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Kategoriziranje športnikov v RS

1974-1992 - zvezni kriteriji bivše SFRJ, za 
kategoriji perspektivnih športnikov in 
športnikov republiškega razreda veljajo kriteriji 
Športne zveze Slovenije (ŠZS)
1993 ŠZS pripravi nove kriterije za 
kategoriziranje športnikov 
1997 obnovljeni kriteriji OKS 
1998 Zakon o športu
2000 Nacionalni program športa
2002 kriterije ‘97 formalno potrdi SSŠ (18. 
seja)



Postopek sprejemanja kriterijev 

Ekspertna 
skupina

Odbor za 
vrhunski šport

Izvršni odbor 
OKS

Pravni vidiki NPŠZ

Izvršni odbor 
OKS

Strokovni svet za 
šport



Vizija kriterijev

Temeljni dokument slovenskega športa, s 
katerim želimo postaviti osnovo za določanje 
statusnih pravic športnikov in zagotoviti pogoje 
razvoja organiziranega športa.



Razvid vseh športnikov

Statusne pravice

Strategija nadaljnega razvoja organiziranega športa 
v Sloveniji

Glavni cilji



Etapni cilji

Evidentiranje nacionalnih panožnih športnih 
zvez in panožnih športnih zvez

Evidentiranje tekmovalnih sistemov



Temeljna športna izhodišča

Razvitost posamezne športne panoge

Razvitost tekmovalnih sistemov

Športni dosežek (uvrstitev na tekmovanju)



Pravna izhodišča

Zakon o športu

Nacionalni program

Statut OKS



Metodologija

Analiza zbrane dokumentacije od leta 1974 
dalje
Pregled ugotovitev predhodno opravljenih 
analiz, raziskav 
Analiza obstoječega stanja
Analiza mednarodne razširjenosti in 
organiziranosti športa
Analiza obstoječe zakonodaje
Analiza tekmovalnih sistemov (simulacije, 
empirične analize)



SISTEMSKI KORAKI 

1. Pridobitev statusa NPŠZ oz. PŠZ

2. Evidentiranje tekmovalnih sistemov

3. Razporeditev panog v skupine

4. Registracija športnikov

5. Kategorizacija športnikov



1. KORAK – STATUS ZVEZE

Pogoji za pridobitev statusa NPŠZ oz. PŠZ

Članstvo v mednarodni športni federaciji (MŠF) 

Članstvo v OKS-ZŠZ



2. KORAK – TEKMOVALNI SISTEM

Upoštevanje pravil MŠF

Posredovanje podatkov OKS-u (tekmovalni 
koledar – pred sezono, spremembe)

Upoštevane so vse s strani MŠF priznane 
panoge in discipline v vseh starostnih 
kategorijah (brez veteranov!)



3. KORAK – RAZPOREDITEV PANOG             
Kriterij mednarodne razširjenosti

Športniki si pridobijo enak status z rezultati 
doseženimi na tekmovanjih “enakega” ranga
vendar v bistveno različni mednarodni 
konkurenci.

RAZVRSTITEV PANOG PO 
MEDNARODNI RAZŠIRJENOSTI



3. KORAK – RAZPOREDITEV PANOG

1.športne panoge in discipline rednega 
programa OI

2.neolimpijske športne panoge, ki jih MOK 
priznava > 75 letne in >25 zimske

3.neolimpijske športne panoge, ki jih MOK 
priznava < 75 letne in <25 zimske

4.športne panoge in discipline, ki jih priznava 
OKS, MOK jih ne priznava



Skupine športnih panog

xSKUPINA4.

xxxSKUPINA3.

xxxxxSKUPINA2.

xxxxxxSKUPINA1.

MLRDRPRMROR

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI

REGISTRIRANI ŠPORTNIKI



4. KORAK – REGISTRACIJA

V skladu s 37. čl Zakona o športu:

Registrirani športnik je vsaka fizična oseba, ki je 
registrirana pri NPŠZ ali PŠZ in tekmuje v 
uradnih tekmovalnih sistemih NPŠZ ali PŠZ.



5. KORAK - KATEGORIZACIJA

Kriteriji za posamezno športno panogo iz 1., 2. 
ali 3. skupine

Razredi športnikov: OR, MR, PR, DR, ML

Tekmovanja: OI, SP, EP, SPO, EKT, SI, SRL, 
OFEM, MT, DP



SPLOŠNI MODEL KRITERIJEV
OL. PANOGE

OR
OI, SP, EP, SPO: 1.-3.m
MR
OI, SP: 4.-16.m + ¾
EP: 4.-8.m + ¾ 
SPO: 4.-12. + ¾ 
PR
ml. SP: 1.-16.m + 3/4
ml. EP: 1.-8.m + 3/4

NEOL. PANOGE

MR
SP: 1.-8. m + 1/3 
EP: 1.-6. m + 1/3

PR
ml. SP: 1.-8.m + 1/3
ml. EP: 1.-6.m + 1/3



SPLOŠNI MODEL KRITERIJEV
OL. PANOGE

DR
DP: 1.-3. m + 1/3
MT: uvrstitev v 3/4

ML
ml. DP: 1.-6. m + 1/3
ml. MT: uvrstitev v 3/4

NEOL. PANOGE

DR
DP: 1.-2. m + 1/3
MT: uvrstitev v 1/2

ML
ml. DP: 1.-3. m + 1/3
ml. MT: uvrstitev v 1/2



GLAVNE SPREMEMBE



Razvrščanje športnikov

kategorizirani

novi kriterijinovi kriterijistari kriteriji stari kriteriji 

registrirani

kategorizirani



Razvrščanje športnih panog

olimpijske

neolimpijske

novi kriterijinovi kriterijistari kriterijistari kriteriji

olimpijske

neolimpijske, ki 
jih MOK priznava

ostale, ki so 
vključene v OKS



Športne discipline

samo tiste, ki so 
izpolnile kriterije

neolimpijske
discipline olimpijskih 
športov imajo blažje 
kriterije kot discipline 
neolimpijskih športov

novi kriterijinovi kriterijistari kriterijistari kriteriji

vse uradne 
discipline posameznih 
MŠF

enako upoštevane 
VSE neolimpijske
discipline 



SR - 4 leta
MR - 2 leti
PR - 1leto
DR - 1 leto
MLR - 1 leto

novi kriterijinovi kriterijistari kriterijistari kriteriji

Nazivi in trajanje

OL - 4 leta
MR - 2 leti
PR - 2 leti

DR - 1 leto
MLR - 1 leto



mladinske
ml.mladinci (kadeti)
st.mladinci

članske
ml. člani
člani

novi kriterijinovi kriterijistari kriterijistari kriteriji
cicibani
pionirji – dečki oz. deklice 

(st.,ml. ali enot.)

mladinske
kadeti
mladinci (ml.,st. ali enot.)
ml. člani

članske
člani

Starostne kategorije



Prikaz trenutnega in predvidenega
stanja števila kategoriziranih športnikov

MLR
DR

PR
MR

SR

Novi kriteriji
Stari kriteriji



POSLOVANJE IN POSTOPKI

OKS – NPŠZ, PŠZ
Integralni informacijski sistem
Upoštevanje ključnih obdobji v letu
Enostavnost, transparentnost, dostopnost



USMERITVE



spremembe statuta OKS-ZŠZ

- članstvo



ZAKON O ŠPORTU – spremembe oz. 
dopolnitve

opredelitev:
NPŠZ, PŠZ,
uradni tekmovalni sistem,
kategorizirani športnik,

“kriteriji za kateg. vrhunskih športnih dosežkov in 
trajanje naziva vrh. športnik” (16 čl., 38. čl) - kriteriji 
za kategoriziranje športnikov 

“svetovni razred” (2 čl.) – olimpijski razred 



HVALA ZA POZORNOSTHVALA ZA POZORNOST


