
Spoštovani,

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO) skladno s 15. členom Pravilnika o 
sofinanciranju izvajanja letnega programa športa FŠO vsako leto zaprosi OKS-ZŠZ za pripravo predloga 
modela za razvrstitev športnih panog v pet razredov konkurenčnosti. To nalogo opravi Strokovni svet za 
vrhunski šport (SSVŠ), na koncu pa model in razvrstitev športnih panog v razrede konkurenčnosti potrdi 
Izvršni odbor OKS-ZŠZ.

Člani Strokovnega sveta za vrhunski so Model razvrstitve športnih panog v razrede konkurenčnosti za 
potrebe razpisa FŠO potrdil 22. redni seji 14. 11. 2022.

I. Uporabljene spremenljivke
Preglednica 1: Merilo konkurenčnosti – pregled uporabljenih spremenljivk in njihove vrednosti v modelu

MERILO KONKURENČNOSTI VREDNOST 
(utež) 

MERILA

SPREMENLJIVKE KONKURENČNOSTI VREDNOST (utež) 
SPREMENLJIVKE glede
na posamezno merilo

ŠPP na programu OI  40%
ŠPP na programu SVI 10%
ŠPP priznana s strani MOK 6%

VKLJUČENOST ŠPORTNE PANOGE 60%

ŠPP priznana s strani GAISF 4%
število držav članic MŠF 2%
povprečno število držav na zadnjih 4 SP 14%

1.-3.m 4%
1.-8.m 3%

SVETOVNI NIVO 24%

število različnih držav na zadnjih 4 SP v 
disciplini, kjer je številčno najvišja zastopanost 
države 1.-16.m 1%
povprečno število držav na zadnjih 4 EP 3%

1.-3.m 3%
1.-8.m 2%

EVROPSKI NIVO 9%
število različnih držav na zadnjih 4 EP v 
disciplini, kjer je številčno najvišja zastopanost 
države 1.-16.m 1%

NACIONALNI NIVO 7% število registriranih športnikov v RS 7%
SKUPAJ 100% 100%

ŠT. DOK. 
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II. Način razvrstitev športnih panog v razrede

A. Splošno

1. Model konkurenčnosti se sprejme za obdobje 2023 – 2024, vsako leto pa se v razrede razvrsti športne panoge, 
ki jih posreduje FŠO.

2. Vsako leto se pregleda merilo vključenosti športne panoge in se posredno športni panogi prizna ustrezna 
vrednost spremenljivke glede na Preglednico 1.

3. Podatke merila za svetovni in evropski nivo se pregleda in dopolni ob izteku obdobja, za katerega velja model 
konkurenčnosti.

4. Podatke za merilo nacionalni nivo se posodobi vsako leto. Upoštevajo se podatki, objavljeni na Aktualni 
evidenci registriranih športnikov na dan 1. 1. leta, za katerega se razvrstitev opravlja.

5. Razvrščanje se opravi na podlagi vsote točk, ki jih prejeme vsaka športna panoga za vsako posamezno 
spremenljivko.

B. Točkovanje spremenljivk

1. Pri merilu konkurenčnosti se uporabi podatke, ki jih objavi Mednarodni olimpijski komite in Svetovna 
organizacija mednarodnih športnih zvez (GAISF), mednarodne športne federacije, Mednarodna federacija 
svetovnih iger (IWGA) oz. so pridobljeni s strani NPŠZ.

Za leto 2023 se merilo konkurenčnosti vrednoti z naslednjimi spremenljivkami:
a) športna panoga na programu olimpijskih iger (upošteva se program športnih panog na OI Pariz 2024 

in OI Milano-Cortina 2026),
b) športna panoga na programu svetovnih iger (upošteva se program športnih panog na SVI Chengdu 

2025) ali šahovski olimpijadi (upošteva se šah – standardni),
c) športna panoga, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite (na dan 1.1.2023),
d) športna panoga, ki jo priznava Svetovna organizacija mednarodnih športnih zvez (na dan 1.1.2023),
e) število držav vključenih v mednarodno športno federacijo (na dan 1.1.2021),
f) število držav na svetovnem prvenstvu (SP): upošteva se povprečno število držav, ki so nastopile na 

zadnjih štirih SP (2020 ali starejše); če športna panoga nima SP, se upošteva število držav na 
svetovni rang lestvici (SRL) oz. mednarodno primerljivem rangu tekmovanj, 

g) število različnih držav od 1.-3.m, 1.-8.m in 1.-16.m na zadnjih štirih SP (2020 ali starejše) v disciplini, 
kjer je številčno najvišja zastopanost držav; če športna panoga nima SP, se upošteva število držav 
na svetovni rang lestvici (SRL) oz. mednarodno primerljivem rangu tekmovanj,

h) število držav na evropskem prvenstvu (EP): upošteva se povprečno število držav, ki so nastopile na 
zadnjih štirih EP (2020 ali starejše); če športna panoga nima EP, se upošteva število evropskih držav 
na SP oz. SRL oz. mednarodno primerljivem rangu tekmovanj

i) število različnih držav od 1.-3.m, 1.-8.m in 1.-16.m na zadnjih štirih EP (2020 ali starejše) v disciplini, 
kjer je številčno najvišja zastopanost držav; če športna panoga nima EP, se upošteva število 
evropskih držav na SP oz. SRL oz. mednarodno primerljivem rangu tekmovanj.

j) število registriranih športnikov v RS; pri kolektivnih športnih panogah je št. reg. šp. deljeno s številom 
športnikov, ki so med igro prisotni na igralni površini.

Opomba: Pri športnih panogah, kjer se na SP in EP uvrsti zgolj omejeno število držav oz. posameznikov (glede na pravila tekmovalnega sistema; 
predvsem pri kolektivnih športnih panogah), se navede število vseh držav, ki so nastopale v kvalifikacijah za uvrstitev na SP ali EP oz. v kolikor gre za 
specifičen tekmovalni sistem, kjer se na podlagi več posamičnih tekem razvrsti države na SP oz. EP.

2. Izračun števila točk za posamezno športno panogo:
Najprej se za vsako športno panogo izračuna točke, ki jih prejme pri posamezni spremenljivki.
Športna panoga, ki spada v eno izmed skupin glede na točko B.1.a, b, c in d, se pri teh štirih spremenljivkah 
vrednoti samo pri eni spremenljivki.

Izračun točke pri posamezni spremenljivki se opravi tako, da se vrednost, ki jo prejme športna panoga pri 
posamezni spremenljivki deli z vsoto vrednosti, ki so seštevek vseh vrednosti vseh športnih panog pri 
posamezni spremenljivki. Dobljeni količnik se pomnoži z vrednostjo spremenljivke (utežjo), ki je opredeljena v 
točki I. (Preglednica 1), pri čemer pa se pri spremenljivki B.1.a, b, c in d za posamezno športno panogo 
upošteva samo najvišja vrednost spremenljivke (utež) iz Preglednice 1. Prejete točke iz B.1.f in g alineje se 
dodatno pomnoži pri zimskih športnih panogah s faktorjem, ki predstavlja količnik med povprečjem 50% št. 
držav z najvišjo zastopanostjo na svetovnih prvenstvih pri poletnih panogah in povprečjem 50% št. držav z 
najvišjo zastopanostjo na svetovnih prvenstvih pri zimskih panogah. Dobljeni rezultat predstavlja število točk 
športne panoge pri posamezni spremenljivki.
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Vsota števila točk športne panoge pri vseh spremenljivkah predstavlja skupno število točk posamezne športne 
panoge.

C. Določanje razvrstitve in razredov športnih panog

1. Športne panoge razvrstimo glede na izračunano skupno število točk po vrstnem redu, od športne panoge z 
največjim številom točk do športne panoge z najmanjšim številom točk, s čimer dobimo razvrstitev od prve do 
zadnje športne panoge.

2. Športne panoge nato razdelimo v pet razredov in sicer:
1) športne panoge razvrščene od 1. do 15. spadajo v 1. razred,
2) športne panoge razvrščene od 16. do 30. spadajo v 2. razred,
3) športne panoge razvrščene od 31. do 45. spadajo v 3. razred,
4) športne panoge razvrščene od 46. do 60. spadajo v 4. razred in
5) športne panoge razvrščene od 61. dalje spadajo v 5. razred.

V primeru, da dve ali več panog, ki so razvrščene na zadnje mesto v posameznem razredu, prejme enako število točk, 
se ta razred ustrezno poveča.

mag. Borut Kolarič
Direktor oddelka za vrhunski šport
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