjo programov športa prek 
inkluzije ali parašportnih društev na lokalni ravni. To 
bomo dosegli s kar največjo dostopnostjo parašportnih 
programov v njihovem lokalnem okolju.

• Deležnike na področju športa na lokalni ravni, športa 
za vse in tekmovalnega športa bomo spodbujali, da 
bodo izvajali tudi programe parašporta – bodisi v obliki 
inkluzije ali samostojno.

• Vzpostavili bomo regijske pisarne s ciljem večjega 
ozaveščanja o pomenu parašporta na lokalni ravni in 
koordinacije aktivnosti v določeni regiji.

• V ta namen bomo občinske svete in župane spodbujali, da 
v svojih okoljih te programe financirajo.

• Odločevalce na lokalni ravni bomo spodbujali, da bodo 
njihove občine pridobile status parašportu prijazne 
občine.

• Informacijski sistem ZŠIS-POK bomo posodobili in 
promovirali s programi parašporta po vsej Sloveniji ter jih 
vključili v sistem obveščanja prek družbenih omrežij. 

• Vzpostavili bomo sistem lokalnih ambasadorjev 
parašporta, kjer bodo uspešni športniki v vsakem 
lokalnem okolju predstavljali stično točko med šolo, 
društvom in parašportom. Ambasadorji bodo pri 
ozaveščanju o pomenu parašporta aktivni predvsem na 
dogodkih, projektih in promocijah, ki jih vodi ZŠIS-POK 
(PŠD, Postani športnik itd.). 

• Omogočali bomo povezovanje vrhunskih parašportnikov z 
mladimi in tistimi, ki šele vstopajo v svet parašporta.

• V sodelovanju z invalidskimi organizacijami bomo za 
invalide vzpostavili sistemsko vadbo, katere namen 
bo izboljšanje odnosa do športa in aktivnega življenja 
med invalidi. Pri tem se bo ZŠIS-POK povezovala tudi 
z različnimi športnimi organizacijami, ki že izvajajo 
ustaljeno sistemsko vadbo za neparašportnike.

• Izboljševali in spodbujali bomo povezovanje med šolami 
ter športnimi in drugimi društvi, ki izvajajo programe za 
mlade parašportnike. 

• Prizadevali si bomo, da bodo kategorizirani parašportniki 
dobili čim več podpore svojih občin pri trenažnem procesu.

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni
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RAZVOJ IN IZVAJANJE KVALITETNEGA TEKMOVALNEGA ŠPORTA  
NA DRŽAVNI RAVNI 

KAZALNIKI:
• število organiziranih državnih prvenstev na področju 

parašporta,

• število parašportnikov, sodelujočih na državnih 
prvenstvih v organizaciji ZŠIS-POK ali invalidskih 
organizacij,

• število mladih parašportnikov, sodelujočih na državnih 
prvenstvih v organizaciji ZŠIS-POK ali invalidskih 
organizacij,

• število izvedenih mednarodnih parašportnih tekmovanj  
v Sloveniji,

• število organiziranih inkluzivnih državnih prvenstev, 

• število parašportnikov, sodelujočih na državnih 
prvenstvih NPŠZ v obliki inkluzije,

• število organiziranih integriranih državnih prvenstev na 
ravni NPŠZ,

• število mladih parašportnikov, sodelujočih na 
mednarodnih prvenstvih v Sloveniji.

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni

1.2

UKREPI:
• ZŠIS-POK bo poskušala s povečanjem konkurence 

na državnih prvenstvih in z organiziranjem državnih 
prvenstev v mladinskih kategorijah aktivno spremljati 
delo z mladimi parašportniki ter izvajati ukrepe za 
prilagajanje na spremembe, zahteve in trende.

• ZŠIS-POK bo skupna in vmesna točka med NPŠZ in 
parašportom v prizadevanju za organiziranje inkluzivnih 
državnih prvenstev. ZŠIS-POK bo pri tem v vlogi 
organizatorja ali podpornika.

• Na podlagi dogovora o sodelovanju bomo NPŠZ in njihove 
člane (društva, klubi) spodbujali k organiziranju čim več 
integriranih tekmovanj na državni ravni.

• Mladim parašportnikom bomo skušali zagotoviti udeležbo 
na čim več mednarodnih tekmovanjih v Sloveniji, kjer se 
bodo lahko pomerili s konkurenco in se primerjali z njo.
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Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni
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ZŠIS-POK si ves čas prizadeva, da bi v Sloveniji potekala največja tekmovanja v parašportu. V preteklosti je uspešno organizirala svetovno 
in evropsko prvenstvo v paranamiznem tenisu, vsako leto pa v Laškem poteka tudi tradicionalni Thermana Laško Open.
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POVEČANJE KONKURENČNOSTI PARAŠPORTNIC IN  
PARAŠPORTNIKOV V MEDNARODNEM PROSTORU 

KAZALNIKI:
• število osvojenih medalj na paralimpijskih igrah, 

olimpijskih igrah gluhih, svetovnih igrah specialne 
olimpijade ter na EP in SP v paralimpijskih in 
neparalimpijskih športih, 

• število sodelujočih parašportnikov na paralimpijskih 
igrah, olimpijskih igrah gluhih, svetovnih igrah 
specialne olimpijade ter na EP in SP v paralimpijskih in 
neparalimpijskih športih, 

• število uvrstitev v prvo tretjino na predhodno naštetih 
velikih tekmovanjih,

• število parašportnikov s kategorizacijo perspektivnega, 
mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda, 

• število vrhunskih strokovnjakov z različnih področij, 
vključenih v podporo vrhunskim parašportnikom 
(biomehaniki, psihologi, zdravniki, fizioterapevti, 
kondicijski trenerji),

• število izvedenih meritev za parašportnike na URI Soča in 
Fakulteti za šport – Inštitutu za šport, 

• število športnikov z zagotovljeno vrhunsko športno 
opremo, pripomočki in rekviziti za treninge in tekmovanja 
na najvišji ravni,

• število vrhunsko opremljenih in dostopnih športnih 
objektov za parašport, 

• število mladih parašportnikov, ki se na letni ravni 
udeležujejo mednarodnih tekmovanj,

• število mednarodnih kampov parašportnikov,

• število mladih parašportnikov, vključenih v mednarodne 
projekte (kampe, športne izmenjave),

• število tekmovalcev ZŠIS-POK na največjih mednarodnih 
tekmovanjih svetovnih združenj invalidov,

• število dogodkov za mlade parašportnike. 

1.3

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni
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UKREPI:
• Zagotavljali bomo optimalne pogoje za priprave in 

nastope reprezentantov oziroma reprezentanc na 
največjih mednarodnih tekmovanjih parašportnikov. 

• Vzpostavili bomo sistem kriterijev za vstop v reprezen-
tanco na mednarodnih tekmovanjih, ki bo parašportnike 
in njihove trenerje spodbujal k vrhunskemu delu. 

• Vzpostavili bomo ustrezno strokovno podporno okolje za 
doseganje vrhunskih športnih rezultatov parašportnikov 
z vključitvijo vrhunskih strokovnjakov s področja športa – 
multidisciplinarni panožni tim. 

• ZŠIS-POK bo z dogovorom z URI Soča in Inštitutom 
za šport na Fakulteti za šport zagotavljala vrhunsko 
diagnostiko, meritve in svetovanja za kategorizirane 
parašportnike in mlade parašportnike, ki jih trenerji 
prepoznajo kot perspektivne.

• Prizadevali si bomo, da bodo imeli naši športniki 
vrhunsko športno opremo, pripomočke in rekvizite za 
vadbo in tekmovanja. 

• Vzpostavili bomo ustrezno organizacijsko okolje za vadbo 
vrhunskih parašportnikov v vrhunskih športnih objektih, 
ki bodo primerno opremljeni in dostopni za parašportnike. 

• Sodelovali bomo z Mednarodnim paralimpijskim 
komitejem, Evropskim paralimpijskim komitejem, IWAS, 
INAS, SUDS, državo, panožnimi zvezami, sponzorji in z 
drugimi deležniki z namenom zagotavljati sredstva za to 
kakovostno delo in sodelovati na mednarodnih kampih za 
parašportnike. 

• Prizadevali si bomo organizirati čim več mednarodnih 
kampov in tekmovanj v posameznih parašportih v 
Sloveniji, kjer bodo sodelovali naši tekmovalci ter 
tako pridobivali znanja in izkušnje ter se spoznavali s 
konkurenco.

• Naše parašportnike in trenerje bomo v okviru finančnih 
zmožnosti pošiljali na kvalitetne mednarodne kampe za 
parašportnike in tekmovanja v tujini, ki se bodo ponašali  
z visoko kvaliteto in s tradicijo izvajanja kampov. 

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni



Marino Kegl
Četrto mesto na Olimpijskih 
igrah gluhih leta 2017  
v turškem Samsunu.

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni
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VKLJUČEVANJE V NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE

KAZALNIKI:
• število pogodb o sodelovanju med ZŠIS-POK in NPŠZ,

• število pridruženih članic ZŠIS-POK,

• število strokovnih timov v NPŠZ.

2

UKREPI:
• S posameznimi nacionalnimi športnimi zvezami bomo 

vzpostavili sodelovanje s ciljem razvoja parašporta.

• Z ustreznimi statutarnimi spremembami bomo ustvarili 
pogoje, da se bodo lahko NPŠZ v ZŠIS-POK vključevale 
kot pridružene članice. 

• Prizadevali si bomo za oblikovanje strokovnih timov v 
okviru posameznega nacionalnega panožnega športa.

Vključevanje v nacionalne panožne športne zveze bo potekalo po načelih integracije in 
inkluzije, kjer bosta obe strani izkazovali interes za takšno sodelovanje.

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni
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PODPORA IN SKRB ZA PROGRAME SPECIALNE OLIMPIJADE  
IN ŠPORTA OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU

KAZALNIKI:
• kriteriji za vključitev v program SOS, 

• število pogodb o sodelovanju z SOS,

• število oseb, vključenih v SOS,

• število oseb z MDR, vključenih v športno-rekreativne 
programe v okviru vzgojno-izobraževalnih ter socialnih 
zavodov in ustanov,

• število oseb z MDR, vključenih v športno-rekreativne 
programe izven vzgojno-izobraževalnih ter socialnih 
zavodov in ustanov.

3
UKREPI:
• ZŠIS-POK bo športnike v programe SOS vključevala v 

skladu z mednarodnimi, državnimi in panožnimi kriteriji.

• Podpirali bomo športnike in strokovne ekipe pri 
udeleževanju na različnih ravneh tekmovanj oseb z MDR.

• Skupaj z ostalimi vključenimi deležniki si bomo 
prizadevali povečati število oseb z motnjami v duševnem 
razvoju, vključenih v športno-rekreativne programe.
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Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni



Miran Brejc
Bronasta medalja na 
Poletnih svetovnih igrah na 
Irskem v košarki. Sodeloval 
je tudi Svetovnem prvenstvu 
v nogometu v Južni Afriki.
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IZBOLJŠATI POVEZAVO MED PARAŠPORTOM IN VSEMI OBLIKAMI 
VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

KAZALNIKI:
• število kategoriziranih parašportnikov s končano srednjo 

in univerzitetno stopnjo izobrazbe,

• število invalidov v procesu inkluzije v športu na vseh 
stopnjah izobraževalnega sistema – od vrtcev do 
univerze,

• število šolskih športnih tekmovanj za invalide,

• število invalidov, udeleženih na šolskih športnih 
tekmovanjih invalidov,

• število dousposabljanj (permanentnih izobraževanj) 
za športne in specialne pedagoge v celotnem 
izobraževalnem sistemu – od vrtcev do univerze –, 
ki izvajajo inkluzijo oziroma samostojne programe 
parašporta, 

• vzpostavitev strokovnega telesa s pomočjo MIZŠ, kjer 
bodo strokovnjaki s posameznih področij pomagali 
pri procesu inkluzije invalidov na področju športa v 
izobraževalnem sistemu,

• število izvedenih Paralimpijskih šolskih dnevov (PŠD),

• število parašportnikov, vključenih v prilagojene programe 
Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati,

• število vzgojno-izobraževalnih ustanov z vzpostavljenim 
sistemom SLOFIT za invalide za spremljanje njihovega 
gibalnega statusa.

4

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni
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UKREPI:
• Prizadevali si bomo, da bodo imeli parašportniki 

kljub športnim obveznostim možnost prilagoditve 
izobraževanja, tako da bodo lahko pridobili srednješolsko 
oziroma visokošolsko izobrazbo.

• Prizadevali si bomo, da bodo lahko invalidi, ne glede na 
vrsto invalidnosti, v okviru izobraževalnega sistema imeli 
prilagojeno športno vzgojo. 

• Skupaj z Zavodom za šport Planica si bomo prizadevali, 
da bodo imeli vsi športi inkluzivna državna šolska 
prvenstva.

• Invalide bomo spodbujali k udeleževanju šolskih športnih 
tekmovanj.

• S pomočjo študijskih skupin in Zavoda za šolstvo si bomo 
prizadevali dousposabljati športne pedagoge s področja 
parašporta.

• Skupaj z MIZŠ in Zavodom za šolstvo bomo ustvarili 
multidisciplinarni tim strokovnjakov za proces športne 
vzgoje, ki bo deloval kot svetovalno telo športnim 
pedagogom v procesu inkluzije. 

• Nadaljevali in nadgradili bomo projekt PŠD.

• Skupaj z Zavodom Planica si bomo prizadevali spodbujati 
invalide k vključevanju v prilagojene interesne programe 
na državni ravni.

• Skupaj s Fakulteto za šport si bomo prizadevali nadgraditi 
sistem SLOFIT za spremljanje gibalnega statusa invalidov 
v osnovnih in srednjih šolah. 

Parašport na lokalni, državni in mednarodni ravni
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Veselka Pevec
Zlata medalja na  
paralimpijskih igrah v Riu  
leta 2016 z zračno puško  
stoje v disciplini R4.
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Strokovno organizacijska 

struktura ZŠIS-POK ter 

zagotavljanje statusnih pravic 

športnikov in trenerjev
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IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA VSESTRANSKI RAZVOJ PARAŠPORTNIC 
IN PARAŠPORTNIKOV TER ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA ŠPORTNIKOM INVALIDOM

KAZALNIKI:
• število parašportnikov, zaposlenih v javni upravi in 

športnih organizacijah, 

• število štipendij, podeljenih mladim nadarjenim 
parašportnicam in parašportnikom, ter višina sredstev za 
štipendije,

• število parašportnikov v programih dvojne kariere preko 
OKS-ZŠZ, 

• ustvarjanje enakovrednega položaja parašporta in 
parašportnikov v pravilnikih Fundacije za šport z vidika 
financiranja njihovih programov,

• ustvarjanje enakovrednega položaja parašporta in 
parašportnikov v okviru kategorizacije OKS-ZŠZ,

• število parašportnikov, seznanjenih s svojimi statusnimi 
pravicami,

• število izvedenih delavnic na temo statusa 
parašportnikov,

• mnenje športnikov o ustreznosti zagotavljanja pogojev,

• število opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov 
kategoriziranih in nekategoriziranih parašportnikov na 
URI Soča, 

• število akreditiranih ustanov za zdravstveno podporo 
parašportnikom na lokalni ravni.

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

5
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UKREPI:
• Skupaj z OKS-ZŠZ si bomo prizadevali v javni upravi 

(na državni in lokalni ravni) zaposliti kar največ 
kategoriziranih parašportnikov.

• Ustanovili bomo štipendijski sklad za mlade 
parašportnike in parašportnice ter poiskali stabilne 
vire njegovega financiranja (javna sredstva, donatorji, 
sponzorji, humanitarne organizacije, fundacije …).

• Parašportnike bomo usmerjali ves čas njihove športne 
kariere, da bodo uresničevali tudi cilje na področju 
šolanja. Skupaj z OKS-ZŠZ bomo preko agencije Adecco 
izvajali ukrepe za zaposlitev vrhunskih parašportnikov po 
končani športni karieri.

• ZŠIS-POK bo z dogovorom z URI Soča in drugimi 
zdravstvenimi ustanovami zagotavljala preventivne 
zdravstvene preglede za kategorizirane parašportnike. 
Parašportniki so obravnavani v posebni ambulanti za 
parašportnike na URI Soča, ki tako skrbi za izboljšanje 
zdravstvenega spremljanja parašportnikov in zdravstveno 
podporo parašportnikom v najkrajšem možnem času. 
Za ustrezno obravnavo se mora parašportnik držati 
smernic za napotitev, ki jih uporabljajo in poznajo trenerji 
parašportnih panog. 

• Na lokalni ravni bomo v sodelovanju z zdravstvenimi 
ustanovami zagotavljali preventivne zdravstvene 
preglede za nekategorizirane parašportnike.

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev
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IZBOLJŠANJE POGOJEV ZA DELO TRENERJEV S POMOČJO ZAGOTAVLJANJA 
USTREZNEGA SOCIALNEGA STATUSA IN POGOJEV ZA DELO

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

6
KAZALNIKI:
• število trenerjev v parašportu, zaposlenih v panožnih 

športnih šolah na nacionalni in lokalni ravni, z dodatno 
usposobljenostjo na področju parašporta,

• število trenerjev s področja parašporta, zaposlenih v javni 
upravi, 

• število vrhunskih trenerjev, zaposlenih v nacionalnih 
panožnih športnih zvezah, ki izvajajo programe inkluzije 
za invalide,

• ustrezna organizacijska podpora trenerjem v parašportu 
pri njihovem delovanju, 

• mnenje trenerjev o ustreznosti zagotavljanja pogojev  
za delo.

UKREPI:
• Na državni in lokalni ravni si bomo prizadevali prek 

nacionalnih in lokalnih panožnih športnih šol zaposliti tudi 
trenerje s področja parašporta.

• Trenerje v nacionalnih panožnih športnih šolah si bomo 
prizadevali dousposobiti za področje parašporta.

• NPŠZ bomo (tudi finančno) spodbujali k dousposabljanju 
trenerjev za izvajanje inkluzije parašporta v njihovem 
športnem okolju. 

• ZŠIS-POK bo trenerjem v parašportu zagotavljala 
ustrezno podporno okolje pri organiziranju programov 
vadbe in udeležbe na tekmovanjih.
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Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

Mateja Pintar Pustovrh je dobitnica zlate (Atene 2004) in bronaste (Peking 2008) paralimpijske medalje.  
S tem je najuspešnejša paralimpijka v samostojni Sloveniji.



30 Strategija Zveze za šport invalidov Slovenije - Paralimpijskega komiteja

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

SPODBUJANJE IN UVELJAVLJANJE VREDNOT PARALIMPIZMA

KAZALNIKI:
• število subjektov (šole, vrtci, zveze, društva, športniki …), 

vključenih v programe spodbujanja in promocije vrednot 
paralimpizma (Paralimpijski šolski dan, Postani športnik),

• število športnih organizacij, ki v svoje programe 
vključujejo parašportnike po načelu inkluzivnosti (društva, 
NPŠZ, druge športne organizacije), 

• število primerov zglednega ravnanja pri vključevanju 
invalidov v šport v vseh njegovih pojavnih oblikah 
(tekmovalni šport, šport za vse, organiziranost, akcije),

• število prispevkov v medijih na temo vrednot 
paralimpizma,

• število brošur, priročnikov in dokumentov z 
informacijami, vsebinami in možnostmi povezovanja 
organizacij na področju parašporta,

• število naročnikov na publikacije ZŠIS-POK,

• mnenja različnih javnosti o paralimpizmu,

• število izvedenih delavnic na temo antidopinga in 
spodbujanja fairplaya,

• število kršitev vrednot s strani parašportnikov na 
domačih in tujih tekmovanjih,

• število disciplinskih kaznovanj parašportnikov na 
domačih in mednarodnih tekmovanjih,

• število podpisanih pogodb s športniki, v katerih 
bodo uveljavljena pravila spoštovanja vrednot 
parašporta, športa na splošno in pravil Mednarodnega 
Paralimpijskega komiteja.

7
ZŠIS-POK bo skrbela za uveljavljanje vrednot paralimpizma in splošnih športnih 
vrednot. Vrednote bodo s svojim delom zastopali njeni zaposleni, zunanji in notranji 
delavci, partnerji, strokovnjaki in športniki.
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Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

Slovenska ekipa v Riu de Janeiru je bila številčno najmanjša na poletnih paralimpijskah igrah (8 parašportnikov).  
A se je odprava domov vseeno vrnila z dvema medaljama. Veselka Pevec (zlato) in Franček Gorazd Tiršek (srebro) sta bila  
v isti kategoriji boljša od vseh ostalih.
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Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

UKREPI:
• S pomočjo promocijskih aktivnosti, kot so Paralimpijski 

šolski dan, Postani športnik, Treniraj Z, Šolska športna 
tekmovanja in Parafest, ter drugih akcij spodbujanja in 
promocije vrednot paralimpizma bomo rušili stereotipe 
o parašportu v izobraževalnih institucijah in športnih 
organizacijah.

• Prek promocije vrednot paralimpizma bomo vzpostavili 
sistem vključevanja invalidov v šport bodisi s pomočjo 
invalidskih organizacij ali inkluzije v športna društva, 
NPŠZ in druge športne organizacije, ki bodo prepoznale 
vrednote paralimpizma in invalide vključevale v svoje 
športne programe. V ta namen bomo informiranost 
deležnikov o organizacijski in strokovni plati parašporta 
izboljševali z organiziranjem posvetov, udeleževanjem 
licenciranj NPŠZ ter z obveščanjem o primerih dobre 
prakse inkluzije invalidov v športna društva in NPŠZ. 
Glavni cilj teh dejavnosti bo spodbujanje inkluzije v 
športu.

• Postali bomo navzven odprta organizacija, prepoznavna 
kot glavni vir strokovnih, organizacijskih in promotivnih 
informacij o parašportu. Institucije in organizacije, ki so že 
dejavne v parašportu ali vstopajo vanj, bomo povezovali z 
različnimi informacijami in vsebinami. V ta namen bomo 
ustvarili ekipo strokovnjakov, ki že delujejo na različnih 
področjih parašporta. Nudili bodo strokovno podporo 
izvajalcem športnih programov in tistim v izobraževalnem 
sistemu, ki bodo izkazali interes. V ta namen se bomo 
povezali z Zavodom za šolstvo in Zavodom za šport – 
Planica.
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Dolgoročno bomo postali prepoznavni 
kot center, kjer se bodo informacije 
o parašportu zbirale in posredovale 
zainteresirani javnosti.

• Skrbeli bomo za izdajanje strokovnih in poljudnih 
publikacij s področja parašporta, ki bodo invalide, njihove 
starše oziroma skrbnike in širšo slovensko javnost 
ozaveščale o pomenu in vrednotah vključevanja invalidov 
v šport.

• Parašport in njegove vrednote bomo popularizirali prek 
sredstev javnega obveščanja in družbenih omrežij na 
nacionalni in lokalni ravni, ki jih bomo naredili privlačna 
za invalide in neinvalide. Vsako leto bomo v ta namen 
organizirali več dogodkov po vsej Sloveniji. 

Periodično, na vsaka tri leta, bomo 
prepoznavanje vrednot paralimpizma in 
parašporta v slovenski javnosti analizirali 
z raziskavo slovenskega javnega mnenja.

• V promocijo paralimpijskih vrednot in športa si bomo 
prizadevali vključiti kar največ znanih in vplivnih oseb v 
slovenskem javnem prostoru, ki bodo na različne načine 
podpirale parašport in njegove vrednote.

• S ciljem ozaveščanja športnikov, trenerjev, staršev in 
drugih delavcev v parašportu bomo organizirali delavnice 
na temo antidopinga in fairplaya.

• Parašportnike bomo k spoštovanju vrednot parašporta in 
športa spodbujali s pogodbami, v katerih bodo natančno 
definirana pravila športnega obnašanja in pravilnikov 
Mednarodnega Paralimpijskega komiteja (IPC).

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev
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IZBOLJŠANJE RAVNI STROKOVNO ORGANIZACIJSKEGA DELA V ŠPORTU 

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

8
KAZALNIKI:
• število izvedenih programov strokovnega usposabljanja 

trenerjev – strokovnih delavcev 1 in 2 za področje 
parašporta,

• število strokovnih delavcev na usposabljanju in 
izpopolnjevanju v tujini, 

• število usposobljenih strokovnih delavcev v športu za 
vzgojno-izobraževalno in strokovno organizacijsko delo 
prek formalnih in neformalnih usposabljanj ZŠIS-POK,

• število ljudi z ustrezno izobrazbo na področju športa, ki 
delujejo v športnih organizacijah, ki izvajajo programe 
parašporta,

• število strokovnih predavanj o parašportu na licenčnih 
seminarjih nacionalnih panožnih športnih zvez,

• število podeljenih licenc za delo na področju parašporta.

UKREPI:
• Vsaj enkrat letno bomo izvedli strokovno usposabljanje 

za strokovnega delavca 1 in strokovnega delavca 2 za 
področje parašporta in tako pridobivali usposobljene 
strokovnjake. 

• Trenerje bomo pošiljali na izmenjave in izobraževanja 
oziroma strokovna izpopolnjevanja v tujini. 

• Ustrezno bomo spremenili pravila ZŠIS-POK in uvedli 
obvezno licenco za strokovni kader, ki deluje pri  
ZŠIS-POK.

• Vsako leto bomo organizirali licenčne seminarje za člane 
ZŠIS-POK tako na področju tekmovalnega športa kakor 
tudi športa za vse.

• Prizadevali si bomo parašport predstaviti na licenčnih 
seminarjih NPŠZ ter tako promovirati parašport in 
vzpodbuditi inkluzijo.

• V parašport si bomo prizadevali vključiti kar največ 
usposobljenega kadra s področja športa.



RAZVOJ ZNANOSTI IN STROKOVNOSTI NA PODROČJU PARAŠPORTA 9
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Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

KAZALNIKI:
• število slovenskih in mednarodnih strokovnjakov, s 

katerimi sodeluje ZŠIS-POK,

• število dogodkov, projektov in srečanj s sodelujočimi 
slovenskimi in mednarodnimi strokovnjaki,

• število slovenskih in mednarodnih strokovnjakov na 
področju parašporta na strokovnih konferencah, posvetih, 
srečanjih in promocijskih dogodkih,

• število publikacij o strokovnih vidikih parašporta,

• številčnost in obseg kakovostne strokovne vsebine, 
objavljene v Športniku.

UKREPI:
• Vključevali se bomo v mednarodne projekte, s katerimi 

bomo širili domače znanje s področja parašporta. 

• Periodično bomo organizirali domače mednarodne 
strokovne in znanstvene konference s področja 
parašporta, na katere bomo poskusili privabiti ugledne 
domače in tuje strokovnjake s področja parašporta. 

• Pripravljali in izdajali bomo publikacije o strokovnih 
vidikih parašporta.

• Izboljšali bomo kakovostno strokovno vsebino Športnika 
in povečali njen obseg.

Strokovnjake na področju parašporta in z Uri Soča si bomo prizadevali spodbuditi,  
da bodo svoja strokovna znanja objavljali v strokovni literaturi in publikaciji ZŠIS-POK.  
V reviji Športnik bodo štirikrat letno obravnavane športne aktivnosti zadnjega 
četrtletnega obdobja na področju parašporta.
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POVEČANJE PREPOZNAVNOSTI DELOVANJA ZŠIS-POK IN PARAŠPORTNIKOV  
V MEDIJIH IN JAVNOSTI

KAZALNIKI:
• število objav v medijih in na družbenih omrežjih  

v izbranem obdobju,

• število objav v medijih in na družbenih omrežjih  
o vsebinah, ki niso tekmovalnega značaja,

• število sklenjenih pogodb z mediji (mreža medijev na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni),

• število izvedenih dogodkov s ciljem promocije parašporta 
ter sodelovanja s sponzorji in drugimi partnerji ZŠIS-POK,

• število tiskovnih konferenc,

• število skupnih (inkluzivnih) dogodkov z NPŠZ in društvi  
s ciljem ozaveščanja in promocije parašporta,

• število izdanih publikacij in aplikacij s področja 
parašporta, 

• število obiskovalcev na spletni strani in klikov, 

• število sodelujočih na družbenih in digitalnih platformah 
ZŠIS-POK,

• mnenje ciljnih javnosti o prepoznavnosti ZŠIS-POK,

• število minut v oddajah in objavah v določenem obdobju,

• število javnih sprejemov športnikov pri njihovi vrnitvi z 
uradnih mednarodnih športnih tekmovanj,

• število izvedenih seminarjev, delavnic in javnih nastopov 
parašportnikov,

• število v javnosti prepoznanih parašportnikov,

• število športnikov, informiranih o lastni podobi in podobi 
ZŠIS-POK v medijih,

• število podeljenih intervjujev in javnih nastopov 
parašportnikov,

• število gledalcev in poslušalcev oddaj ter bralcev 
prispevkov o parašportnikih,

• število ljudi na sprejemih, podelitvah in promocijskih 
dogodkih parašportnikov,

• število organiziranih tiskovnih konferenc, medijskih 
dogodkov in dnevov,

• število dogovorov z različnimi medijskimi hišami in 
drugimi mediji,

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

10
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Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

• delež parašporta v medijih, s katerimi so sklenjeni 
dogovori,

• Delež avtorjev prispevkov, ki imajo področju ustrezno 
strokovno izobrazbo,

• analiza kakovosti in ustreznosti prispevkov v Športniku,

• obiskanost digitaliziranih objav v reviji Športnik,

• število velikih športnih prireditev za neinvalide, kjer so 
promocijsko vključeni parašportniki,

• število nastopov parašportnikov v odmevnih medijskih 
kampanjah,

• število lokalnih skupnosti, ki bodo podeljevale naziv 
parašportnik leta,

• podelitev nagrade parašportnik leta na prireditvi Športnik 
leta v organizaciji Društva športnih novinarjev Slovenije.
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UKREPI:
• Prizadevali si bomo, da bo parašportnik v slovenski 

javnosti prepoznan kot vrhunski športnik, ki za svoje delo 
odgovarja s športnimi rezultati, in ne kot aktiven invalid. 
ZŠIS-POK si bo prizadevala, da bodo takšno podobo 
predstavljali tudi slovenski mediji. Podporo pričakujemo 
predvsem od Javnega zavoda RTV Slovenija.

• Z rednim poročanjem z domačih in mednarodnih 
tekmovanj in o delu na področju parašporta si bomo 
prizadevali povečati število objav o parašportu.

• Izboljšali bomo dejavnosti v PR službi in povečali njihov 
obseg.

• Z atraktivnimi in zanimivimi vsebinami se bomo trudili, da 
se bo parašport v medijih pojavljal pogosteje. 

• Skrbeli bomo za redno pojavljanje na družbenih omrežjih.

• Parašportnike bomo usposabljali in informirali o 
ustreznem predstavljanju sebe ter ZŠIS-POK v medijih.

• Prepoznavnost vrhunskih parašportnikov bomo povečali z 
njihovim ciljnim pojavljanjem v javnosti. 

• Organizirali bomo medijske dneve in tiskovne konference 
za različne ciljne javnosti.

• Z medijskimi hišami in drugimi mediji bomo podpisali 
dogovore o sodelovanju.

• Izboljšali bomo kakovost revije Športnik in prispevkov o 
tekmovanjih.

• Digitalizirali bomo revijo Športnik.

• Parašportnike bomo vključevali v velike športne 
prireditve.

• Parašportnike bomo vključevali v promocijske kampanje.

• Prizadevali si bomo uvesti kategorijo najparašportnik leta 
na prireditvi Športnik leta v organizaciji Društva športnih 
novinarjev Slovenije.

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev
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Jernej Slivnik je bil edini 
slovenski parašportnik na 
zimskih paralimpijskih igrah 
v Pjongčangu. Takrat 17-letni 
Jernej je v slalomu zasedel 
odlično 12. mesto.
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ZAGOTAVLJANJE STABILNIH FINANČNIH VIROV  
ZA DELOVANJE PARAŠPORTA

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

11
KAZALNIKI:
• višina skupnih prihodkov ZŠIS-POK, 

• višina prihodkov iz javnih virov (FIHO, MIZŠ, FŠ), 

• višina prihodkov iz poslovne dejavnosti,

• višina prihodkov iz projektov AGITOS,

• višina prihodkov iz virov EU (Erasmus+, Norveški finančni 
mehanizem), 

• višina prihodkov iz javnih virov, pridobljenih na lokalni 
ravni za šport invalidov,

• višina prihodkov s strani dobrodelnih organizacij in 
društev na lokalni in nacionalni ravni, 

• višina prihodkov iz sponzorskih in donatorskih virov,

• višina prihodkov, pridobljenih z lastno dejavnostjo,

• število uspešnih prijav na domačih in mednarodnih 
razpisih,

• število prijav na mednarodne razpise, na katerih  
ZŠIS-POK nastopa kot partner ali nosilec,

• povečana tržna vrednost znamke ZŠIS-POK.
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UKREPI:
• S ciljnim pojavljanjem si bomo prizadevali pridobivati 

priznanja za tržno vrednost in uspešnost znamke ZŠIS-POK. 

• Aktivno se bomo povezovali z različnimi partnerji, bodisi 
kot vodilni partnerji ali partnerji na področju mednarodnih 
projektov športa in parašporta, kot so: IPC - Agitos, 
Erazmus+, OKS, Norveški finančni mehanizmi in drugi 
projekti, ki jih razpisujejo naša pristojna ministrstva.

• ZŠIS-POK bo prek javnih razpisov pridobila čim več 
sredstev, ki ji bodo vsako leto pomagala pri izvajanju 
programov.

• Prizadevali si bomo pridobiti čim več sredstev od 
različnih sponzorjev in donatorjev. Pogodbeno partnerstvo 
z večletnim sodelovanjem omogoča stabilnejše finančno 
stanje ZŠIS-POK.

• Prizadevali si bomo povečati financiranje programov 
parašporta s strani lokalnih skupnosti in financiranje 
programov parašportnikov, ki nimajo kategorizacije,  
z ZŠIS-POK prenesti na lokalno skupnost. 

• Iz parašporta bomo poskusili ustvariti prepoznavno 
znamko, ki bo imela določeno prepoznavno tržno 
vrednost, zanimivo za podpornike, sponzorje in donatorje. 
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ZAGOTAVLJANJE STABILNEGA ORGANIZACIJSKEGA OKOLJA,  
PRAVNE UREJENOSTI IN TRANSPARENTNOSTI DELOVANJA

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

12

KAZALNIKI:
• število upoštevanih načel dobrega upravljanja športne 

organizacije, 

• število panog z objavljenimi objektivnimi vključitvenimi 
kriteriji,

• število objavljenih seznamov športnikov v posameznih 
reprezentancah,

• število objavljenih letnih in četrtletnih poročil o 
financiranju in delovanju organizacije,

• število objavljenih zapisnikov sej Skupščine, KTŠ, KŠR, 
UO, SS in drugih organov ZŠIS-POK,

• število sprememb Statuta in internih aktov v povezavi s 
slovenskim in evropskim pravom,

• število sprememb Statuta in internih aktov v povezavi s 
potrebami in razvojem ZŠIS-POK,

• število ciljev Evropske strategije o invalidnosti, vključenih 
v pravne akte ZŠIS-POK,

• število ciljev Akcijskega programa za invalide 2014–2021, 
vključenih v ustrezne akte ZŠIS-POK,

• število parašportnikov in predstavnikov ZŠIS-POK, 
vključenih v različne komisije in svete na področju 
odločanja o športu in invalidnosti.

ZŠIS-POK bo transparentnost športnih rezultatov in svojega poslovanja zagotavljala 
s pomočjo svojih nadzornih organov. Parašport je eden od temeljev vključevanja 
invalidov v družbo, parašportniki pa so enakovredni partnerji v športnem, strokovnem 
in poslovnem odnosu.
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UKREPI:
• Zagotavljali bomo transparentnost športnega delovanja z 

objavo selekcijskih kriterijev ter članov reprezentance in 
osebja po športnih panogah.

• Vzpostavili bomo sistem javnega poročanja o delovanju 
organov ZŠIS-POK.

• Vzpostavili bomo sistem javnega poročanja o poslovanju 
ZŠIS-POK organom ZŠIS-POK.

• Pravne akte ZŠIS-POK bomo prilagodili zakonodaji ter 
pravnim aktom v Sloveniji in Evropski uniji.

• Statut in interne akte ZŠIS-POK bomo prilagodili sprejeti 
strategiji ZŠIS-POK in potrebam razvoja parašporta. 

• S prilagoditvijo pravnih aktov ZŠIS-POK bomo sledili 
strategiji EU o invalidnosti. 

• S prilagoditvijo pravnih aktov ZŠIS-POK bomo sledili 
Akcijskemu programu za invalide 2014–2021. 

• Prizadevali si bomo kar največ parašportnikov in 
predstavnikov parašporta vključevati v različne organe 
odločanja o športu in invalidnosti.
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SKRB ZA DRUŽBENO IN OKOLJSKO ODGOVORNOST 

Strokovno organizacijska struktura ZŠIS-POK ter zagotavljanje statusnih pravic športnikov in trenerjev

13
KAZALNIKI:
• število projektov in dogodkov, ki povečujejo splošno 

zavedanje o družbeni in okoljski odgovornosti,

• število ljudi, ki jih dosežejo projekti in dogodki ZŠIS-POK, 
ki povečujejo splošno zavedanje o družbeni in okoljski 
odgovornosti,

• število parašportnikov, ki smo jih ozavestili o pomenu 
družbene odgovornosti in sobivanja s čim bolj ohranjeno 
naravo,

• povečati delež digitalizirane vsebine.

UKREPI:
• S projekti, programi in delovanjem bo ZŠIS-POK skrbela 

za dobrobit celotne družbe, v kateri sobivajo in so 
aktivni parašportniki. Strateško se bo zavezovala, da 
bo odgovorna do okolja; stremela bo k digitalizaciji, 
zmanjševanju emisij in neuporabi plastenk.

• Organizirali in sodelovali bomo pri projektih in dogodkih, 
ki povečujejo splošno zavedanje o družbeni in okoljski 
odgovornosti.

• Parašportnike bomo ozaveščali o pomenu družbene 
odgovornosti in sobivanja s čim bolj ohranjeno naravo.

• Delovanje bomo v kar največji meri digitalizirali ter 
tako pri poslovanju zmanjšali porabo papirja in drugih 
materialov.
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Največji navijač  
parašportnikov je levček Mark,  
ki širi paralimpijski duh  
in dobro voljo. 



Sandi Novak
Udeležba na paralimpijskih 
igrah v Riu de Janeiru, kjer je 
na maratonu med slepimi in 
slabovidnimi zasedel 8. mesto.



Športna infrastruktura, 

dostopna vsem 

parašportnikom
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Športna infrastruktura, dostopna vsem parašportnikom

ŠPORTNA INFRASTRUKTURA, PRILAGOJENA ZA PARAŠPORT 14
KAZALNIKI:
• število na novo zgrajenih športnih objektov, ki so 

prilagojeni invalidom,

• število adaptiranih starejših športnih objektov, ki so 
prilagojeni invalidom,

• število objektov športne infrastrukture na prostem, ki so 
prilagojeni invalidom

UKREPI:
• Z namenom zagotovitve vrhunskih pogojev za napredek 

vrhunskih parašportnikov, pa tudi izboljšanja pogojev 
na področju športa za vse v glavnem mestu Slovenije, si 
bomo prizadevali zgraditi osrednji paralimpijski športni 
center na URI Soča, ki se bo financiral iz mednarodnih, 
državnih, lokalnih, sponzorskih in donatorskih sredstev. 
Projekt bo ZŠIS-POK izpeljala skupaj z Ministrstvom za 
izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, 
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, s 
pomočjo evropskih sredstev ter z URI Soča.

• Skrbeli bomo za povečanje dostopnosti pokritih športnih 
objektov in objektov za šport v naravi, ki bodo prilagojeni 
in dostopni vsem invalidom.

• Pri novogradnjah bomo pozorni, da bodo vsi novi športni 
objekti dostopni parašportnikom, pa tudi gledalcem 
invalidom.

• Pri rekonstrukcijah starejših športnih objektov bomo 
lokalne skupnosti spodbujali k izboljšanju dostopnosti 
objektov za parašportnike. 
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Nadzor in vrednotenje

Nadzor in vrednotenje sta izjemnega pomena za doseganje 
operativnih ciljev in uspešnosti celotne strategije. Potekata 
na ravni posameznega področja ter v različnih časovnih 
intervalih (mesečno, letno, ob koncu posameznega projekta, 
ob zaključku obdobja pripravljene strategije). 

Namen vrednotenja je boljša priprava izhodišč  
in popravkov za naslednje strateško obdobje.
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Zaključek

V preteklem desetletju so bili cilji na področju parašporta delno doseženi, 
saj ZŠIS-POK ni imela zadostne podpore ustreznih strokovnih organizacij in 
pristojnih ministrstev. Izhajajoč iz Nacionalnega programa športa 2014–2023 
bomo skupaj s krovnimi invalidskimi organizacijami, nacionalnimi panožnimi 
športnimi zvezami ter drugimi deležniki za prihodnje predvideli sodelovanje 
vseh subjektov v okviru ukrepov, ki izhajajo iz Konvencije o pravicah invalidov 
in opredeljujejo njihove pravice na področju športa.

Načrtovana strategija razvoja ZŠIS-POK je predvidena do leta 2029. Pri 
načrtovanju celovite strategije so upoštevani strateški cilji, izhodišče pa je 
analiza prednosti in slabosti, priložnosti in nevarnosti delovanja ZŠIS-POK.

Skupaj s krovnimi invalidskimi organizacijami in v mrežo povezanimi športnimi 
organizacijami na lokalni in nacionalni ravni bomo zagotavljali rast in razvoj 
ZŠIS-POK ter izvajali naše poslanstvo. 






