
PRILOGA 2 

 

Način določitve števila strokovnih delavcev v programu NPŠŠ za posamezno športno 
panogo 

I. Splošno 

Za namen določitve števila sofinanciranja plač strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ za 
posamezno športno panogo se uporabijo naslednja merila: 

a) konkurenčnost športne panoge, 
b) število športnikov oziroma razširjenosti športne panoge, 
c) uspešnost športne panoge in 
d) nacionalni pomen športne panoge. 

 
II. Merila 
 

Število strokovno izobraženih delavcev v programu NPŠŠ (v nadaljnjem besedilu: kvota) 
za posamezno športno panogo se določi po naslednjih merilih: 

 
1. merilo konkurenčnost športne panoge predstavlja 65% in sicer: 

a) št. kategoriziranih športnikov v perspektivnem razredu 40%, 
b) št. kategoriziranih športnikov v mladinskem razredu in št. kategoriziranih     

športnikov do starosti 21 let v državnem razredu 25%, 
 
2. merilo razširjenost športne panoge predstavlja 15%: 

a) št. registriranih športnikov do starosti 21 let, 
 
3. merilo uspešnost športne panoge predstavlja 20%: 

a) št. kategoriziranih športnikov v olimpijskem razredu 9%, 
b) št. kategoriziranih športnikov v svetovnem razredu 7%, 
c) št. kategoriziranih športnikov v mednarodnem razredu 4%, 

 
     4. merilo nacionalni pomen športne panoge: 

a) v individualnih športnih panogah število medalj na olimpijskih igrah  
b) v kolektivnih športnih panogah število medalj na evropskih ali svetovnih 

prvenstvih oziroma delež registriranih športnikov v starosti do 21 let. 
 

Pri vrednotenju števila kategoriziranih vrhunskih športnikov (olimpijski, svetovni ali 
mednarodni razred kategorizacije) se ne upošteva kategoriziranih vrhunskih športnikov, ki 
so kategorizirani v disciplinah, ki niso na programu naslednjih olimpijskih iger. 

 
Pri vrednotenju se upoštevajo podatki iz zadnje veljavne evidence registriranih in 
kategoriziranih športnikov na dan razpisa. 

 
 
III. Izračun  
 
V prvem koraku se ugotovi izpolnjevanje pogojev za posamezne športne panoge določenih v 
prvi, drugi in tretji alineji drugega odstavka 26. člen tega pravilnika.  
 
V drugem koraku se izračuna število kvot po merilih iz prejšnje točke te priloge in sicer 
število kvot za posamezno športno panogo predstavlja vsoto deležev, ki jih prejme 
posamezna športna panoga za vsako posamezno merilo, pomnoženo s faktorjem števila 
kvot (faktor števila kvot na je število strokovno izobraženih delavcev NPŠŠ deljeno s 100). 
Posamezni športni panogi pripada število kvot do vrednosti decimalne vejice pridobljene z 



zgornjo metodologijo in se uporabi pravilo zaokroževanja dobljenih decimalnih števil navzgor 
(npr. 0,50 = 0 ali 0,51 = 1). 
 
Če po izračunu iz prejšnjega odstavka ostanejo nerazdeljena kvote za sofinanciranje 
strokovnih delavcev se v tretjem koraku uporabi merilo nacionalni pomen športne panoge, na 
naslednji način:  

a) v individualnih športnih panogah se upoštevajo športe panoge, ki po izračunu v 
drugem koraku izgubijo kvote, ki so jim bile dodeljene v preteklem obdobju izvajanja 
programa NPŠŠ, 

b) v kolektivnih športnih panogah se upoštevajo športe panoge, ki po izračunu v drugem 
koraku izgubijo kvote, ki so jim bile dodeljene v preteklem obdobju izvajanja 
programa NPŠŠ, 

c) postopek razporejanja nerazporejenih kvot se ponavlja do porabe vseh 
nerazporejenih kvot skladno z zgornjima točkama. 

 


