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POVZETEK
V magistrskem delu smo proučevali vpliv organiziranosti športa na doseganje vrhunskih
športnih rezultatov. Ciljna skupina preučevanja je vrhunski šport in upravljanje športa
skozi načine upravljanja in organizacijske oblike.
V prvem delu smo opravili analizo organiziranosti športa z vidika vrhunskega športa,
predstavili smo izvajalce športa in opredelili vlogo športa v sodobni družbi. Predstavljena
je pravno formalna in posebej institucionalna vloga države. Opravljena je tudi analiza
organiziranosti in povezanosti civilne sfere športa. Posebna pozornost je namenjena
analizi financiranja športa in športne infrastrukture kot dveh pomembnih vidikov
organiziranosti dejavnosti. Z vidika organiziranosti področja in športnih dosežkov smo,
kljub nekaterim posebnostim, povsem primerljivi z državami članicami EU, kar smo
posebej proučili in z raziskavo potrdili postavljeno podhipotezo: »organiziranost športa v
Sloveniji je primerljiva z organiziranostjo športa v izbranih evropskih državah.«
Z vidika rezultatov in organiziranosti smo proučevali in analizirali obdobje od leta 1991,
oziroma od časa samostojen države Slovenije, podrobneje od sistemske ureditve športa z
Zakonom o športu (1998) in Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 20002010. V analiziranem obdobju se povečuje število športnih panog, število vrhunskih
športnikov in tudi število osvojenih medalj na velikih tekmovanjih. Za preveritev
postavljene hipoteze smo uporabili metodo anketiranja vrhunskih športnikov, ki so osvojili
olimpijske medalje. Vzorec zajema 16 anketirancev, polovica jih še aktivno tekmuje. Kar
86,7 % (13) jih je, oziroma jih je bilo, zaposlenih v državni upravi, kar je pomemben vidik
športnikove socialne varnosti, in potrjuje smiselnost sprejetega ukrepa države o
zaposlovanju vrhunskih športnikov v organih državne uprave. Kot dejavnike uspešnosti
športniki prepoznavajo predvsem ustrezne pogoje za vadbo, vrhunske trenerje in športno
infrastrukturo, nekoliko manj pa vpliv državnih institucij in pomena organiziranosti.
Postavljeno hipotezo: »Organiziranost športa vpliva na doseganje vrhunskih športnih
rezultatov«, so rezultati raziskave v tem delu potrdili. Z regresijsko analizo pa smo
dodatno proučili, v kolikšni meri izbrani dejavniki (število športnih društev, število
vrhunskih športnikov, višina javnofinančnih sredstev, namenjenih športu in višina
javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu športu) vplivajo na osvajanje medalj
slovenskih vrhunskih športnikov. Ugotovili smo pomembno medsebojno povezanost
oziroma odvisnost.
Pričujoče delo dopolnjujejo številni predlogi za prakso.

Ključne besede: šport, organizacija, organiziranost v športu, izvajalci športa, vrhunski
šport, vrhunski športnik, vrhunski športni rezultat, uspešnost v športu.
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SUMMARY
IMPACT OF SPORT ORGANISATIONAL STRUCTURE ON HIGH LEVEL SPORTS RESULT
In our Master's Thesis we studied the impact of sports organisational structures on
achieving high level sport results. The target group of our research was top level (elite)
sport and sports management through various types of administrative management and
organisational structures of sport. In the first part we completed the analysis of sports
organisational structures from the point of view if elite sport; we introduced sport
providers and determined the role of sport in the contemporary society. We also laid out
the legal, formal and above all institutional role of a state. We have accomplished the
analysis of civil sport movement organisational structures. We paid special attention to
the analysis of financing of sport and sports structures as two of the most important
aspects of how activities are organised. From the perspective of the organisational
structures and high level sporting results we are entirely comparable, despite certain
particularities, to other EU member states; that was one of the special aims of our study.
From the point of view of results and organisational structures we studied and analysed
the period of time from 1991 onwards; in other terms, from the beginning of the
independence of the Republic of Slovenia, and in more details after the systematic
organisation of sport by the introduction of the Law on Sport (1998) and the National
Programme of Sport in the Republic of Slovenia 2000-2010. In the analysed period the
number of sports disciplines, the number of elite athletes and also the number of won
medals at big sports events had increased. For the verification of our hypothesis we
implemented the method of questionnaire survey on high level athletes who won Olympic
medals. The sample covered 16 questioned athletes; half of them are still actively
competing. Up to 86,7 % (13) are (or were) employed in the state administration, which
represents an important aspect of athlete’s social security and confirms the
reasonableness of the measures adopted by the state regarding employment of elite
athletes in the state administration. Among the factors of success the athletes had
recognised above all the adequate conditions for training and preparations, high level
trainers and coaches, and a bit less the impact of state institutions and the importance of
organisational structures. Our hypothesis: »Organisational structures of sport have an
impact on top sports results«, was in that part confirmed by the results of the research.
By applying the regression analysis we additionally studied to what extent the selected
factors (number of sport associations, number of top (elite) athletes, the amount of public
funds allocated for sport and the amount of public funds specially allocated for elite sport)
have an influence on winning medals of Slovenian top level athletes. We have found out
that there is an important mutual connection and interdependence.
The thesis is complemented with several practical proposals.

Key words: sport, organisation, organisational structures in sport, sports providers, top
level (elite) sport, top level (elite) athlete, top sport results, success in sport.
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1 UVOD
Šport je dejavnost, ki bogati kakovost življenja in je zaradi svojih učinkov zelo širok
svetovni družbeni pojav. Predstavlja način življenja, iskanje in potrjevanje samega sebe,
tekmovanje ali zgolj igro. Združuje ljudi in doseže vsakogar, ne glede na starost ali
socialno pripadnost. Priznava se mu pomembna vloga v družbi, kar izhaja iz pomena
športa za javno zdravje, socializacijo in gospodarstvo. Je tudi sredstvo za potrjevanje
posameznika ali nacije v mednarodnih okvirih, kjer ključno vlogo igrajo vrhunski športniki,
sposobni dosegati vrhunske, mednarodno primerljive športne dosežke.
Zaradi vsestranskih pozitivnih celostnih učinkov športa na družbo je šport, kot v drugih
razvitih državah tudi v Sloveniji, javna dobrina in je tako v javnem interesu. Zato se
sofinancira iz javnih sredstev. Država za delovanje in razvoj športa, še posebej
vrhunskega športa, ustvarja ustrezne organizacijske in sistemske pogoje. To zahteva
domišljen sistem urejanja strokovnih, upravljalnih in organizacijskih nalog tako na nivoju
države kot lokalnih skupnosti, predvsem pa društvenega delovanja, kjer se šport v
pretežni meri izvaja.
Zgodovina športa sega daleč v preteklost. Pojavne oblike športa so se skozi čas
spreminjale in se dopolnjevale. Razloge za spreminjanje gre v največji meri pripisati
značilnostim posameznih družb. Z razvojem družbe in njenih potreb so se spreminjali tudi
pomeni športa, zato ga je nemogoče opredeliti vnaprej. Za ta čas je v svetovnem merilu
značilna globalizacija in totalna profesionalizacija dela športa, ki smo ji v dobršni meri
sledili tudi Slovenci. Šport ni postal le užitek, dobrina in vrednota načina življenja
posameznika, postal je posel, kar velja še posebej za vrhunski šport, vrhunske športnike
in vrednotenje vrhunskih športnih dosežkov. Temu obdobju je, skladno s predmetom in
cilji magistrskega dela, namenjen večji del proučevanja.
Ljudje veliko večino športnih dejavnosti izvajajo ljubiteljsko, določenim ljudem pa je šport
poklic. S športom se lahko ukvarjajo neorganizirano, lahko pa se združujejo v društvih ali
drugih športnih organizacijah. Kot vsako področje človekovega ustvarjanja in družbenega
dogajanja ima tudi področje športa določene zakonitosti, ki se kažejo v organiziranosti in
dogovorno sprejetih sistemskih rešitvah za doseganje ciljev.
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Organiziranost športa1 v nekem sistemu skozi celotni proces vpliva na končni učinek vseh
procesov, ki vodijo do vrhunskega športnega dosežka posameznega športnika2 ali moštva.
V prvi vrsti gre za problematiko organizirane civilne športne sfere in znotraj nje tiste, ki je
v Sloveniji oblikovana skladno z Zakonom o društvih (v nadaljevanju ZDru)3.
Temelj vrhunskega športa je kakovostna športna vzgoja4, kjer je posebej pomembna
primerna priprava mladih, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport. Prav njihovim
programom je treba dati največjo organizacijsko, vsebinsko, metodološko in materialnofinančno podporo. Glavni nosilci vrhunskega športa pa so vrhunski športniki in njihovi
trenerji. Tako za talentirane kot vrhunske športnike velja, da imajo odločilno vlogo pri
njihovem razvoju športna društva (v nadaljevanju ŠD) v katerih delujejo, nacionalne
panožne športne zveze (v nadaljevanju NPŠZ) in Olimpijski komite Slovenije – Združenje
športnih zvez (v nadaljevanju OKS – ZŠZ) na eni strani in država, lokalne skupnosti in šole
na drugi strani.
Prav zaradi pomembnosti teh okolij in še nekaterih drugih dejavnikov, smo v magistrskem
delu proučili njihovo organizacijo in posledično njihov vpliv na ustvarjanje pogojev, ki
omogočajo selekcijo in delo športnikov vse do njihovega vrhunskega športnega rezultata.
V športu se rezultat dela kaže v športnem rezultatu športnika ali moštva. Če je ta
svetovno primerljiv, gre za vrhunski športni dosežek, ki je merljiv (čas, dolžina, izid),
nagrajen pa z osvojeno medaljo na največjih mednarodnih tekmovanjih. Vrhunske športne
dosežke slovenskih športnikov omejuje proučevanje na dosežene zlate, srebrne ali
bronaste medalje na olimpijskih igrah (OI), svetovnih (SP) in evropskih prvenstvih (EP).
1

Organiziranost športa je izjemno kompleksna. Številni so dejavniki v športu, ki jih teorija
opredeljuje kot »organiziranost«, ki kot celota vplivajo na oceno uspešnosti področja, ki se v
končni podobi kaže (vrednoti) kot doseženi vrhunski športni rezultat, osvojena medalja, zdrava
populacija itd. Na področju športa pojem »organiziranost športa« opredeljuje tako inštitucionalno
organizacijske enote, kjer se šport izvaja (od športnih društev do OKS – ZŠZ), kjer se o športu
odloča (državni organi, inštitucije NVO itd.), do vseh organizacijskih in drugih ukrepov, ki jih
odgovorni odločevalci o športu in izvajalci športa v državi sprejemajo in izvajajo, ter predstavljajo
podporo športu. Med najbolj pomembna organizacijska ukrepa in pogoja za uspešno delovanje
športa (med številnimi, npr.:zdravstveno varstvo športnikov, socialna in ekonomska varnost
športnikov, razne oblike zavarovanj, zagotavljanje strokovnih kadrov v športu, posebne
organizacijske oblike izobraževanja športnikov, meritve ugotavljanja in spremljanja ravni
pripravljenosti športnikov, zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi,….) dokazano sodita
financiranje športa (zagotavljanje finančnih virov) in zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture,
zato bosta ta dejavnika tudi v tem magistrskem delu obravnavana kot organizacijska dejavnika.
Podobno velja v analizi NPŠ 2000 (Kolar et al., 2010).
2
V magistrskem delu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
3
Ker je predmet proučevanja v magistrskem delu organiziranost športa, vrhunski šport in vrhunski
športniki, katerih rezultat so vrhunski športni dosežki, predmet proučevanja ni organiziranost športa
v vrtcih, šolah, gospodarskem sektorju idr., saj delujejo zunaj organizirane društvene sfere,
oblikujejo se po drugih zakonih in niso sestavni del mednarodnih osrednjih športnih združenj oz.
mednarodnih športnih federacij. Hkrati tudi niso dejavnik v procesu velikih športnih dosežkov.
4
Športna vzgoja je dejavnost otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj
obveznega vzgojno-izobraževalnega programa (v šoli), ne glede na njegovo pojavno obliko (Zakon
o športu, 1998).
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Tudi zato, da bi prišli do čim boljših, vrhunskih športnih rezultatov, je področje športa v
Republiki Sloveniji normativno urejeno. Številni zakoni in podzakonski predpisi, ki so
pregledno predstavljeni v prilogi 4, kažejo na interes države in družbe po ustvarjanju in
zagotavljanju ustreznih pogojev za razvoj športa. Temeljna izhodišča normativne ureditve,
na katero se naslanja magistrsko delo, so Zakon o športu (v nadaljevanju ZSpo),
Nacionalni program športa (v nadaljevanju NPŠ) in ZDru.
Predmet raziskovanja magistrskega dela je vpliv organiziranosti športa na vrhunske
športne dosežke. V magistrskem delu so zapisana dognanja proučevanja, v kolikšni meri
organiziranost in organizacijski ukrepi v športu (tako na nivoju vladnih kot nevladnih
organizacij) vplivajo na vrhunske športne rezultate. Proučevan je vpliv sistemskih rešitev v
ZSpo in NPŠ v minulih dvanajstih oziroma desetih letih, kolikor časa je temeljni zakon v
veljavi in temeljni strateški dokument slovenskega športa v izvajanju, na ustvarjanje
pogojev in rezultate v vrhunskem športu. Zlasti zato, ker so bili sprejeti določeni ukrepi na
področju organiziranosti športa, je bilo preverjeno, če so ti ukrepi dali želene in
pričakovane rezultate.
Magistrsko delo, glede na obravnavani predmet, namene in zastavljene cilje, primerjalno
proučuje tudi organizacijo slovenskega športa, vrhunskega športa in vrhunskih športnih
dosežkov z istimi izhodišči na Hrvaškem, v Nemčiji, na Madžarskem, Portugalskem in na
Finskem. Predstavljeni pa so tudi izsledki organizacijskih značilnosti športa v drugih
državah EU.
Izhodišče proučevanja je bila predpostavka, da je soodvisnost organiziranosti športa in
doseganje vrhunskih športnih dosežkov še kako pomembna. Na podlagi dosedanjih
raziskav na tem področju in teoretičnih izhodišč sta lahko skladno s cilji oblikovani in
preverjeni naslednji za raziskavo relevantni:
hipoteza organiziranost športa vpliva na doseganje vrhunskih športnih dosežkov
in podhipoteza organiziranost športa v Sloveniji je primerljiva z organiziranostjo športa v
izbranih evropskih državah
V laični in strokovni javnosti je namreč pogosto prisotna dilema, ali je organiziranost
izvajalcev športa tako na državni ravni kot ravni civilne športne sfere primerna. Kot tudi,
ali se ukrepi in sistemske rešitve, ki jih v podporo vrhunskemu športu sprejema država,
učinkovito implementirajo v športnih organizacijah (ŠD, zvezah ŠD, nacionalnih športnih
zvezah) in pri vrhunskih športnikih ter dejansko vplivajo na športni dosežek.
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Namen magistrskega dela je s pomočjo domače in tuje znanstveno-raziskovalne in
strokovne literature, izkušenj iz prakse ter empirične raziskave:
• proučiti razvoj in organiziranost športa v naši državi, temeljnih dejavnikov in
izvajalcev športa, doseženih vrhunskih športnih dosežkov slovenskih športnikov
ter raziskovalno delo v športu;
• predstaviti in opredeliti vrhunski šport, vrhunskega športnika in vrhunski športni
rezultat;
• zbrati, proučiti in temeljito predstaviti strateške dokumente in predpise, ki
urejajo šport in posredno ali neposredno posegajo na urejanje športa v Sloveniji
in
• proučiti, s čim država in lokalne skupnosti uresničujejo javni interes na področju
športa, ukrepe in pogoje, ki podpirajo vrhunski šport, delo vrhunskih športnikov
in jim posledično omogočajo doseganje vrhunskih športnih dosežkov.
Glavni cilj magistrskega dela je ugotoviti povezanost in vpliv organiziranosti športa na
doseganje vrhunskih športnih rezultatov. Nadaljnji cilji magistrskega dela so tudi:
• ugotoviti, v kolikšni meri je organiziranost športa v Sloveniji primerljiva z
organiziranostjo v proučevanih državah;
• ugotoviti primerljivost vrhunskih športnih dosežkov slovenskih športnikov z
dosežki športnikov proučevanih držav;
• s pomočjo raziskave in analize ter kritične presoje znanstveno ugotoviti odločilne
dejavnike in okoliščine, ki vplivajo na vrhunski športni dosežek;
• s pomočjo spletne ankete med slovenskimi športniki, prejemniki olimpijskih
odličij, ugotoviti, v kolikšni meri je organiziranost športa vplivala na njihov razvoj
in njihove vrhunske športne dosežke;
• podati predlog, kaj in s kakšnimi sistemskimi, organizacijskimi ter drugimi ukrepi
je potrebno v prihodnje organiziranost športa izboljšati, dvigniti na višjo raven.
V začetnem sklopu izdelave magistrskega dela je bilo skozi analizo raziskovalnih spoznanj
že izvedenih študij o vplivu različnih dejavnikov na doseganje vrhunskih športnih
rezultatov in analizo normativnih nastavkov, ki urejajo šport doma in v Evropi, pregledanih
okrog 300 primarnih in sekundarnih virov. Pri tem je bila v ospredje postavljena
organiziranost športa in športne politike v povezavi s športnimi uspehi. Po ocenah avtorjev
o neposredni povezanosti tematike posameznih objav s pričujočim delom je bilo med njimi
izbranih 246 objav, ki so bile uvrščene v arbitraren izbor z namenom podrobnejšega
proučevanja.
Področje organiziranosti športa pri nas, primerljivo tudi z mednarodnim prostorom po letu
1991, je doslej največ raziskoval Šugman s sodelavci (1997, 1998a, 1999, 2002). Med
drugim ugotavlja, da je organiziranost slovenskega športa primerljiva z evropskim.
Dodatno in še bolj sistematično je Šugman proučil organiziranost športa v Sloveniji in v
svetu (1998b) z zanimivo ugotovitvijo, da nam na področju društvene organiziranosti ni
primere. V Evropi je povezavo in vpliv organiziranosti športa na vrhunske dosežke v
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športu veliko proučeval De Bosscher5, ki je leta 2007 tudi doktoriral z raziskavo »Sports
Policy Factors Leading to International Sporting Success6«. De Bosscher (2007) s
sodelavci (2008a, 2008b, 2010) je dokazal tesno povezanost ravni organiziranosti in
uspešnosti športa. De Knopp in sodelavci so s primerjalno raziskavo politik vrhunskega
športa v Flandriji (Belgija) in na Nizozemskem že leta 1996 ugotavljali, da razlike v
politikah vrhunskega športa lahko v veliki meri razložijo rezultatsko slabše nastope
flandrijskih športnikov od nizozemskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih. Prav tako
so v Belgiji Goli, Du Bois in Heyndels (2010) proučevali učinke vladne strukture na število
vrhunskih športnikov, ter ugotovili pomembno povezavo.
Andreff7 (2009) je z analizo financiranja športa v času globalne recesije proučil vrste virov,
višino in razmerja financiranja športa v državah članicah EU (E-27). Ugotovil je
pomembno odvisnost finančnih sredstev in osvojenih medalj na velikih tekmovanjih
(poudarek na olimpijskih igrah), pri tem pa je rezultate raziskav utemeljil tudi na
dejavnikih organiziranosti športa in ukrepih vladnih politik. Podobno je Bednarik s
sodelavci (1998a, 1998b, 2000, 2006a, 2006b, 2007), v obdobju po sprejemu ZSpo in
NPŠ, veliko proučeval organiziranost športa slovenskih športnih organizacij in njihovo
uspešnost, v glavnem v povezavi z menedžmentom, kot tudi načine in oblike financiranja
športa v Sloveniji, primerjaje z uspešnostjo posameznih športnih panog glede virov
financiranja in njihovega obsega. Ugotavljajo nedvomno povezanost vpliva finančnih virov
na uspešnost športa, vendar se v raziskavah na vrhunski šport osredotočajo zgolj v
omejenem obsegu. Podobne raziskave s podobnimi dognanji je bilo mogoče zaslediti v
Avstraliji (Westerbeek s sodelavci in Aaron, 1995, 2003, 2005), kjer raziskovanja prav
tako temeljijo na povezavi organiziranosti športa, menedžmenta in športnih uspehov,
čeprav predvsem Aaron (2004) v raziskavah, izvedenih tako v Avstraliji kot drugod po
svetu (Evropa, Azija, celo na Bližnjem Vzhodu), ugotavlja pomembno povezanost
rezultatske uspešnosti športa z organiziranostjo vladnih športnih organizacij, nevladnih
športnih organizacij in zasebnega sektorja.
Raziskava, v kateri Jurak in soavtorji (2010) zelo precizno analizirajo vpliv ukrepov za dvig
ravni vseh področij športa, določenih v NPŠ (2000), tudi vrhunskega, je Analiza
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2000 – 2010. Ugotavljajo
visoko raven dosežene uspešnosti predpisanih ukrepov in njihov posredni ali neposredni
vpliv na uspešnost slovenskega športa. Pri pregledu sorodnih tem znanstvenega
proučevanja je bilo ugotovljeno, da v slovenskem prostoru nobeden od avtorjev, ki je
proučeval organizacijo in organiziranost v športni sferi, ni iskal neposredne primerljivosti
ali soodvisnosti organiziranosti športa in vrhunskih športnih rezultatov.
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Veerle De Bosscher, profesor na bruseljski univerzi (Free University of Brussels – VUB).
Dejavniki v športni politiki, ki vodijo do mednarodnega športnega uspeha (dobesedni prevod, ki
vsebinsko, po prebiranju knjižnega dela, pomeni: dejavniki organizacije športa, ki vplivajo na
doseganje mednarodnih (razumljeno: vrhunskih) športnih rezultatov).
7
Wladimir Andreff, doktor ekonomije, zaslužni profesor za gospodarstvo na pariški Sorbonni, častni
predsednik mednarodnega Društva športnih ekonomistov.
6
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Med iskanjem primerljivih mednarodnih vsebin in literature je bilo ugotovljeno, da v okviru
mednarodnega raziskovalnega projekta treh držav (Belgija, Nizozemska, Velika Britanija)
SPLISS, katerega nosilci so raziskovalci bruseljske univerze VUB (predvsem De Bosscher s
sodelavci), v letih 2008 – 2011 poteka raziskava, katere namen in cilj je proučevanje
vpliva organizacijskih dejavnikov v športu na razvoj vrhunskega športa in vrhunskih
uspehov v športu. Prvi del raziskave je zaključen s študijo na primeru atletike
»Competitiveness of Nations in Elite Sport disciplines: the case of atletics (2009 – 2010)«8
(2008b), kjer je medsebojna povezanost proučevanih dejavnikov potrjena. Enako velja za
podobno primerjalno raziskavo v okviru istega projekta, izvedeno v Belgiji, Veliki Britaniji,
Kanadi, Italiji, na Nizozemskem in Norveškem (De Bosscher et al., 2008a)9.
Raziskovalno delo je bilo zasnovano na podlagi poglobljenega pregleda strokovne
literature in relevantnih znanstveno raziskovalnih izsledkov. S primerjalnimi metodami dela
se je poskušalo uresničiti cilje, ki so bili zastavljeni.
Za strokovno korektno in verodostojno proučevanje so v magistrskem delu uporabljene:
• metoda deskripcije (opis proučevanega predmeta),
• metoda kompilacije (povzemanje izsledkov različnih študij),
• zgodovinska metoda (strnjen pregled razvoja področja),
• metoda komparacije (primerjanje enakih ali podobnih dejstev in ugotavljanje razlik
z induktivno (sklepanje) in deduktivno metodo (zaključevanje),
• analiza in sinteza (ugotovitev preteklega in sedanjega stanja),
• statistična metoda (analiziranje podatkov s pomočjo tabel in grafikonov),
• metoda anketiranja (zbiranje podatkov, informacij, stališč in mišljenj z
izpolnjevanjem spletnega vprašalnika).
Magistrsko delo je napisano s pomočjo že pridobljenega znanja ter znanja pridobljenega s
študijem različne domače in tuje strokovne in znanstveno-raziskovalne literature,
primerjavo študij in raziskav, ki obravnavajo to področje, rezultatov analize zakonskih
aktov in podzakonskih predpisov ter drugih virov, pogovorov s sodelavci ter s
povzemanjem podatkov iz različnih podobnih raziskav, organizacijskih aktov in druge
relevantne literature. Prav tako je bila na osnovi vprašalnikov o organiziranosti športa,
delovanju vrhunskega športa, ukrepih za doseganje vrhunskih športnih dosežkov in
osvojenih medaljah na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih, poslanih v tujino,
izvedena primerjalna raziskava.
Z naštetimi metodami je predstavljen problem in predmet raziskovanja, izvedene so bile
raziskave in proučevanje, potrjeni oziroma ovrženi postavljeni hipoteza s podhopitezo,
ugotovljen pomen obravnavane teme ter oblikovne idejne zasnove za nadaljnje raziskave
in strokovne razprave.

8

Konkurenčnost držav v vrhunskem športu (elitnih športnih disciplinah): primer atletike (20092010).
9
Naslov študije: The Global Sporting Arms Race.
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Magistrsko delo je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela, ki se dopolnjujeta in ga
sestavlja 11 poglavij.
V uvodu je opisan problem in predmet raziskovanja, postavljeni sta hipoteza s
podhipotezo ter namen in cilji raziskave. Predstavljene so dosedanje raziskave v
magistrskem delu proučevanega področja in opisane metode, uporabljene pri raziskavi. Po
posameznih poglavjih je spisana struktura dela.
V drugem poglavju so s teoretično metodo skozi več razčlenjenih poglavij opredeljeni
nekateri pojmi, pomembni za razumevanje predmeta raziskovanja. Opisana in razložena je
definicija športa, organizacija in organiziranost, vključno z organiziranostjo športa,
obrazloženi so pojmi, ki se nanašajo na pojmovanje vrhunskega športa: vrhunski šport,
vrhunski športnik in vrhunski športni dosežek. V tretjem poglavju je opisan družbeni
pomen športa v Sloveniji ter vpetost športa, s poudarkom na vrhunskem športu, v različna
družbena dogajanja. Poglavje je zaključeno z obravnavo komercializacije in
profesionalizacije športa v povezavi z mediji, kar je trenutno zelo aktualno vprašanje, ter
povezanost politike in športa.
Četrto poglavje magistrskega dela je osredotočeno na organizacijo športa in vrhunski
šport v Republiki Sloveniji v obdobju do leta 1998, ko je bil šport prvič v slovenski
zgodovini zakonsko urejen in sprejet NPŠ (2000). Po kratkem zgodovinskem pregledu
organiziranosti športa v Sloveniji je predstavljena umeščenost slovenskega športa in
športnikov v zgodovinski prostor in sistem bivše skupne države SFRJ. Obdobje po
osamosvojitvi Slovenije (1991) je analizirano skozi sistemsko ureditev športa,
organiziranost in povezovanje civilne športne sfere, predstavljen je vrhunski šport v
Sloveniji in pomembna pogoja za razvoj vrhunskega športa: financiranje ter stanje
športne infrastrukture.
Pomemben del magistrskega dela predstavlja peto poglavje, v katerem je spisana
temeljita raziskava organiziranosti športa in vrhunskega športa v Republiki Sloveniji v
aktualnem obdobju zadnjih desetih let, ko sta se uveljavila ZSpo in NPŠ. Predstavljeni so
rezultati proučevanja nacionalnih strateških dokumentov in z njimi povezanih zakonskih
podlag, ki v šport posegajo z vsebinskega in organizacijskega vidika. V tem delu
magistrsko delo prikazuje institucionalno analizo športnih organizacij, vlogo države v
športu in civilnodružbeno športno organiziranost, saj velja paradigma, da so športna
društva nosilci športnega dogajanja v državi, vključno z vrhunskim športom. Poglavje je
namenjeno predstavitvi raziskovanja društvene športne organiziranosti in vrhunskih
športnih dosežkov slovenskih športnikov, ki se odražajo s številom osvojenih medalj
slovenskih OI, SP in EP. Predstavljena je analiza pogojev, ki jih država in družba
ustvarjata za razvoj vrhunskega športa, pri čemer je izpostavljena javnofinančna vloga
države in stanje na področju športnih objektov, kar je bilo mogoče primerjati z analizo
stanja pred letom 1998.
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V mednarodni raziskavi (šesto poglavje) je s primerjalno analizo in ugotovitvami proučena
organiziranost športa v Evropi, posebna primerjalna analiza v sedmem poglavju pa je
namenjena organiziranosti športa in dosežkom vrhunskih športnikov na Hrvaškem, v
Nemčiji, na Madžarskem, na Portugalskem in Finskem, primerljivo s Slovenijo. Sedmo
poglavje je tudi sicer najpomembnejši del magistrskega dela, saj je kot druga raziskava,
predstavljena raziskava o vplivu organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih
dosežkov, ki je bila izvedena s spletnim anketiranjem med vsemi triindvajsetimi10
slovenskimi prejemniki olimpijskih odličij v obdobju samostojne Slovenije. V tem poglavju
je predstavljena tudi tretja raziskava, analiza povezanosti med dejavniki organiziranosti
športa in doseganjem vrhunskih športnih dosežkov. V osmem poglavju sta preverjeni
hipoteza s podhipotezo, povzete so glavne ugotovitve, prispevek tega raziskovanja stroki
in znanosti sledi v devetem poglavju, čemur v desetem poglavju sledijo predlogi za prakso
in za nadaljnje raziskave, saj smo bili pri proučevanju vsebin soočeni s številnimi izzivi in
spoznanji o možnostih nadaljnjega proučevanja. V zadnjem, enajstem poglavju, pa je z
zaključkom magistrsko delo zaokroženo v celoto. Navedena je še številna literatura in viri,
ki so bili v pomoč pri proučevanju in pisanju magistrskega dela, kar je podprto s številnimi
prilogami na koncu magistrskega dela.

10

Eden je od dobitnikov olimpijskega odličja že pokojni.
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2 TEORETIČNA IN POJMOVNA IZHODIŠČA
2.1 ŠPORT
Etimološki izvor pojma "šport" je v latinskih besedah desportate, disport oz. disportate,
kar pomeni odnesti proč, oditi z dela, odnašati11 (de – od, portare – nesti12). Skrajšana
oblika sport naj bi se prvič pojavila v 15. stoletju. V času W. Shakespearea (1564 – 1616)
se pojmuje šport kot »zabava, razvedrilo«. Šele v 19. stoletju dobiva šport tudi dodatni
pomen, pomen motorične aktivnosti in z njo tekme, tekmovanja, pri čemer ima nedvomno
največ zaslug Velika Britanija, domovina modernega športa (Thomas Arnold, 1795-1842).
Spremembe razumevanja pojma šport se spreminjajo tudi zaradi sprememb v samem
športu. Razaumevanje športa je od države do države različno tudi zaradi ideološke in
politične opredelitve države in s tem pojmovanja športa v družbi te države. Danes ima
beseda sport mednarodno veljavo z istim pomenom in v vsakdanji rabi označuje obliko
telesne dejavnosti, igro ali tekmovanje.
Finski sociolog Heinila (v: Šugman, 1998b, str. 24-26) je opredelil pogled na šport skozi
darvinistično in antropocentrično teorijo. Darvinistična teorija enači šport z Darwinovo
teorijo o ohranitvi vrst in njihovega boja za obstoj. Poudarja tekmo in tekmovanje, kar naj
bi bil vzvod, ki omogoča boj in izloča iz športa tiste, ki niso sposobni slediti zahtevam
sprejetih pravil tekme (selektivnost športnikov). Poudarja izid in postavlja na piedestal
zmago kot izključno in najpomembnejšo stvar v športu. Ker je šport po tej teoriji v praksi
močno podprt s profesionalizacijo in komercializacijo, se v državah s takšnim izhodiščem
športa med športniki in športnimi panogami dejansko udejanja »boj za obstanek«.
Antropocentrična teorija v ospredje postavlja človeka, njegove interese in potrebe. Šport
po tej teoriji je veliko več kot le tekma. Vrhunski dosežek ni »conditio sine qua non« te
teorije, čeprav dosežkov ne zanika. Vloga tekme je podrejena drugim plemenitejšim
vrednotam13, ki jih človek želi doseči s športom. Ta teorija šport pojmuje kot bistveno
sestavino bogatenja človekovega prostega časa, kot njegovo potrebo po gibanju, gibalni
sprostitvi, kot duševno sprostitev, duhovno ustvarjalnost v igri itd., ki pa ji ni tuja
vrhunska športna ustvarjalnost, kot naravna človekova želja po uveljavitvi na vseh drugih
področjih človekovega ustvarjanja, dela in življenja.

11

Izvor besede največkrat tolmačijo kot "oditi skozi mestna vrata". Beseda je verjetno nastala
zaradi preprostega dejstva, da so bili pri Rimljanih tereni za vadbo športnih veščin zunaj mestnega
obzidja. Hudson (2003) pa zatrjuje, da beseda šport res izhaja iz angleške besede disport, kar pa
pomeni zabavati samega sebe ter da je šport tisto gibanje, ki je samo sebi namen.
12
Snoj, M. (2003): Slovenski etimološki slovar, str. 644.
13
Gre predvsem za humanizacijo. S športom naj bi vplivali na procese odtujevanja in reintegracije
na eni ter na samouresničevanje in osvoboditev človeka kot individualnega in družbenega bitja na
drugi strani.
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Šport je področje, ki ga je mogoče definirati na nešteto načinov14. Kellner (1996, str. 458467), ki v športu vidi predvsem spektakel, navaja, da je šport nekaj med nastopom in
tekmovanjem. Guttman (1979) in Edwards (1973; po Hudson, 2003) poudarjata mentalni
eskapizem in pravita, da se šport nahaja nekje na meji med iracionalnim in instinktivnim
in predstavlja potrebo posameznika, da zbeži, McPherson, Curtis in Loy (1989; po Higham
in Hinch, 2001, str. 51) pa prisegajo, da je šport institucija, ki temelji na pravilih,
organizacijski strukturi, tekmovanju in telesni dejavnosti. Bale (1989) povezuje šport in
medije, ter nekoliko v šali pravi, da je šport tisto, kar piše o njem v dnevnem športnem
časopisju. Številne definicije športa se omenjajo v slovarjih, kjer pa šport najpogosteje
opisujejo kot neko dejavnost posameznika oziroma skupine, ki je načeloma zaznamovana
s tekmovalnostjo in telesno močjo. Nekatere definicije športa izhajajo tudi iz ekonomskih
in gospodarskih pogledov na to dejavnost, kot je npr. Kellerjeva (2003), ki je sistem
športa z ekonomistično preciznostjo grafično ponazorila z njegovimi akterji: športniki,
športnimi klubi in zvezami, političnimi in javnimi ustanovami, mediji, industrijo, tehnologijo
in gledalci. Tak sistem naj bi bil sam sebi zadosten, vendar mu ne gre pritrditi, saj v shemi
manjka bistvo športa, to je športna dejavnost (Kolar, Jurak, 2010, str. 20). Sneyder in
Spreizer sta šport definirala kot tekmovalno telesno aktivnost, ki vključuje posebno
opremo in prostore ter z dojemanjem časa, prostora in pravil sestavlja igro, pri kateri je
želja za rezultatom osnovnega pomena (Parks, Zanger, Quaterman, 1998, str. 2).
Kaj pojmujemo kot šport, je pomembno tudi s pravnega vidika (Bergant Rakočevič et al.,
2008, str. 28). Predvsem zato, ker je šport v sodobni družbi pomemben gospodarski,
socialni in kulturni dejavnik, kot specifična dejavnost pa se je vrhunski šport razvil do
stopnje popolne komercializacije in profesionalizacije, kjer so pravne norme še kako
pomembne.
Ugotavljamo, da šport nima ene same definicije (Hudson, 2003) in da nobena definicija
športa ne zajame tako celovito, da ne bi kakšna stvar štrlela izven njenih meja (po
Kolarju, Juraku, 2010a, str. 20-21). Iz samo zgoraj navedenih opredelitev športa lahko
ugotovimo, da mu različni avtorji in različna okolja dajejo različen pomen. Načeloma
kažejo na pozitivno človekovo in družbeno konotacijo. Zato lahko pritrdimo stališču
Šugmana (1997, str. 27), »da športa ni mogoče opredeliti za včeraj, danes in za jutri«, saj
je družbeni pojav, ki se bo spreminjal glede na družbene potrebe in z njim se bosta
spreminjala njegov pomen in opredelitev.
14

Športni sociologi se generalno strinjajo z definicijo športa: »Šport je institucionalizirana (ima
formalna pravila in organizacijsko strukturo, ki pomagajo pri vodenju in usmerjanju ljudi skozi
aktivnost) tekmovalna aktivnost (socialna dinamika med tekmovalno aktivnostjo in pri individualni
sodelovalni aktivnosti je različna), ki vključuje različne fizične aktivnosti in sposobnosti
posameznikov. Motivacijski faktor športno aktivnih pa je kombinacija osebnega zadovoljstva in
zunanjih nagrad. Osebno zadovoljstvo je kompleks notranjega zadovoljstva, ki zajema izraznost
gibanja, svobodo, spontanost in užitek pri udejstvovanju. Zunanje zadovoljstvo pa je povezano z
razvojem fizičnih sposobnosti, družbenega odobravanja, pridobitve določenega statusa ali
materialnih dobrin za dober nastop. Pri taki definiciji športa lahko razlikujemo čisto igranje od
dramatičnega spektakla« (gradivo MŠŠ, 23. 11. 2010 - razmišljanje najdeno v dokumentu brez
avtorja, predvidoma Kolar ali Jurak – Izhodišča za pripravo osnutka NPŠ 2010).
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2.2 ORGANIZIRANOST ŠPORTA
Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen sistem urejanja strokovnih,
organizacijskih in upravljalnih nalog lokalnih skupnosti in države. Organiziran šport je
postal del modernega življenja, za večino svetovne populacije kar del vsakdanjika.
Šugman (1998a, str. 14-15) navaja, da »pod organiziranostjo športa pojmujemo
konstituiranje temeljnih športnih subjektov (nosilcev, izvajalcev …) ter zveze in odnose
med njimi, v katerih udeleženci (člani) izražajo, oblikujejo in uresničujejo s pravili ali
drugimi akti opredeljene oziroma določene cilje (naloge) ter s tem interese«. Pravi, da
»nobena organizacija in organiziranost največkrat na višji ravni oblasti, lahko pa tudi na
vodoravni (horizontalni) legi, ni večna in da se spreminja«. Gre za organiziranost od
temeljnih subjektov do organiziranosti le-teh na drugih ravneh oblasti, na nacionalni in
mednarodni. Vendar se organiziranost športa zaradi različnih političnih sistemov in
družbenoekonomskih odnosov, ki obstajajo znotraj posameznih ravni odločanja na
nacionalni ravni in ravni drugih držav, med seboj razlikujejo. Pri tem ne gre za formalno
ločevanje organiziranosti po t.i. navpični (vertikalni) povezanosti, ampak predvsem za
vprašanje »oblasti« in s tem odločanja. Stopnja športnega zadovoljevanja človekovih
potreb bo po Bednariku in drugih (2002a) polno dosežena šele takrat, ko bo posameznik
svoje cilje dosegel v civilno-socializiranem športu, ki ga bo oblikovala visoka raven
smotrne organiziranosti. Bistvo športa je uresničevanje človekove svobode in
ustvarjalnosti, zato mora organiziranost športa samega izhajati iz načel demokracije,
humanizacije in človekovega samouresničevanja (Šugman, 1998a, str. 35).
Organiziranost temeljnih športnih subjektov, predvsem tistih, ki jih ustanovi država in
uresničujejo t.i. javni interes, je odvisna od stopnje demokratičnosti družbe,
organizacijske kulture ljudi, gospodarske razvitosti in stopnje družbenoekonomskih
odnosov ter s tem ekonomske možnosti razvoja športa v določenem okolju oziroma
državi. Še kako pomembna je športna tradicija, ljudje (človeški potenciali – viri) in
materialni pogoji za delo in razvoj.

2.3 ŠPORTNA ORGANIZACIJA
Izraz športna organizacija je nedoločen in pravno neopredeljen (Bergant Rakočević, 2008,
str. 42-43). Uporabljamo ga lahko kot generičen pojem za vse subjekte, ki se s športom
ukvarjajo kot s svojo dejavnostjo. Pripadniki, člani takšnega subjekta, se združujejo
predvsem zaradi neposredne športne dejavnosti, naj si bo v rekreacijskem, tekmovalnem
ali pač organizacijskem pomenu.
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Športne organizacije najpogosteje poimenujemo z izrazom »športno društvo15«, saj gre za
vse temeljne organizacijske oblike združevanja občanov z vidika civilne družbe na
področju športa. V športu se kot sinonim za društvo zelo pogosto uporablja naziv
»klub16«. Zakon o društvih izrecno navaja, da se za društvo, organizirano po tem zakonu,
lahko uporabijo tudi besede združenje ali klub (Travner v: Simšič, 2007, str. 3).
Podlaga za združevanje občanov je ustavna pravica do svobode združevanja, izhajajoč iz
ustavno zajamčenih človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Ustava Republike Slovenije,
42. člen17). Pravno-formalna osnova za ustanavljanje športnih društev, zvez, združenj itd.
je Zakon o društvih18, ki kot temeljno organizacijsko obliko združevanja občanov oziroma
državljanov določa društvo. Povezave društev na višjih ravneh poimenujemo s terminom
zveza, v vsakdanji rabi govorimo še o federaciji, uniji (tako kot klub sta tudi ta dva izraza
tujki), združenju, skupnosti itd.
Z vidika poslanstva je vsem civilnim športnim organizacijam skupen neprofitni značaj
delovanja. V skladu s sodobnimi razlagami obstoja in delovanja neprofitnih organizacij to
pomeni, da maksimiranje dobičkonosnost kapitala ni osnovni cilj delovanja organizacije in
da ta proces ne more biti v funkciji individualnega interesa lastnikov (Kolarič, 2002, str.
29-44). Skladno s temi razlagami je smisel obstoja civilnih športnih organizacij delovanje v
skupno korist članov organizacije; ta pa je največkrat splošno družbeno koristna.
Športne organizacije so zelo kompleksne, saj je znotraj njih zelo spremenljiva narava vlog
posameznikov, odgovornosti in nalog (Šugman et al., 1999, str. 52). So kot živ organizem,
ki se nenehno spreminja zaradi zunanjih ali notranjih razlogov. Nosilci sprememb so
predvsem člani organizacije, bistveni del članstva pa so upravitelji, ki sprejemajo
odločitve, in izvajalci, ki odločitve izvajajo. Gre za, kot trdi Fahlen (2004), specializacijo,
standardizacijo in centralizacijo nalog, opravil, vodenja in odločanja. Vodenje procesov

15

V SSKJ najdemo opredelitev, ki pravi, da je društvo »organizirana skupina ljudi, ki ima skupne
cilje in deluje po določenih pravilih.« Termin društvo se najpogosteje pojavlja v najširšem pomenu
besede kot poimenovanje vseh temeljnih organizacijskih oblik združevanja občanov z vidika civilne
družbe. V nekaj letih se je ta termin v športu zelo udomačil, a kljub temu še pogosto slišimo za
»klub« kot sinonim za društvo. V nekaterih okoljih so ohranili termin klub (zlasti v tistih in takrat,
ko želijo bolj poudariti tekmovalno vlogo in usmerjenost društva) ali družina (ko želijo bolj poudariti
vzgojno komponento dela z ljudmi, zlasti mlajšimi). Temeljni namen združevanja ljudi v športu je
zadovoljevanje potreb po posebno pogojenem gibanju (motorika in igra) in tekmi (Šugman, 1998,
str. 48-53).
16
Definiciji sta podobni, vendar razlika med društvom in klubom obstaja. Društvo je pravno
priznana organizacija, je organizacija, ki ji pravni red daje posebno vlogo in pomen v družbeni
ureditvi. Društvo je pravna oseba, medtem ko klub po definiciji lastnosti pravne subjektivitete
nima. V primeru, ko gre za društvo z osebnim imenom, v katerega je vključena beseda »klub«, gre
še vedno za pravno osebo, ustanovljeno po zakonu o društvih. V SSKJ najdemo tudi definicijo za
»klub«, ki se glasi: »organizacija, ki združuje ljudi s skupnimi interesi.«
17
Ustava Republike Slovenije, Uradni list RS, št. 33/91.
18
Prvi Zakon o društvih je bil v Republiki Sloveniji sprejet leta 1974 (Uradni list SRS, št. 37/74,
dopolnitev št. 42/86) , trenutno je v rabi novelirani zakon iz leta 2006 z zadnjimi spremembami in
dopolnitvami leta 2010.
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mora biti tudi v športni organizaciji pregledno (Aaron, 2004, str. 5). Poznavanje
medčloveških odnosov, ki nastopajo pri delovanju organizacije, pa je temelj uspešnega
upravljanja športa (Retar, 2006, str. 12).
Vprašanje uspešnosti posameznih sredin (klubov) pri »permanentnem« doseganju
vrhunskih rezultatov je v veliki meri povezano s kulturo delovanja oziroma organizacijsko
kulturo te sredine. Stare (2005, str. 94-95) opredeljuje organizacijsko kultura kot »način
mišljenja, razmišljanja in občutkov v organizaciji. V primerjavi z organizacijsko strukturo
ima organizacijska kultura večjo vztrajnost in jo je teže spreminjati«. Na nek način je prav
vztrajnostni moment organizacijske kulture tisti, ki tekmovalce (in navijače) dolgoročno
veže na določeno sredino, privablja mlade športnike, s tem pa omogoča večji nabor
potencialnih kandidatov za vrhunske izide.

2.4 IZVAJALCI ŠPORTA
Pod pojmom izvajalci športa se razumejo organizacijske oblike, v katerih ljudje realizirajo
športno dejavnost. Izvajalce športnih programov v Sloveniji lahko razdelimo po različnih
merilih. Najpomembnejša je delitev na podlagi predmeta dela ali poslovanja. Pri tej delitvi
gre za delitev izvajalcev športa na primarne in sekundarne. Bistvena ločnica je ta, da so
nekateri nosilci (izvajalci) športa ustanovljeni z zakonom (npr. vrtci, šole), nekateri pa na podlagi
zakona (npr. društva, zveze, s.p.-ji itd.).
Primarni izvajalci športa so tisti, katerih temeljni predmet poslovanja je športna dejavnost.
Mednje sodijo:
• športna društva, ustanovljena po ZDru, ki so pravne osebe zasebnega prava, in
vse sestavljene organizacije, v katerih se društva povezujejo (zveze);
• gospodarske družbe, ustanovljene po Zakonu o gospodarskih družbah, Zakonu o
zadrugah ali Obrtnem zakonu, ki so pravne osebe zasebnega prava, katerih
temeljna dejavnost je športna, vadbena dejavnost (zasebni športni športnorekreacijski centri, zasebni teniški centri, fitnes centri, itd.) in imajo koncesijo, da
lahko opravljajo tudi vzgojno-izobraževalne ali vadbene procese;
• javni zavodi, ustanovljeni po Zakonu o zavodih s strani države ali občine, ki jim
ustanovitelj podeli koncesijo, da opravljajo tudi vzgojno-izobraževalne ali
vadbene procese (zavodi, ki izvajajo šole v naravi, smučarske in plavalne tečaje,
gorništvo itd.) V to skupino ne sodijo javni zavodi, ki opravljajo le storitvene
dejavnosti (denimo upravljavci teh objektov).
Sekundarni izvajalci športne dejavnosti so tisti, katerih osnovna dejavnost ni šport oziroma
športna dejavnost, temveč so ob drugih (primarnih) nalogah pristojni tudi za šport
oziroma to dejavnost na nek način organizirajo in izvajajo. Ti so:
• vrtci in šole, ustanovljeni po t.i. šolski zakonodaji, katerih temeljna naloga je
vzgoja in izobraževanje, pa tudi športna vzgoja in športno izobraževanje;
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•

•
•

gospodarske družbe, (javni) zavodi in drugi izvajalci, ki sami ne nudijo športne
dejavnosti, ampak nudijo le storitvene dejavnosti (gostinsko-turistične
organizacije – npr. ŠRC Rogla; zavodi, ki nudijo samo storitve - npr. oddajajo
dvorane v najem, pr. Zavod Tivoli), zdravilišča, proizvajalci športnih izdelkov in
rekvizitov, pr. Alpina, Elan idr.);
posebne organizacije, ustanovljene po posebnih zakonih in predpisih (policija,
vojska..);
drugi nosilci, ki se ustanavljajo skladno z zakonom o društvih, gre pa za
stanovska, »cehovska« ali strokovna društva (taborniki, gasilci, lovci, turistična
društva, društva inženirjev, društvo športnih pedagogov ipd.) (Šugman, 1998a,
str. 44-47; Šugman, Bednarik, Kolarič, 2002, str. 43-50).

Sekundarni izvajalci med seboj niso povezani in niso člani v športnih organizacijah na
lokalni (občinski), še manj pa na drugih (višjih) ravneh.

2.5 VRHUNSKI ŠPORT
Vrhunski šport je v Sloveniji dogovorno opredeljen v 2. členu ZSpo (1998, NPŠ 2000, str.
42) kot »priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo po merilih OKS (1999, 2007, 2009,
2010) za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji status mednarodnega, svetovnega
in perspektivnega razreda«.
Vrhunski šport je posebna oblika športne dejavnosti, s katero vrhunski športniki dosegajo
športne rezultate, ki višajo meje zmožnega, dokazujejo zgornje meje človeških
psihofizičnih sposobnosti. Predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na
področju športa in je najvišja stopnja tekmovalnega športa (Jošt et al., 1999, str. 7) v
posameznih panogah. Po definiciji Havelke (v Bednarik et al., 2007, str. 40) predstavlja
vrhunski šport izločilni in splošni model pojmovanja športa.
Kolar in sodelavci (2007, str. 51) opredeljujejo vrhunski šport kot multiplikator in
generator množičnih oblik športnega udejstvovanja (pasivnega in aktivnega), sredstvo za
potrditev narodne identifikacije (prek vrhunskega športa narod dokaže, kaj zmore),
promotor vseh oblik množičnega športa, sredstvo oglaševanja za industrijo in storitve,
promotor države in sredstvo dokazovanja športnikov in vseh, ki z njimi delajo. Vrhunski
šport brez množičnega športa ne bi izgubil samo baze bodočih prvakov (Bednarik et al. v:
Tušak, Bednarik, 2002, str. 141), temveč bi izgubil tudi svoj smisel. Postal bi le sredstvo
za uveljavljanje države in politične elite.
Če smo v preteklosti za vrhunski šport trdili, da je v bistvu igra, se zdaj zavedamo, da gre
za trdo ustvarjalno delo, v katerem se prepletajo osebni, narodni, gospodarski, politični in
drugi interesi (Bednarik et al. v: Jurak 2007, str. 39). Vrhunski šport je vedno bolj
sistematično in do potankosti načrtovana dejavnost, ustrezno organiziran in strokovno
voden. Na vsaki naslednji stopnji je konkurenca večja, ostrejša in krutejša, zato je
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potrebno vedno več vlagati, se vedno bolj predajati in se osredotočiti na eno stvar
(Doupona Topič v: Milanović, Prot, 2005, str. 730-732 ).
Tušak (2008, str. 12-14) stoji na stališču, da je vrhunski šport pravi poligon za doseganje
odličnosti. Nikjer drugje ni uspeh tako izpostavljen in tako kruto ocenjevan. Zato Knap19
(2005) navaja, da je vrhunski šport zašel v nekakšno »gladiatorstvo«, v obdobje, ko je
postal nečloveško zahteven. Če je bilo nekoč v ospredju razmišljanje »važno je sodelovati,
ne zmagati«, so vrednote v sodobnem športu drugačne. Sodobni vrhunski šport se je tudi
(ali predvsem) zaradi zahtev sodobnega časa (medijev in ekonomskih učinkov) krepko
oddaljil od svojih prvotnih idealov. Knap (2005) pravi, »da ni nujno, da je vrhunski šport
tudi sam zdrav«. Vedno posega prek roba človekove zmogljivosti, saj sta konkurenca in
selekcija vse hujši.
Vrhunski šport predstavlja tudi področje, na katerem se lahko prek dosežkov na
mednarodni ravni uresničujejo koristi države (npr. prepoznavnost). Z njim se potrjujejo
družbeni sistemi in države ter posamezniki. Vrhunski šport in društva (klubi) so v tesni
neposredni medsebojni povezavi. Brez društev oziroma klubov tudi ne bi bilo vrhunskega
športa.

2.6 VRHUNSKI ŠPORTNIK
Glavni nosilci vrhunskega športa so vrhunski športniki in njihovi trenerji ter ŠD in NPŠZ, v
katerih delujejo. Naziv vrhunskega športnika si pridobi državljan Republike Slovenije, ki
doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti (ZSpo, 1998). Naziv športniku
dodeli OKS na podlagi določenih kriterijev, ki jih določi Strokovni svet za šport Vlade
Republike Slovenije20 na predlog OKS, oziroma pristojne nacionalne športne zveze.
Vrhunski šport in s tem vrhunski športnik je v Sloveniji dogovorno opredeljen glede na
kategorizacijo športnikov. Model za razvrščanje športnikov v razrede temelji na izhodišču,
da je »vrhunski ustvarjalni dosežek lahko dosežen le v absolutni mednarodni konkurenci,
torej na tekmovanjih, na katerih nastopajo vsi najboljši v posamezni športni panogi«
(ZSpo, 1998).
Eden temeljnih namenov vrhunskih športnikov je doseči tak rezultat ali dosežek, ki bi
pomenil vrhunsko športno ustvarjalnost, ki mora biti primerljiva v svetovnem merilu. V
Sloveniji so vrhunski športniki določeni s kategorizacijo (Bednarik, 1999, str. 55). Odbor za
vrhunski šport (v nadaljevanju: OVŠ) pri OKS – ZŠZ tri krat letno objavi seznam vrhunskih
športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji
19

Dr. Bojan Knap - zdravnik, maratonec in raziskovalec delovanja človeškega telesa v interjuju dne
16. 6. 2005 govori o vrhunskem športu z vidika strokovnjaka in navdušenega aktivnega
rekreativca.
20
Strokovni svet Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) za šport (v nadaljevanju:
strokovni svet) ustanovi vlada, ki za šest letni mandat imenuje tudi njegove člane. Gre za organ, ki
odloča o strokovnih zadevah v športu ter je strokovna pomoč vladi pri sprejemanju odločitev in pri
sprejemanju predpisov s področja športa.
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pridobili status kategoriziranega športnika
mednarodnega, perspektivnega razreda.

Republike

Slovenije

svetovnega,

Pred podrobnejšim opisom navedenih kategorizacij po razredih je vredno predstaviti tudi
velike mednarodne športne prireditve, na katerih se vrhunski rezultati lahko dosegajo in
so merilo za vrednotenje in posledično kategorizacijo. Velike mednarodne športne
prireditve po ZSpo (1998) so: olimpijske igre, sredozemske igre, univerziade, svetovna in
evropska prvenstva (tudi mladinska), svetovni pokali in grand prix mitingi in turnirji.

Športnik perspektivnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik mladinec ali kadet na osnovi
uvrstitve na svetovnih in evropskih mladinskih prvenstvih, svetovnih ter evropskih rang
lestvicah in doseženega svetovnega ali evropskega mladinskega rekorda21. Pod enakimi
pogoji v svoji starostni kategoriji ga dobi tudi športnik »mlajši član«, kot tudi športnik
»član«. Ta status velja dve leti.

Športnik mednarodnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik na osnovi uvrstitve na
olimpijskih igrah, svetovnih ali evropskih prvenstvih, svetovnih igrah, sredozemskih igrah,
svetovnih pokalih, tekmovanjih za veliko nagrado, doseženega svetovnega ali evropskega
rekorda v neolimpijskih22 disciplinah, svetovnih in evropskih rang lestvicah, svetovnih in
evropskih klubskih prvenstvih, ali drug dosežek, če je to v kriterijih za posamezno športno
panogo ali disciplino posebej opredeljeno. Ta naziv dobi tudi športnik invalid na osnovi
uvrstitve na paraolimpijskih igrah, olimpijskih igrah gluhih, svetovnih, evropskih prvenstvih
ali drug dosežek, opredeljen v kriterijih. Status športniku pripada dve leti.

Športnik svetovnega razreda je naziv, ki ga dobi športnik na osnovi uvrstitve na
olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, za osvojeno medaljo na evropskih prvenstvih,
svetovnih igrah, končno uvrstitev v svetovnem pokalu, ali nekaterih drugih primerljivih
tekmovanjih ter za dosežen svetovni ali evropski rekord. Ta naziv dobi tudi športnik invalid
za osvojeno medaljo na paraolimpijskih igrah in olimpijskih igrah gluhih. Status športnika
svetovnega razreda traja štiri leta.
Ne glede na to, da se z nekim športom ukvarja cel svet ali samo del njega, je za vrhunsko
športno storitev potrebno izjemno veliko dela in talenta. Iz napisanega je razvidno, da gre
za izjemno občutljivo, obsežno in velikokrat povezano problematiko. Nenehno se moramo
zavedati, da se mladi ljudje v zdajšnjih družbenogospodarskih razmerah s tem, ko se
odločajo za športno dejavnost, ki je usmerjena k vrhunskim dosežkom, podajajo na
izjemno trdo pot, ki bo terjala od njih veliko umskih in telesnih naporov (Tušak, Bednarik,
2002, str. 142).

21

Ali drug dosežek, če je to v kriterijih za posamezno športno panogo ali disciplino posebej
opredeljeno.
22
Skladno s Pravili OKS delimo športne panoge in športne discipline v »olimpijske« in
»neolimpijske«. Olimpijske so tiste, ki so na rednem programu zimskih in letnih olimpijskih iger. O
tem več v poglavju 5.3.1.2 in v prilogi 4.
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2.7 ŠPORTNI DOSEŽEK IN VRHUNSKI ŠPORTNI DOSEŽEK
Športni dosežek je končni rezultat (produkt) športne vadbe oziroma športnega treninga
(vadbenega procesa). Vendar športni rezultat pri tem procesu ne predstavlja edinega
učinka, je pa najbolj viden in se ga največkrat omenja23. Športni rezultat mora zbujati
pozornost s strokovnega in javnega vidika. Športnik in njegov trener se v športnem
rezultatu objektivizirata (Kolar, 2005, str. 8), v publiki (v javnosti) pa se športni dosežek
subjektivizira. »Če osvetlimo dogajanje z lučjo ekonomskih teorij, ugotovimo, da športni
trening, kot produkcija, začne proces, v športnem tekmovanju se vrši distribucija
športnega rezultata in z gledanjem športnega dogodka se izvrši njegova poraba« (Dvoržak
et al., 2001, str. 3).
Vrednost športnega rezultata ima tako duhovne kot finančne učinke. Duhovni učinek je
užitek, ki ga občutijo vsi, ki sodelujejo pri doseganju športnih dosežkov. Trener doseže
potešitev svojih notranjih občutkov in potreb z užitkom ob doseženem dobrem rezultatu
svojih varovancev. Športnik uživa v telesnem in duhovnem izvajanju svoje športne
aktivnosti. Drugi sodelujoči pri ustvarjanju rezultata dosežejo z izpolnitvijo svojih poklicnih
in ustvarjalnih potreb in motivov užitek ob športnih dosežkih, starši pa predvsem ob
športnih dosežkih svojih otrok. Vrednost športnega rezultata je, skladno z zakonitostmi
ponudbe in povpraševanja, skoraj povsem odvisna od odzivanja javnosti (gledalcev). Ti
dosežek gledajo (spremljajo), saj svoj pravi namen doseže šele v gledanju oziroma
spremljanju in medijski odmevnosti dosežka. S tem dobi športni rezultat pomembno
dodatno vrednost in širino, ker športni dosežek največkrat ni končni cilj. Postane
generator množičnega športa in športne industrije, promotor njih in države, iz katere
športnik in trener prihajata (Ipavec, 2005), pa tudi samega športnega dogodka, kjer je bil
rezultat dosežen. Športni dosežek torej ni cilj samo športnika.
Doseganje vrhunskih športnih dosežkov je rezultat načrtnega, tehnološko dovršenega,
individualiziranega procesa, ne samo treniranja, v katerega je vključenih več ljudi,
pogosto tudi več športnih organizacij. Takšne rezultate lahko športniki dosegajo »le z
dolgoročnim, sistematičnim in kontinuiranim procesom ustrezne športne vadbe« (Bednarik
et al.: v Jurak, 2007, str. 37). Za razvoj vrhunskega športa in doseganje vrhunskih
športnih dosežkov morajo biti ustvarjeni (ali dani) določeni pogoji. Te De Bosscher s
sodelavci (2008, str. 26) definira kot »družbeno in organizacijsko okolje, ki zagotavlja
takšne pogoje, da se lahko športniki razvijejo v vrhunske športnike in lahko nadaljujejo z
dosežki na najvišjem nivoju v svoji športni disciplini«. Kot pravita Wagner in Fröhner
(2008, str. 37): »Uspeh je rezultat skupnega dela.« V prvi vrsti je veliko dejanje za
posameznika, ob spletu medijske pojavnosti, nacionalnega pomena športa in družbene
odmevnosti, pa je lahko pomembno tudi za širšo družbeno skupnost (lokalno skupnost,
pokrajino, državo, mednarodno javnost). Vrhunski športni dosežki posredno odražajo
razvitost športne panoge, kažejo na njeno organiziranost, vplivajo na športno industrijo,

23

Športni dosežek je vsak doseženi športni rezultat, izboljšani predhodno izmerjeni doseženi
rezultat, svetovni rekord …

17

trgovino, turizem, medije, posredno pa usmerjajo načine (aktivnega in pasivnega)
preživljanja prostega časa ljudi.
Pomembno pri vrhunskem športu je vrednotenje športnega rezultata. Javnost vrednoti
rezultat pretežno znotraj svojega okolja in dejavnikov, ki ga določajo (mednarodna
razširjenost športne panoge, konkurenčnost, tekmovalna razširjenost v Sloveniji,
nacionalni pomen športne panoge ipd.). Trenutni model vrednotenja vrhunskega športa,
vrhunskih športnih rezultatov in razvrščanje vrhunskih športnikov v razrede24 v Republiki
Sloveniji, je (tako Kolar, 2005, str. 13) problematičen že z vidika enakega merila
vrednotenja vrhunskega športnega rezultata znotraj športnih panog, še bolj pa je to
očitno pri primerjalnem ovrednotenju različnih športnih panog. To nakazuje, da se ne da
enačiti vrhunskih športnih dosežkov, doseženih v različnih športnih panogah, ne glede na
to, če so bili doseženi na tekmovanjih enake ravni (Bednarik et al., 2007, str. 43).
Vrhunski športni rezultat torej nima neke končne absolutne vrednosti, ampak »je odvisen
predvsem od subjektivnega dojemanja, čustvene usmerjenosti in prepričanj posameznika,
ki se postavlja v vlogo razsodnika vrednosti posameznega vrhunskega športnega
rezultata« (Kolar, 2005, str, 9). Zato so takšne ocene na ravni mnenja posameznika, ki
rezultat vrednoti, pravilne, vendar največkrat ne odražajo realne vrednosti doseženega
rezultata posameznega športnika ali športne ekipe. Ne glede na to so v tem magistrskem
delu vrhunski športni dosežki opredeljeni skozi osvojene medalje slovenskih športnikov na
OI25, SP in EP.

24

Kar je pomembno za financiranje programov nacionalnih panožnih športnih zvez iz državnega
proračuna (Pravilnik o merilih za sofinanciranje letnega programa športa na državni ravni, 2010) in
pri izračunavanju podpore vrhunskega športa iz tega vira.
25
Opredelitev izhaja tudi iz ugotovitve, da vsak športnik prizna, da je zanj največja motivacija
udeležba na OI oziroma olimpijska medalja.
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3 POMEN IN VLOGA ŠPORTA V DRUŽBI
Če povzamemo opredelitev športa, kot je zapisana v NPŠ (2000): »Šport je pomembna
dejavnost družbe, njene dinamike in del splošne kulture, ki bogati kakovost življenja«, je
šport sestavljen družbeni pojav. Njegovo mesto in vloga v družbi sta najbolj neposredno
odvisna od stopnje razvitosti družbene zavesti, od potencialnih vrednot športne aktivnosti
in realnih družbenih odnosov do teh vrednot. Najpogosteje je športna aktivnost le
sredstvo za doseganje splošnih in specifičnih družbenih ciljev. Evropska komisija (EC) v
predstavitvi svojega pogleda na pomen športa v EU ugotavlja, da ima šport izobraževalno,
zdravstveno, socialno, kulturno in rekreacijsko funkcijo (Evropska komisija, 1998a, str. 5626, Evropska komisija, 1998b, str. 18-1927) in pomembno gospodarsko vlogo (Bergant
Rakočević et al., 2008, str. 60).
Pri razumevanju pomena in vloge športa ne gre zgolj za razne utilitarne vrednosti, kot so
zdravje, delovna sposobnost, retardacija involutivnih procesov, prevencija za mnoge
socialno patološke pojave med mladino, od delikvence do narkomanije in mnoge druge
nesporne vrednosti, ki jih šport omogoča, pač pa tisto, kar praviloma vse našteto zajema
– razvoju demokratične, humane, srečne, duševno in telesno uravnovešene osebnosti in
posledično uspešne družbe (Levovnik, 2009, str. 8).
Šport je zdravstvena preventivna dejavnost pred boleznimi v biološkem, psihološkem in
socialnem smislu. Hkrati pa je tudi zelo močno vzgojno, socializacijsko sredstvo, saj nas
nauči, da moramo za dosego dobrega rezultata vztrajno, dosledno in redno delati. Nauči
nas premagovati napore, težave, krize, uspehe in neuspehe, stanja, ki so sestavni del
športa in tudi življenja. Je tudi pomembno rehabilitacijsko in psihoterapevtsko sredstvo.
Vloga in pomen športa v družbi se kaže skozi različna razmerja:
• Vpliv športa na kulturne in družbene odnose: šport je osnovni izraz stanja
kulture v določeni družbi, saj se v njem kulturne vrednote neposredno zrcalijo.
Športna kultura je vse od človekovega nastanka do danes, vsebina njegovega
bivanja. Nikoli v zgodovini ni bilo vadbe brez telesa in vadbe brez duha.
Skladnost telesa in duha (kalokagatia), je bila že pri starih Grkih prispodoba za
zgled telesne in duševne popolnosti. Danes mnogi ravno v športu vidijo področje,
ki ima možnost, da s svojimi prvinskimi vrednotami zmanjša vplive negativnih
trendov potrošniške civilizacije.
• Šport in socializacija: Doupona in Petrovič (2007, str. 63) na vprašanje, ali je
šport ustrezno socializacijsko okolje, ne moreta odgovoriti zgolj z da ali ne. Z
gotovostjo pa trdita, da šport in športne aktivnosti nesporno ponujajo možnost
dinamičnega srečevanja ljudi in komunikacije med njimi, prevzemanje različnih
vlog, učenje socialnih veščin (strpnost, spoštovanje do drugih), spoznavanje
26

European Commission (1998a): The Development and Prospects for Community Action in the

Field of Sport.
27

European Commission (1998b):The European Model of Sport.
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•

•

•

emocij, ki niso prisotne na ostalih področjih življenja, sprejemanje nekaterih
pozitivnih elementov življenjskega stila (prehranjevanje, počivanje) in
prilagajanje skupinskim zahtevam. Pogosto slišimo, da šport socializira. Pri tem
gre za sprejemanje pravil, navad, obnašanja, ki so značilni za določeno skupino
ali okolje, v katerem se oseba športno udejstvuje. Od pozitivnih in negativnih
socializacijskih izkušenj, pridobljenih v otroštvu in mladosti, je odvisno, ali je
otrok zainteresiran za športne aktivnosti in kasnejši športni način življenja.
Družina in šport: športna dejavnost zlasti družine je pomemben dejavnik
preoblikovanja miselnih vzorcev in življenjskega stila mnogih sodobnih družin.
Družina je osnovna celica, zato tudi osnovna celica športnikovega razvoja. Močno
oblikuje otrokovo osebnost, zlasti v zgodnjem predšolskem obdobju, ko je
mogoče najučinkoviteje vplivati na celostni razvoj otroka, še zlasti na njegov
motorični oziroma gibalni razvoj. Starši so tisti, ki dajejo svojemu otroku osnovna
gibalna znanja in predstavljajo vedenjski vzorec. Otroka lahko navdušijo za
šport, ga uvedejo v športno dejavnost, ga športno ozavestijo (socializacija za
šport). Ko poudarjamo športni slog družin, ne izhajamo le iz večje notranje
povezanosti in kakovosti družinskega življenja, temveč tudi iz spoznanj o športu
kot praviloma učinkovitem sredstvu razvedrila in kakovostnega preživljanja
prostega časa. Pa tudi kot sredstvu preprečevanja in zdravljenja socialnopatoloških pojavov, kot so potepuštvo, huliganstvo, mladinsko prestopništvo,
pijančevanje in v zadnjem času med mladimi vse bolj preteča zasvojenost z
drogami. Ti pojavi so vsak dan številnejši in pogosto posledica neurejenih
družinskih odnosov.
Vzgojni vidik športa: vzgojni potencial športa je v vedenjski samokontroli,
moralnem, etičnem in estetskem presojanju. Ob športu si privzgajamo delovne
navade, samospoštovanje, samozaupanje, red, disciplino, vztrajnost,
samokontrolo, odgovornost, občutek za skupinsko delo, spoštovanje do sebe in
upoštevanje drugih, premagovanje individualnih slabosti (Ministrstvo za šolstvo
in šport28, 1995). Pomembno je, da otroci izberejo šport, kjer niso v ospredju le
dosežki in športni rezultati, ampak jih ta vzpodbuja k veselju do gibanja. Šport
pomaga ustvariti pogoje za razvoj kreativnega mladega človeka, ker vzgaja z
igro, brez strahu in prisile ter omogoča, da se naučimo tudi življenje sprejeti kot
igro, kot izziv in ne kot grožnjo, ki vzbuja strah. Skozi šport človek razvija
samozavest - upati si, biti hraber in odločen. Berčič (2002, str. 27) pravi:
»Športno - gibalno aktivnost je potrebno otrokom privzgojiti čim bolj zgodaj in s
tem doseči, da le ta postane njihov slog življenja«.
Šport in enakost med spoloma: splošno je znano, da problem žensk v športu
obstaja. Eni zagovarjajo, da gre vzrok za razlike iskati v biološki in genetski
raznolikosti spolov, drugi pa trdijo, da so razlike plod socialnih in kulturnih politik.
Obravnavanje ženske skozi zgodovinska in kulturna obdobja je oblikovalo odnos
do ženskega športa. Neenakost med spoloma je zaznati na vseh področjih
družbenega življenja, tako tudi v športu. Zanimanje žensk za šport in njihovo

28

Ministrstvo za šolstvo in šport - v nadaljevanju MŠŠ.
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aktivno vključevanje v delo na področju športa povsod po svetu konstantno
narašča, kar je tudi odraz boja žensk za politično in socialno enakopravnost.
Ravno šport je področje, kjer se meje med spoloma vse bolj zabrisujejo.
Rekreativni šport in kakovost življenja: najpogostejši motivi ukvarjanja s športno
rekreacijo so, poleg zdravja, užitek, veselje, zabava, zadovoljstvo, druženje,
sprostitev in razvedrilo (po Berčiču, 2006, str. 6-9). S športno-rekreativno
dejavnostjo se lahko ukvarja vsak, ne glede na starost, spol, poklic, socialni
status in z upoštevanjem psihofizične sposobnosti, zdravstvenega stanja ter
drugih dejavnikov – od tod tudi različica šport za vse kot dejavnik vzgoje,
izobraževanja in razvoja. Šport naj bi skozi igro bogatil življenje posameznika v
vseh obdobjih in predstavljal tisto stopnjo ozaveščenosti, ko se človek
prostovoljno in premišljeno odloči za kakovostno preživljanje prostega časa. Prav
s športno rekreacijo oz. športom za vse je mogoče doseči ravnovesje duha in
telesa, saj le ta predstavlja odziv na vsakodnevne strese, napore, obremenitve in
stiske. Za mnoge posameznike in skupine ljudi postaja športno rekreativna
dejavnost sestavina kakovosti življenja, katere pomemben del programske
ponudbe postaja organizirana in strokovno vodena vadba. Z leti dobiva področje
športne rekreacije in zdravja vse večji pomen. Za glavne gibalne in funkcionalne
sposobnosti kot so moč, hitrost, gibljivost, koordinacijo in vzdržljivost moramo
skrbeti in jih ohranjati čim dalj časa na primerni ravni.
Šport in zdravje29: »Oče« medicine, Hipokrat, je menil, da je telesna aktivnost
sredstvo za ohranitev zdravja, od tod tudi Hipokratov moto: »Zdrav duh v
zdravem telesu30«. Zdravje postaja v vseh družbah vse bolj cenjena vrednota in
vse pomembnejša sestavina kakovosti življenja. Tudi Slovencem (Kavčič31, 2010,
str. 9). Šport oziroma telesno gibanje predstavlja v modernem svetu eno
temeljnih verjetij, ki pozitivno učinkujejo na zdravje (Vodeb, 2000, str. 49-52,
79-84). Aktivni življenjski slog in redno gibanje sta pomembna varovalna
dejavnika zdravja ljudi vseh starosti, od otrok do starejših (Fras et al. 2007, str
14). Zdravje in redno telesno gibanje oziroma športno-rekreativno udejstvovanje
so na osnovi dognanj številnih strokovnjakov, raziskovalcev in znanstvenikov
tesno povezani. Zelo pomembno je celostno zdravje. Tu mislimo predvsem na:
telesno, duševno, čustveno, socialno in osebno zdravje:
o Telesno zdravje: Fras (2005, str. 9) pravi, da mora vsak skrbeti za svoje
telo, ga negovati in prisluhniti njegovim potrebam. Imeti lepo telo, biti
zadovoljen s svojim telesom, pomeni spoštovati samega sebe. Kdor
sprejema svoje telo in se ga v vsej polnosti zaveda, sprejema tudi svoje
življenje. V družinah je veliko ljudi, ki niso zadovoljni s svojim telesom,
niti s svojo zunanjo podobo. Mnogo teh odklanja sodelovanje v športni
rekreaciji in na ta način svoje telo še bolj zanemarijo in ne prispevajo k
svojemu telesnemu zdravju;

29

Zavedanje pomena športa za zdravje v Republiki Sloveniji se kaže tudi skozi sprejeti Nacionalni
program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 (2007).
30
»Mens sana in corpore sano«.
31
Predsednik Državnega sveta Republike Slovenije (mag. Blaž Kavčič).

21

o

•

Duševno zdravje: športno aktivni družinski član, ki del svoje energije

usmerja v telesno naprezanje, lažje prenaša različne duševne
obremenitve;
o Čustveno zdravje: njegova temeljna sestavina je čustvena
uravnoteženost. Razvedrilno športno udejstvovanje spodbuja pozitivne
čustvene reakcije in manifestacijo pozitivnih čustev, kot so veselje,
radost, sreča in zadovoljstvo. Ukvarjanje s športom sprošča čustvene
napetosti in v marsičem odpravlja nakopičeno tesnobo, potrtost, jezo ali
strah;
o Socialno zdravje: številne športne aktivnosti potekajo ob druženju v
družinskem okolju in v prijateljskih skupinah, zato se ob igrivem
športnem udejstvovanju družinski člani socializirajo.
Šport in nacionalna identiteta: narodna identiteta je v zadnjih dveh stoletjih
postala osrednja opora pri povezovanju ljudi v osmišljene skupnosti32. Vsaj
posredno je povezana s splošnim modelom družbe. Ljudem omogoča, da svojo
pripadnost doživljajo skozi jezik, skupno ozemlje, običaje, zgodovino in šport
oziroma športne dosežke pripadnikov nacije. Nacionalna identiteta je preko
športa povezana s športnimi panogami, ki imajo že dolgo tradicijo v tem
prostoru. Na njeno oblikovanje vplivajo predvsem rezultati in odmevnost
vrhunskega športa, ne pa lastna športna aktivnost (Doupona, Kovač v: Milanović,
Prot, 2005, str. 730-732). Šport ima v svojo bit vgrajen kriterij mednarodnega.
Vrhunski šport se mora po definiciji dokazati v svetovnem merilu. Rekli bi lahko,
da deluje na treh ravneh: kot izraz ustvarjalnega napora talentiranega
posameznika, kot nacionalna vrednota ali kot mednarodno ovrednoten dosežek
(Levovnik, 2009, str. 15). Predvsem vrhunski šport in vrhunski športni dosežki so
vsekakor in nesporno predvsem sestavina identitete posameznikov, ki identiteto
naroda / nacije kot države s svojimi stvaritvami zajamejo in jo hkrati v njenih
okvirih presegajo. Navijači določenega športnega društva ali kluba, ko ta nastopi
v mednarodnem prostoru, zunaj meja lastne države in jo tam predstavlja (jo
promovira), pogosto postanejo navijači celotne nacije (Rowe, 1995, str. 136).
Veliki športni dogodki, kot so npr. olimpijske igre, imajo velik simbolni pomen33
(Peceli v: Gosenca, 2004, str. 6). V Sloveniji raziskave kažejo, da imajo za
splošno javnost največji pomen odmevni dosežki na športnem področju, torej
ima vrhunski šport pomemben vpliv na nacionalno identiteto (Kovač et al., 2005,
str. 224), in nakazujejo na to, da je potrebno za vrhunski šport skrbeti na
nacionalnem nivoju (Doupona, Kovač v: Milanović, Prot, 2005, str. 730-732).
Spoznanja o vlogi posameznih športnih panog na oblikovanje nacionalne
identifikacije Slovencev lahko po Kovačevi in sodelavcih (2005, str. 223)

32

Prispevek z naslovom »Nacionalna identiteta in kultura«, prebran na spletni strani:
http://www.slovenijajutri.gov.si/fileadmin/urednik/dokumenti/nacik2.pdf, med mnogimi prebranimi
vsebinami na to temo, zelo nazorno predstavi nacionalno (narodno) identiteto.
33
Po eni strani so povezani z idejo o skupnosti in prijateljstvu vseh narodov, po drugi strani pa je
pomembno, koliko medalj osvoji katera od držav, saj se s tem krepita nacionalna identiteta in
zavest.
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pomembno vplivajo na izbor sponzorjev, medijsko pozornost posamezne športne
panoge, pa tudi na oblikovanje strateških odločitev za financiranje posameznih
panog iz javnih finančnih sredstev.
Starc (2003, str. 24) meni, »da so telesa športnikov v zgodovini razvoja držav in merjenja
moči med njimi tudi v mirnodobnem času vedno delovala kot orodje držav za dokazovanje
superiornosti nad drugimi in za združevanje svojih subjektov v nacijo.« Pomen športa za
neko državo se še danes vidi v tem, kako ogorčen boj se bije med gostitelji olimpijskih
iger oziroma kakšna napetost vlada med kandidatkami za organizacijo svetovnega
prvenstva v nogometu. Biti gostitelj, ne pomeni zgolj priložnost za zaslužek, za izgradnjo
športnih objektov, temveč je predvsem priložnost za konstruiranje idealnega telesa –
nacije (Zaviršek34 v: Starc, 2003, str. 7).

3.1 ŠPORT IN POLITIKA
Kako in na kakšen način se šport uporablja ali zlorablja v politične namene, govorijo
številna zgodovinska dejstva. V času olimpijskih iger so bili v antični Grčiji prekinjeni vsi
oboroženi spopadi med vojskujočimi se polisi, zmagovalci olimpijskih disciplin so kazali
uspešnost in moč določenega polisa, iz katerega je zmagovalec izhajal. Splošni politični
interes za šport se je skozi zgodovino najbolj očitno kazal preko vojaških motivov, posebej
v obliki vojaškega urjenja in sodelovanja na športnih tekmovanjih (Houlihan, 2002). Še
posebej po prvi svetovni vojni (po letu 1918) so t.i. totalitarne države šport popolnoma
podredile interesom aktualne politike (so ga »nacionalizirale«) in ga izkoriščale kot
sredstvo za pripravo svojih državljanov na vojaške spopade. Diktature v Evropi so
priljubljenost športa izkoriščale za promocijo svojih ideologij. Evropski politiki še danes
izpostavljajo primera, kot sta (EC, 1998a, str. 5) Olimpijske igre v Berlinu leta 1936, ki so
bile velika propaganda nacional-socializma in kampanja k spodbujanju nacizma,
dominantnosti arijskega človeka, in početje Mussolinijevega režima, ki je uspeh Italije leta
1934 in 1938 na SP v nogometu propagiral kot dokazilo o superiornosti fašizma nad
demokracijo, kot nesprejemljivo zlorabo športa v politično-ideološke namene. Tudi v
državah nekdanjega vzhodnega bloka je bil šport ideološko naravnan in se je zlorabljal v
te namene. Način državnega poseganja v šport skozi t.i. športni nacionalizem Hoberman
(2001, str. 7-11) opisuje kot mehanizem države, da uporabi zlasti vrhunske športnike za
izkazovanje svoje lastne nacionalne vitalnosti in nacionalnega ugleda.
Šport in politika sta nedvomno povezana, kar se kaže tudi v vplivu politike na šport kot
sredstvu za izražanje različnih družbeno nesprejemljivih pojavnih oblik, ki ne sodijo v
demokratične družbe, kot so rasizem, nacionalizem, militarizem in drugi, kar nazorno
dokazujejo naslednji primeri.

34

Darja Zaviršek v »Knjigi na pot« kot recenzentka knjige dr. Gregorja Starca »Discipliniranje teles
v športu« (2003).
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Pravo politično revolucijo je začel boksar Mohamed Ali (ZDA), ki je nasprotoval vojni v
Vietnamu in se ni odzval vpoklicu v vojsko, kar ga je nenazadnje leta 1967 stalo naslova
svetovnega prvaka in celo boksarske licence! Med t.i. »hladno vojno« so vsi športni
dvoboji med ZDA in Sovjetsko zvezo pomenili tudi dvoboje ideologij (kateri sistem je
primernejši za "vzrejo" vrhunskih športnikov). Politika je (Jerič, 2010) s svojimi računicami
brezkompromisno vstopala v življenja športnikov in zahtevala politične poteze - denimo v
obliki bojkotov posameznih olimpijskih iger. Leta 1976 so OI v Montrealu bojkotirale
številne afriške reprezentance zaradi neizključitve Nove Zelandije, ki je sodelovala z
rasistično (apartheid) Južno Afriko. Leta 1980 so ZDA in njene kapitalistične zaveznice,
zgolj zaradi političnih razlogov, bojkotirale OI v Moskvi, kot povračilni ukrep so isto storile
na naslednjih igrah leta 1984 v Los Angelesu Sovjetska zveza in njene komunistične
države somišljenice. Ne gre pozabiti dogodkov na OI v Münchnu leta 1972 in poboja
izraelskih športnikov s strani palestinskih skrajnežev (po Tatzovi, 1984, str. 2-36). Zaradi
vmešavanja države (politike) v šport sta Evropska nogometna zveza (UEFA) in Svetovna
nogometna zveza (FIFA) nekajkrat državam zagrozili, da bosta njihove nogometne zveze
izključili iz mednarodnih povezav. Zadnja takšna grožnja je bila izrečena Bosni in
Hercegovini (BiH) leta 2010, zaradi neupoštevanja UEFa-e pa je ta 1. aprila 2011
Nogometno zvezo BiH supendirala.35
Nenazadnje so bile tudi zadnje letne OI v Pekingu (2008) v veliki meri politični poligon,
antipropaganda proti Kitajski zaradi njenih kršitev človekovih pravic nad Tibetanci, nad
Uiguri itd. Po navedbah Potsa (2010) obstaja velika nevarnost zlorabe prihodnjih zimskih
OI v ruskem Sočiju z namenom reševanja političnega vprašanja držav Abhazije, Južne
Osetije in zakavkaških držav. Našteti primeri kažejo na zlorabe športa v politične namene.
Šport je pomembno sredstvo za politizacijo množic tako v notranje kot v zunanjepolitičnih
odnosih. Za politike je šport vedno priložnost za promocijo. In ker so športniki
prepoznavne osebe, je v naših političnih strankah vedno več prostora zanje tudi na
parlamentarnih kandidatnih listah ali listah na lokalnih volitvah36. V preteklosti se jih je že
kar nekaj pojavljalo v povezavi z različnimi političnimi strankami, tudi zadnje lokalne
volitve niso potekle brez njih. V izvedbenem smislu ima lahko prisotnost športnikov ali
nekdanjih športnikov v politiki pozitivni vpliv na šport, saj so izvoljeni politiki zavezani
izpolnjevanju predvolilnih obljub. Pozitivna vpetost politike in športa se kaže tudi skozi
zaposlovanje vrhunskih športnikov v državni upravi, saj imata obe stranki od te naveze
pozitivne učinke oziroma koristi.

35

Predstavniki nogometa v državi so pred volitvami v vodstvene organe nacionalne nogometne
zveze mednarodno zvezo obvestili, da državna politika na nogometne predstavnike izvaja pritisk z
namenom, da na nedemokratičen način, skozi spremembo statuta, na vodstvene položaje
»nastavi« politično (strankarsko) delegirane funkcionarje, izbrane po etničnem ključu. UEFA in FIFA
to ocenjujeta kot vmešavanje politike v športne strukture, česar ne dopuščata.
36
Primer »Jankovičeva lista« na lokalnih volitvah 2010 v Ljubljani, kjer so kandidirali (in bili tudi
izvoljeni v mestni svet) številni športniki: nekdanja rokometašica, danes vrhunska trenerka Marta
Bon, košarkarska legenda Peter Vilfan itd.
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Rezultat prepletenosti politike in športa so torej tudi izvrstni, celo vrhunski športni dosežki.
Zato je potrebno poudariti, da ima lahko politika tudi izjemno pozitiven vpliv na obstoj in
razvoj športa. Nenazadnje politika s sprejemanjem programskih dokumentov in predpisov
vpliva na oblikovanje pogojev za delovanja športne sfere. Bolj kot sta politika in šport
povezana, večji je lahko pozitivni vpliv športa na družbo kot celoto, zato je pomembno, da
se šport in politika prepletata, vendar v okviru svojih pristojnosti. Le tako lahko pozitivno
vplivata drug na drugega.
Danes se odnosi države do športa v vsakodnevnem delovanju oblasti na tem področju
kažejo zlasti v obliki sprejemanja različnih pravnih predpisov, vzpostavljanju institucij, ki v
imenu države skrbijo in so pristojne za področje športa, pa tudi preko vzpostavitve
sistema javnega financiranja.

3.2 EKONOMSKI VIDIK ŠPORTA
Šport ima velik vpliv na ekonomijo. Ekonomski vidik športa se kaže skozi komercializacijo
in profesionalizacijo športa v povezavi z mediji. Zaradi interdisciplinarnosti je prepleten z
različnimi družbenimi in ekonomskimi področji, kot so industrija, zdravstvo, vzgoja in
izobraževanje, okolje, turizem, kultura, znanost in obramba.
Na ravni evropskih politik prevladuje spoznanje, da šport z vsemi komplementarnimi
dejavnostmi predstavlja pomembno gospodarsko panogo (Vuori et al. v: Bailey, 2005, str.
82). Rowe (1995) obdobje ob koncu 20. stoletja označuje »kot obdobje vse večje
industrializacije športa«, kar se nedvomno nadaljuje v dandanašnji čas.
Ker se ljudje s športom množično ukvarjajo, to pospešuje razvoj vseh naštetih dejavnosti:
industrije, ki proizvaja športno opremo, trgovine, ki te izdelke prodaja na trgu, turizma, ki
vse bolj temelji na ponudbi športnih in zdravstvenih programov ter znanosti, ki razvija
nove pripomočke za udeležence v športu. Vsote denarja, ki se pojavljajo v globalnem
športu, so praktično neizračunljive, njegov ekonomski vpliv je neprecenljiv (po Lešniku,
2006, str. 2-11). Postal je najuspešnejše blago tržnega gospodarstva razvitega sveta,
potrošništvo, podprto z oglasnimi sporočili, pa predstavlja vse pomembnejši delež
finančnih tokov posameznih držav (Kuntarič, 2002, str. 3), zato se v športu pogosto
križajo različni interesi. Je važen gospodarski dejavnik, ki si ga niso upale prezreti niti
ekonomsko najmočnejše države. Posledično se vse večjo pozornost posveča povezanosti
športa z gospodarstvom in politiko. Šport ima pomemben vpliv na celotno družbo, zato ni
le javno dobro, ampak je pomembna ekonomska kategorija, katere pomen iz leta v leto
narašča. Ne bomo se veliko zmotili, če rečemo, da šport še nikoli ni imel takega pomena,
kot ga ima danes (Kuntarič, 2002, str. 5).
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V začetku novega olimpijskega gibanja37 je prevladovala ideja o športnem amaterizmu.
MOK je konec dvajsetih let 20. stoletja že dovolil odškodnine za izpad dohodka, popoln
razmah profesionalizacije in komercializacije, ki sta za šport značilna danes, je doživel v
osemdesetih letih 20. stoletja. Leta 1988, deloma pa že leta 1984, je tudi MOK dovolil, da
se iger udeležujejo poklicni športniki. Danes je predvsem v najbolj razširjenih športih, kjer
se dosegajo vrhunski športni rezultati, profesionalizem že popoln, komercializacija pa
največja (po Bergant Rakočević, 2008, str. 32). Zlasti vrhunski klubi v moštvenih športih,
ki zaposlujejo najboljše (in najdražje, najbolje plačane) poklicne športnike, so danes že v
celoti gospodarske družbe38. Do zdaj razglašane vrednote športa, na primer njegova
biološka, pedagoška, socialna in družbena vloga (Lauerbach v: Bergant Rakočević, 2008,
str. 31), stopajo v ozadje.
Kot je bilo že ugotovljeno, postaja prav vrhunski šport vedno bolj profesionalen. S
profesionalizacijo športa in z vrhunskimi rezultati so vse bolj povezane ekipe
strokovnjakov in znanstvenikov, ki vsa najnovejša spoznanja o človeku in najnovejše
tehnologije z raznih drugih področij prenašajo v športno prakso (Doupona Topič, Petrović,
2007, str. 72). Vrhunski šport je posel, kjer je prisotna najvišja stopnja rivalstva.
Shilbury in Deane opisujeta profesionalni šport z naslednjimi značilnostmi (Westerbeek,
Smith, 2003, str. 83 in 240):
• pomembna je razširjena administrativna struktura,
• športniki so za treninge in tekme plačani,
• profesionalni šport ponuja možnost precejšnjega zaslužka (najpomembnejši viri
zaslužka so prihodki od vstopnin, sponzorska sredstva ter prodaja TV in licenčnih
pravic),
• športna organizacija in menedžerji morajo biti pozorni tako na interne kot
eksterne možnosti, ki jih šport ponuja,
• izid je nepredvidljiv (športne tekme),
• profesionalni šport ponuja zabavo.
Profesionalni (poklicni) športnik je tisti, ki se preživlja s športom in je v delovnem
razmerju v neki športni organizaciji, ali pa je zasebni poklicni športnik in dobiva za to
plačo39. V Republiki Sloveniji lahko posameznik po ZSpo (1998) opravlja naloge v športu
kot poklicni športnik, če je dopolnil starost petnajst let, da je aktiven športnik, da je član
nacionalne športne zveze in ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
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Koncem 19., v začetku 20. stoletja.
Večina prvoligaških nogometnih in košarkarskih klubov v Evropi, zlasti Angliji, Italiji in Španiji, se
oblikuje v delniške družbe. Podatke za nogomet je mogoče mesečno novelirane spremljati v
Football Insider (po Beloff et al., 1999, str. 17-19).
39
V nasprotju z njim je amater tisti športnik, ki iz veselja, nepoklicno opravlja svoje delo. Amaterski
športniki niso v delovnem razmerju in za športno udejstvovanje običajno ne dobivajo nobenega
plačila (lahko pa skladno z določenimi družbenimi normami dobivajo hranarine, povrnjene
materialne stroške ...).
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Poklicni športnik je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnem za
šport40.
Šport je bil z mediji in trgovino vedno povezan. Danes se mediji pojavljajo kot
socializacijski dejavniki in vplivajo na oblikovanje popularne in politične kulture. Ponujajo
nam razne informacije ter vdirajo v naše vsakdanje življenje. Predstavljajo nam junake in
s ponujenimi vzorci vedenja oblikujejo našo kulturo (po Gosenci, 2004, str. 17-19).
Oblikujejo splošno javno mnenje, ustvarjajo idole. Imajo neverjetno moč, zato ni
nenavadno, da velja prepričanje, da je dandanes pomembneje obvladovati medije kot
imeti kapital. Globalizacija z globalnimi mediji vpliva tudi na odločitve podjetij, kam in na
kakšen način vlagati sredstva za oglaševanje. Večji medijski doseg ima športni dogodek ali
športni zvezdnik, bolj privlačen je za podjetja oziroma sponzorje. Šport je za podjetja
samo eno izmed tržnih orodij za vstop na trg, uveljavitev na trgu, pospeševanje prodaje,
idr.
Načrtovani in doseženi dobički od večjih športnih prireditev že zdavnaj ne zagotavljajo več
le osebne (socialne) finančne varnosti nastopajočih oziroma financiranja športne
organizacije ter organizacije in izvedbe športne prireditve. Večina profesionalnih področij
sodobnega vrhunskega športa, zlasti na primer nogomet in avtomobilizem, se danes
predstavlja kot nova gospodarska veja zabavne oziroma reklamne industrije.
Postmoderni šport je preoblikovan v medijske spektakle. Podrl je meje med
profesionalnimi dosežki in komercializacijo. Šport je v takšni situaciji postal nekakšno
potrošno blago na vseh področjih življenja ljudi (Kellner v: Gosenca, 2004, str. 19). V
vsem tem pa vsekakor prednjači vrhunski šport z vrhunski športniki, vrhunski športni
dosežki se merijo skorajda le še v evrih oziroma dolarjih.
Vse spremembe, ki so se iz različnih družbenih sfer prenesle tudi na področje športa, so
spremenile njegove temeljne značilnosti. Športni rezultat je v prvi vrsti v službi
industrijskega kompleksa in šele nato v službi športnika. Sama športna igra je stopila v
ozadje zahtev po naraščanju dobičkov in s tem tudi v ozadje po uspehih, rekordih in
zmagah. Šport se je moral podrediti poslovni logiki medijev, prevzel je medijsko obliko in
postal del medijske kulture. Dovolj zgovorne so besede Juraka41, ki kritično meni, »da je
medijsko pojavljanje športa iznakaženo, ker se šport medijsko obravnava zgolj še skozi
komercializacijo in atraktivnost vrhunskih športnikov«. »Danes je biti dvajseti na svetu v
neki disciplini zares izjemen dosežek, vendar pa za medije in pokrovitelje ta dosežek
40

Ni nujno, da so vsi vrhunski športniki tudi profesionalci. Največ profesionalnih športnikov pri nas
ne dosega vrhunskih rezultatov, ki so skladni s priznanimi normami v svetu. Vendar je v Sloveniji
glede tega pojmovanja v zadnjih letih nastala zmeda. Navedimo primer športnika (Šugman et al.,
2006), ki je uradno, dejansko pa fiktivno zaposlen, npr. v policiji ali vojski. Dejansko gre za
»profesionalnega športnika« z najvišjimi rezultati, primerljivimi v svetu. Tako mi kot tudi on sam
pravimo, da je profesionalni športnik ne pa policist, saj dobiva vse nagrade in druge prejemke iz
naslova poklicnega športnika in se s temi dohodki preživlja.
41
Mnenje izraženo na usklajevalnem sestanku delovne skupine MŠŠ z Ministrstvom za zdravstvo o
predlogu Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2010 – 2020, dne 19. 1. 2011.
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skoraj ne šteje«, razmišlja Knap (2005), ki tudi pravi, da se »v vrhunskem športu obrača
ogromno denarja in tudi zato so mladi športniki pod velikim pritiskom.« Zato mora
športnik velikokrat brezpogojno uspeti, za kar mu preostane samo to, da se povsem
posveti vrhunskemu športu in zanemari vse druge vidike svojega življenja, ter da se v
času športne kariere omejenega trajanja čim bolje »proda«. Vse to vodi v neke nezdrave
vzorce, ki nimajo več kaj veliko opraviti s športom kot nekakšno »čisto«, olimpijsko,
prvino.
Ekonomski vpliv medijev na občinstvo se pogosto kaže preko športa. Zaradi
komercializacije medijev smo priča vse večji minutaži športnih prenosov in oddaj,
(pre)pogosto prekinjanih z reklamnimi vložki, ni več zaznati športne površine ali prostora
ob njej brez reklamnega sporočila. Strel (1997, str. 17) med drugim pravi, da je »šport
postal najuspešnejše blago tržnega gospodarstva razvitega sveta, potrošništvo, podprto z
reklamnimi sporočili, pa predstavlja vse pomembnejši delež finančnih tokov posameznih
držav«.
Opisana interdisciplinarnost narave in pomena športa se po različnih avtorjih (Horine in
Stotlar, Collins in Key, Coalter, Waddington v: Kustec Lipicer et al., 2011, str. 7), kaže tudi
skozi poudarjene potrebe po prepletenosti delovanja športnih politik z drugimi družbenimi
področji in javnimi politikami, med njimi posebej izobraževalno, socialno, zdravstveno, pa
tudi zaposlovalno in gospodarsko. Tako lahko ugotovimo, da ni prav nič nenavadno, da
velja stališče: »Šport je postal velik biznis« (Westerbeek, Aaron, 2003). Z njo se sicer
lahko strinjamo ali pač ne. Šport je res postal »velik biznis« (Šugman, 2010, str. 9), a le
za peščico ljudi, kjer je šport skomercializiran skozi atraktivnost dela vrhunskega športa
preko TV, sicer pa je v športu ogromno prostovoljnega dela, ki se finančno niti ne da
ovrednotiti.
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4 ORGANIZIRANOST ŠPORTA V SLOVENIJI
4.1 KRATEK ZGODOVINSKI ORIS ORGANIZIRANOSTI ŠPORTA NA
SLOVENSKEM
V Avstro-Ogrski monarhiji je bila leta 1861 sprejeta nova ustava, ki je s t.i. februarskim
patentom dovoljevala organiziranost v društvih (Stepišnik, 1957a). Tudi na Slovenskem.
Leta 1863 pri nas ustanovljeno tudi prvo društvo na strankarski osnovi – Južni sokol
(Stepišnik, 1957b).
V začetku minulega stoletja, do ustanovitve Slovenske sokolske zveze leta 1905, je delo v
Sokolu zamrlo. Z njeno ustanovitvijo so začela rasti nova društva. Po 1. svetovni vojni
(1919) se je zveza umaknila Sokolski zvezi Srbov, Hrvatov in Slovencev (Repenšek, 1983,
str. 43-44). Sokolskim društvom, ki so postala zares množično telovadno gibanje in so
trajno zaznamovala razvoj športa na Slovenskem, so na prelomu 19. in 20. stoletja začela
slediti športna društva. Najprej kolesarska, nato planinska, nogometna in druga, nastala
pa je tudi nova telovadna organizacija krščanske mladine (1905), ki si je leta 1909 nadela
ime »Orel«. Najstarejše športno društvo v Sloveniji je Športno društvo Branik, ki je
naslednik Športnega društva Maribor (Šugman, 1999, str. 19). Društvo je bilo
ustanovljeno pred 110 leti, ko je 5. septembra 1900 Cesarsko kraljevsko štajersko
namestništvo odobrilo njegovo delovanje. Takoj po 1. svetovni vojni so bile ustanovljene
nekatere slovenske športne federacije in leta 1919 tudi Jugoslovanski olimpijski odbor, v
Sloveniji pa leta 1920 Pododbor olimpijskega odbora Jugoslavije.
Športna dejavnost se je po 2. svetovni vojni hitro razvijala, hitro so nastajale tudi
organizacije42. Vendar je Slovenija doživela več reorganizacij športa; te so bile odvisne od
sprememb političnega sistema. Državni organi so imeli na šport močan vpliv, na kar kaže
opredelitev telesne kulture v prvi ustavi Ljudske republike Slovenije, kjer je bilo izrecno
poudarjeno, da država skrbi za to dejavnost. V vrhunskem športu je Jugoslavija le v prvih
povojnih letih posnemala sovjetske zglede, sicer pa je šport vseskozi ostal domena
društvene organiziranosti (Giacomelli v: Volfand et al., 2007, str. 157). Leta 1952 se je
telovadna zveza preimenovala v Zvezo za telesno vzgojo Partizan Slovenije, predhodnico
današnje Športne unije Slovenije (ŠUS), športne strokovne zveze pa so ukinile Fizkulturno
zvezo Slovenije (FZS) in ustanovile Zvezo športov Slovenije. To je bilo obdobje, ki je že
nakazalo zametke profesionalizacije športa tudi pri nas, predvsem v nogometu in boksu.
Po sprejemu Resolucije o telesni kulturi na federalnem (jugoslovanskem) nivoju leta 1965,
so se pristojnosti na področju telesne kulture prenesle na nižje organe oblasti (okraje in
občine). Do ustavnih dopolnil k zvezni in republiškim ustavam leta 1971 je bil šport še
vedno v rokah države, »zato lahko govorimo o državnem športu« (Šugman, 1999, str. 4041), kar pa ne velja več za obdobje od 1971 do 1991, za katerega je značilno, da so
prešle, z ustavnimi amandmaji k Ustavi SFRJ, vse pristojnosti na področju družbenih
42

V Sloveniji je takrat delovalo okrog 680 društev in družin ter okrog 970 športnih sekcij (Šugman,
1998, str. 20-23).
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dejavnosti na republike in pokrajine. Ustavna dopolnila so bila temelj za sprejem prvega,
takrat republiškega, Zakona o društvih (1974)43, kar je bila osnova, da so se po letu 1974
v vseh krajevnih skupnostih, kot nosilci telesnokulturne dejavnosti in množičnega
rekreativnega športa, ustanavljale osnovne telesnokulturne organizacije (OTKO), športna
društva (v nadaljevanju ŠD) (Šugman, 2010, str. 7-8).
Slika 1: Organiziranost športa v obdobju 1974 - 1991

MEDNARODNO
SODELOVANJE
-Usmerjanje in načrtovanje
razvoja TK v Sloveniji
-Določanje nalog skupnega
pomena
-Izobraževanje in usposabljanje
TK delavcev
-Ustvarjanje pogojev za pripravo
vrhunskih športnikov

TELESNOKULTURNA
SKUPNOST SLOVENIJE

-Umerjanje in načrtovanje
razvoja TK v občini
-Sprejemanje programov in
meril za delitev sredstev
-Zagotavljanje sredstev za
investicije v šp. infrastrukturo
-Povezovanje s šolstvom,
zdravstvom, otr. varstvom
in raziskovanjem

OBČINSKE
TELESNOKULTURNE SKUPNOSTI

IZVAJALCI ŠPORTA
V TOZD-ih

IZVAJALCI ŠPORTA
V KS

IZVAJALCI ŠPORTA
V TK-ORGANIZACIJAH

Vir: lasten
Uveljavile so se številne nove športne panoge, kar je vplivalo na množičnost, športniki iz
območja Slovenije so pričeli dosegati vrhunske športne rezultate. Kot kaže slika 1 so se na
občinskih nivojih OTKO združevale v Zveze telesnokulturnih organizacij (ZTKO)
(Repenšek, 1983, str. 49). Te so se na najvišjem nivoju povezovale v Zvezi
telesnokulturnih organizacij Slovenije (ZTKOS), iz katere je septembra 1990 nastala
Športna zveza Slovenije (v nadaljevanju ŠZS).

4.2 VRHUNSKI ŠPORTNI REZULTATI SLOVENSKIH ŠPORTNIKOV DO
OSAMOSVOJITVE SLOVENIJE
Slovenci so na OI pred osamosvojitvijo Slovenije nastopali v olimpijskih zastopstvih treh
prejšnjih skupnih držav: Avtro-Ogrske monarhije, Kraljevine Jugoslavije, med obema
vojnama, ter FLRJ oziroma SFRJ po 2. svetovni vojni. Kot člani olimpijskih zastopstev
navedenih držav so dosegali tudi vrhunske športne rezultate. Sabljač Rudolf Cvetko je bil
43

Zakon o društvih, Uradni list SRS, št. 37/74.
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prvi slovenski olimpijec, ki je leta 1912 v Stockholmu z moštvom Avstrije osvojil srebrno
olimpijsko kolajno. V moštvu je nastopil tudi v Kočevju rojeni častnik nemškega rodu
Richard Verderber, ki je poleg srebra v moštveni konkurenci osvojil še bronasto kolajno
med posamezniki (Račič, Levovnik, 2009, str. 3). Leta 1920 so se naši športniki prvič
udeležili poletnih olimpijskih iger44, leta 1924 pa zimskih za Kraljevino SHS (Šugman,
1997, str. 98), kjer sta kot prva Slovenca v zimski olimpijski areni v Chamonixu (Francija)
nastopila smučarska tekača Zdenko Švigelj in Vladimir Kajzelj (Bergant, Rožman, 1996,
str. 10). Z izjemnimi uspehi so se v času Kraljevine Jugoslavije proslavili slovenski
telovadci, ki so v jugoslovanskem dresu osvojili kar 9 olimpijskih kolajn (3 zlate, 2 srebrni
in 4 bronaste)45, proslavili pa so se tudi na svetovnih prvenstvih. Doslej najuspešnejši
slovenski športnik, olimpijec vseh časov, osvajalec treh zlatih, ene srebrne in treh
bronastih medalj, je Leon Štukelj (1898 – 1999), olimpijski zmagovalec v mnogoboju leta
1924 v Parizu. Poleg njega je treba omeniti tudi svetovna prvaka v mnogoboju Petra
Šumija (1922, 1926) in Jožeta Primožiča (1930), ki je osvojil srebrno olimpijsko odličje na
bradlji (1928), ter dvakrat »bronastega« Staneta Derganca (1928). Veslači iz Izole in
Kopra so v italijanski reprezentanci osvojili zlato in srebrno olimpijsko kolajno na OI leta
1928 in 1936 (Volfand et al., 2007, str. 156).
Tudi po 2. svetovni vojni so slovenski športniki v jugoslovanskih reprezentancah in tudi v
olimpijskih zastopstvih ohranili pomemben delež, zlasti v individualnih športih. Manj
pomembno vlogo so igrali v moštvenih športih, razen v košarki (Ivo Daneu, Aljoša Žorga,
Peter Vilfan idr.) in rokometu (Alenka Cuderman, Rolando Pušnik idr.). Dosegali pa so
izjemne rezultate v neolimpijskih športih (namizni tenis, kegljanje, balinanje, letalske
športne discipline, vodilna je bila vloga slovenskega alpinizma). Največje slovensko
športno ime tistega časa je Miro Cerar, dvakratni olimpijski zmagovalec, bronasti na OI,
šestkratni svetovni in desetkratni evropski prvak na različnih orodjih v gimnastiki. Leta
1984 je Jure Franko v Sarajevu osvojil prvo kolajno na zimskih olimpijskih igrah (ZOI). To
so bile prve igre na jugoslovanskih tleh. V Calgaryju leta 1988 so Slovenci v reprezentanci
SFRJ prvič osvojili več medalj na ZOI (Mateja Svet – alpsko smučanje, Matjaž Debelak,
Primož Ulaga, Miran Tepeš in Matjaž Zupan – smučarski skoki).
Slovenski športniki so tako v obdobju od leta 1924 do 1988, ko so zadnjič nastopili pod
zastavo katere koli od prej navedenih držav, skupaj osvojili 39 olimpijskih medalj (7 zlatih,
14 srebrnih in 18 bronastih), kar je prikazano v prilogi 1.
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Stanko Tavčar v nogometni ekipi Jugoslavije.
Čeprav je bilo tedaj Slovencev le za 8,5 % jugoslovanskega prebivalstva, je 74 dotedanjih
udeležencev OI iz Slovenije predstavljalo 37 % jugoslovanskih, kar kaže na izjemno velik delež
Slovencev v jugoslovanskih reprezentancah. Navedene medalje predstavljajo sploh vse dotlej (do
leta 1939) osvojene jugoslovanske kolajne na OI (po Bergant, Rožman, 1996, str. 4).
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4.3 ORGANIZIRANOST IN VRHUNSKI ŠPORT V REPUBLIKI SLOVENIJI
DO LETA 1998
Tako, kot je bilo z nastankom nove države potrebno urediti številna področja družbenega
dogajanja (npr. kulturo, zdravstvo, socialno skrbstvo, vzgojno varstvo, šolstvo itd.), tako
je bilo potrebno (in smiselno) poseči tudi na področje športa in za njegov razvoj
vzpostaviti sodobne organizacijske in zakonske razmere.
Za kreiranje politik na področju športa in njegovo financiranje iz javnih virov je bil vse do
leta 1998 pravna osnova Zakon o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture še iz
leta 197946. Naloge s področja športa na občinskih ravneh so po Zakonu o organizaciji in
delovnem področju republiške uprave (1991) na občinski ravni prevzeli upravni organi,
najpogosteje imenovani Sekretariati za družbene dejavnosti (op. p.), vlogo skupščinskih
odborov za šport pa Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo,
od leta 1994 Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Za pripravo gradiv in
izpeljavo postopkov za sprejem programov športa v občinah in za druge strokovne naloge
so občine ustanavljale zavode za šport, agencije za šport, ali pa so za te naloge sklepale
pogodbe s strokovnimi službami občinskih športnih zvez, ali s posameznimi strokovnjaki.
Tako kot za družbo v celoti je tudi za šport pomembno, da je bila po Zakonu o državni
upravi (1995) v začetku leta 1996 izvedena reorganizacija državne uprave na lokalnem
nivoju, ko so bile na teritoriju nekdanjih skupščin občin za izvajanje upravnih nalog iz
pristojnosti države ustanovljene upravne enote. Na območjih nekdanjih skupščin občin se
je po Zakonu o lokalni samoupravi (1995) število občin iz 62 povečalo na 14747. Z
ukinitvijo skupščin občin sta se spremenili tako upravna kot teritorialna organiziranost
športa. Z razdrobitvijo države na bistveno večje število bistveno manjših novih občin je
bilo veliko problemov pri upravljanju športa, saj večina novoustanovljenih občin ni imela
ustreznih strokovnih kadrov za pripravo podlag za odločanje o športu v občini. Kazalo se
je tudi nepoznavanje razlik med pristojnostmi društvene sfere in lokalne samouprave s
strani športnih delavcev (Strel et al., 1997, str. 73). Prav upravljanje športa je bilo, razen
v mestnih občinah, največja ovira za hitrejši razvoj športa.
Kljub vsem pozitivnim spremembam še danes velja velika zamera civilne športne sfere
takratnim državnim upravnim organom (Republiškemu komiteju za vzgojo in
izobraževanje ter telesno kulturo, kasneje MŠŠ), da je bila ta premalo vključena v
spremembe v športu ter je politiko samostojno vodil komite oziroma ministrstvo.
Predvsem glede delitve javnih sredstev in oblikovanja splošne politike športa v Sloveniji.

46

72. člen ZSpo (1998): »Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o svobodni menjavi
dela na področju telesne kulture (Uradni list SRS, št.35/79).«
47
Leta 2011 je na območju Republike Slovenije 210 lokalnih skupnosti, občin.
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4.3.1 ORGANIZIRANOST CIVILNE ŠPORTNE SFERE
Da po ukinitvi skupnosti v športu ne bi prišlo do zastoja in »praznega prostora« pri
sodelovanju med državnimi organi in organiziranim društvenim športnim dogajanjem, je
Skupščina SR Slovenije 19. decembra 1989 za prehodno obdobje v občinah ustanovila t.i.
skupščinske odbore za šport. Za zagotavljanje kontinuitete dela so bili vanje imenovani
nekdanji delavci oziroma športni funkcionarji telesnokulturnih skupnosti ter zvez za
telesno kulturo48. Te so bile koordinator izvajanja športa na območju občine, sprejemale
so programe in sisteme občinskih tekmovanj.
Civilna organiziranost športa v obdobju socializma in njegovo financiranje, ki se je v
kratkem začetnem obdobju preneslo oziroma nadaljevalo v obdobju samostojne države
Slovenije, ni bilo samo državno, kar je glavni razlog za relativno uspešen prehod
slovenskega športa iz socialističnega modela v zahodnoevropski (Bednarik et al., 1998).
Športne organizacije so bile in so del civilne družbe, zato so se lažje prilagodile
spremenjenim pogojem delovanja. Z reorganizacijo vsaj nekaterih velikih športnih društev,
ki so pričela gojiti profesionalni model športa (košarka, nogomet, rokomet), in z
nastankom nekaterih novih zasebnih organizacij, ki so delovale in zaposlovale
profesionalne športnike na temelju Zakona o gospodarskih družbah (kot npr. delniške
družbe), se je slovenski model organiziranosti športa že v obdobju do uveljavitve ZSpo in
NPŠ zelo približal zahodnoevropskemu.
Grafikon 1: Število športnih društev v letih 1991 – 2001

Vir: MNZ (2011)

48

Pravni temelj za takšno delovanje je bil Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1. januarja 1990
začasno opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti, in o ustanovitvi določenih republiških
upravnih organov.
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Organizacija civilno-društvenega delovanja športa je v tem obdobju (kot prej in vse do
danes) temeljila na ZDru49. Na tej osnovi se je, kot kaže grafikon 1, nadaljevalo
ustanavljanje športnih društev kot osnovne celice delovanja športa. Njih število se je v
prvih desetih letih povečalo za 1-krat.
Preglednica 1: Športna društva po športnih panogah leta 1991 in 199550
Športna panoga 30. 6. 1991 31. 12. 1995 Športna panoga 30. 6. 1991 31. 12. 1995
Atletska

23

39

Badmintonska

2

14

Gimnastična

12

14

Društva za golf

6

11

Košarkaška

38

61

Kegljaška

48

55

Nogometna

180

242

Balinarska

94

106

Rokometna

31

37

Strelska
lokostrelska

188

193

Odbojkarska

21

37

Boksarska

6

9

Hokejska

12

16

Društva za borilne
veščine

62

108

Smučarska

89

106

Društva za zračne
športe

38

69

Kotalkarska

6

9

Društva
za
konjeniške športe

21

46

Kolesarska

21

39

Društva
športni ples

3

12

Društvo avtomoto športov

25

59

Jamarska

27

33

Plavalna

13

17

Planinska,
plezalna

159

181

Veslaška

18

23

Taborniška
skavtska

85

88

Društva za druge
vodne
in
podvodne športe

37

66

Rekreativna

292

404

Društva za tenis
in squash

57

103

Društva
za
miselne športe

70

74

Društva
namizni tenis

25

27

Druga športna in
rekreativna
društva

157

182

1866

2480

za

SKUPAJ:

in

za

in

Vir: MNZ (2011)

49

Prvi ZDru je bil na območju Republike Slovenije sprejet leta 1974 (noveliran leta 1986), v
samostojni državi je bil nov ZDru sprejet leta 1995 ter leta 2006. Pogojev ustanavljanja društev,
društvene organiziranosti in delovanja pa nobeden od naštetih zakonov ni bistveno spreminjal. V
začetku leta 2011 je bil v javno obravnavo poslan Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o društvih (EVA 2010-1711-0018) (Vir: MNZ).
50
Sivo obarvana polja so ŠD športnih panog olimpijskih športov.
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Preglednica 1 kaže porast ustanavljanja ŠD, ki so se organizacijsko združevala v NPŠZ, ta
pa v novoustanovljeno krovno športno organizacijo OKS – ZŠZ. V moštvenih športih so
nastale slovenske reprezentance, pod okriljem NPŠZ so organizirali sisteme državnih
tekmovanj oblik in vsebin, ki so bile v razmahu.
17. decembra 1991 je bil po izvedenih konstitutivnih postopkih ŠZS ustanovljen Olimpijski
komite Slovenije (v nadaljevanju OKS). Mednarodni olimpijski komite (MOK) je OKS
priznal februarja 1992, nacionalne športne zveze pa so do konca 1994 postale članice
mednarodnih športnih zvez. Slovenski športniki so po MOK51-ovem priznanju v
mednarodnem prostoru začeli nastopati pod slovensko zastavo. Kot pomembno
spremembo na polju organiziranosti športa v tem obdobju lahko razumemo tudi združitev
Olimpijskega komiteja Slovenije in Športne zveze Slovenije v Olimpijski komite Slovenije –
Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS – ZŠZ) leta 1994, smiselnost česar se še
danes med strokovno in laično športno javnostjo postavlja pod vprašaj.

4.3.2 FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Državno podprto financiranje športa v Sloveniji obstaja že zelo dolgo, vendar se je po
osamosvojitvi bistveno spremenilo (Bednarik et al., v: Kustec Lipicer, 2007, str. 66).
Športna društvena dejavnost po krajevnih skupnostih ter mestnih četrtih in šport po
področjih, ki so bila deloma že razdeljena tako, kot jih je kasneje opredelil ZSpo oziroma
NPŠ (od rekreativnega do vrhunskega športa), so se financirali pretežno iz občinskih
proračunov. Za delovanje NPŠZ, OKS – ZŠZ in za vrhunski šport je sredstva zagotavljala
država.
Občinska sredstva in sredstva države predstavljajo javne vire. Kot je razvidno iz grafikona
2, je lokalna raven namenjala športu v povprečju petkrat več denarja kot nacionalna.
Pomembno za to obdobje pa je leto 1995, ko se je s sprejetjem Zakona o igrah na
srečo52 uveljavilo delovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki
Sloveniji (v nadaljevanju FŠO)53, kar pomeni zelo pomemben in stalen del financiranja
športa v državi54.

51

MOK – mednarodni olimpijski komite.
Uradni list RS, št. 27/95.
53
FŠO obravnavamo kot državno organizacijo za financiranje športa (javna sredstva), vendar njena
vloga ni povsem takšna, ali, kot pravi Giacomelli (2002): »Denar FŠO državotvorni slovenski
analitiki uvrščajo v javne finance, gre pa za – resda z zakonom nadzorovani, a vendarle od države
športu priznani – avtonomni vir denarja«. Pomembno je torej vedeti, da se denar FŠO pojmuje kot
lastni, ne pa javni, vir športnih organizacij, čeprav se v vseh analizah obravnava in prikazuje kot
javni denar. Tako ga bomo prikazali tudi v tem magistrskem delu.
54
Vredno je navesti ugotovitev, da se ob nezakonitem vdoru internetnih stavnic zmanjšujejo
sredstva FŠO (v letu 2007 je fundacija razpisala 20 % sredstev manj kot v povprečju do tedaj)
(Jurak, 2006b, str. 7).
52
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Grafikon 2: Porazdelitev deležev javnega (proračunskega) financiranja športa55
od 1992 – 1998

Vir: Statistični urad Republike Slovenije (2005)
Del sredstev so si športne organizacije ustvarile tudi z lastno dejavnostjo. Pomemben
delež je zagotavljalo gospodarstvo (sponzorstvo, donatorstvo), predvsem za kolektivne
športe (Bednarik, 1999, str. 31-36). Gre za zasebne vire, ki vključujejo vire sponzorjev in
TV pravic, iger na srečo, klubske članarine in potrošnjo športnih storitev (med njimi tudi
obisk športnih prireditev). Nekatere športne organizacije, predvsem v moštvenih športnih
panogah, ki so si kot cilj zastavile doseči evropsko primerljivost (RK Celje Pivovarna
Laško, KK Union Olimpija, nekateri nogometni klubi), so že v tem obdobju pričele delovati
po priznanih tržnih zakonitostih in so bile v zelo majhnem deležu odvisne od javnih virov.
Pri tem pa Bednarik in sodelavci (2000a, str 35-36) ugotavljajo, da so bila v tem obdobju
finančna sredstva za šport s stani države v primerjavi z zasebnimi sredstvi minimalna. V
letu 1997 v razmerju 75 : 25 v prid zasebnega financiranja (Kustec Lipicer, 2007, str. 66).

4.3.3 ŠPORTNA INFRASTRUKTURA
Za razvoj vrhunskega športa je, skladno z zagotavljanjem sredstev za (so)financiranje
športa, pomembna kvalitetna in obsežna športna infrastruktura.
Iz grafikona 3 je razvidno minimalno in sorazmerno povečanje (m²) pokritih površin na
prebivalca na letni ravni v zadnjih 15 letih pred osamosvojitvijo56 (1975 – 1991) in v prvih
petih letih samostojne države57 (razmerje 0,87 : 1,0), ter, glede na preteklost, enkrat
hitrejšo rast nepokritih športnih površin na letni ravni (razmerje 6,0 : 12,0)58.

55

Izračunan je odstotni delež (%) lokalne in nacionalne ravni.
Izračun: rezultat razlike v m²/prebivalca, ustvarjene v obravnavanem obdobju, deljena s številom
let (15), množena s 100 (za boljšo predstavo), znaša 0,87.
57
Ista formula izračuna kot zgoraj, deljenec je 5 (število obravnavanih let), rezultat je 1.
58
Ista metodologija izračuna primerjave kot v obeh primerih zgoraj.
56
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Grafikon 3: Športne površine (m² na prebivalca)

Vir: MŠŠ (2010c)
V ubdobju do uveljavitve NPŠ 2000 so podatki glede vlaganj v športno infrastrukturo sila
skopi, zadnji dosegljivi za obravnavano obdobje so za leto 1995.
4.3.4 VRHUNSKI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORTNI DOSEŽKI
Vrednotenje tekmovalne uspešnosti v posameznih športnih panogah v Sloveniji poteka na
podlagi Kriterijev za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji. Leta 1993 so bili ti
prvič izdelani (in sprejeti). Število vrhunskih športnikov svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda je, kot je razvidno iz grafikona 4, med leti 1992 in 1998 v Sloveniji
neprestano in konstantno naraščalo.
Grafikon 4: Vrhunski športniki v Republiki Sloveniji v obdobju 1991 -1998

Vir: podatki MŠŠ, OKS – ZŠZ (1992 – 1998)
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Število vrhunskih športnikov se je v obravnavanem obdobju skoraj početverilo. To
pomeni, da so naši vrhunski športniki v vse večjem številu dosegali mednarodno
primerljive rezultate (le tako so bili lahko razvrščeni, kategorizirani). Število vrhunskih
športnikov svetovnega razreda je v obravnavanem obdobju rahlo nihalo, medtem ko je
število športnikov mednarodnega razreda od leta 1992 do leta 1998 naraslo iz 37 na 292
(za 789 %). Tudi povečanje števila perspektivnih športnikov iz 76, ob vstopu v
samostojno državo, na 234, leta 1998, je izrazito (308 %).
Grafikon 5: Število osvojenih medalj na OI, SP in EP v obdobju 1991 – 1998

Vir: MŠŠ, OKS – ZŠZ (1991 – 1998)
Pričakovano posledico naraščanja števila medalj kaže grafikon 559, kjer je prikazano
število osvojenih medalj slovenskih športnikov na velikih mednarodnih tekmovanjih, t.j.
OI, SP in EP. Razberemo lahko, da se je bera medalj v obravnavanem obdobju 1991 1998, v povprečju več kot podvojila. Poimenski seznam slovenskih dobitnikov medalj je
predstavljen v prilogi 2. Ob tem, da so slovenski športniki osvojili prve »samo« slovenske
medalje na OI, so bili izjemno uspešni pri beri evropskih medalj (»le« 5 leta 1991 in kar
34 leta 1998), medtem ko visoko število osvojenih medalj na SP ni bistveno odstopalo.
Na osnovi navedenega se za zaključek tega podpoglavja lahko strinjamo z ugotovitvijo
Strela v recenziji analize NPŠ (2010), da je bila organiziranost slovenskega športa v
obdobju od konstituiranja elementov samostojne države do normativne ureditve športa v
Republiki Sloveniji leta 1998 že decentralizirana. Država in lokalne skupnosti (javni
interes), društvena sfera (civilni interes) ter zasebniki (zasebni interes) so bile tri glavne
skupine izvajalcev športa. V primerjavi z organiziranostjo športa drugod v Evropi (Strel et
al., 1997, str. 143-145; Šugman, 1998a, str. 118-144) model organiziranosti našega
športa ni bil etatiziran, temveč je bil v določenih delih, kjer je država prepoznala javni
interes, reguliran. Država je v vrhunskem športu prepoznala ambasadorja državne tvorbe,
59

Ob tem je vredno že na tem mestu opozoriti, da se rezultati tudi zaradi periodičnih tekmovanj in
tekmovalnih sistemov v različnih športnih panogah iz leta v leto spreminjajo.
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zato je to področje podpirala, vendar v omejenem obsegu. Kljub temu je okolje ustvarjalo
in izboljševalo organizacijska in druga podporna okolja za delovanje vrhunskega športa,
kar se kaže v konstituiranju državnih organov (igralcev) v športu in povsem prenovljeni
piramidni organiziranosti športne sfere. Temelj te, športna društva, se je konstantno širil
in ustvarjal vse več perspektivnih športnikov, katerih število se je v tem obdobju med
ostalimi vrhunskimi športniki še najbolj povečalo. Izboljševala se je tudi športna
infrastruktura. Ugotovimo lahko, da se izboljšanje razmer in pogojev za delovanje
vrhunskega športa odraža v vrhunskih športnih dosežkih (število osvojenih medalj), ki jih
je bilo od leta 1991 do 1998 v povprečju vse več.
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5 ORGANIZIRANOST ŠPORTA IN VRHUNSKI
REPUBLIKI SLOVENIJI PO LETU 1998

ŠPORT

V

5.1 PRAVNO-FORMALNA VLOGA DRŽAVE V ŠPORTU
Država svojo prisotnost na nekem področju javne politike formalno utemeljuje skozi
različne zvrsti in oblike predpisov, ki jih (so)oblikujejo, sprejemajo ter izvajajo njene
institucije z namenom zagotavljanja javnega interesa. Odgovornost države in državnih
organov za šport izhaja iz ustave in ostalih predpisov ter odločitev najvišjega
zakonodajnega telesa pri nas – državnega zbora (DZ). V Sloveniji je pravno-formalni
interes države utemeljen na leta 1998 sprejetem Zakonu o športu (ZSpo). Do leta 1998
šport v Sloveniji nikoli ni bil zakonsko urejen oziroma tega področja ni urejal akt s tako
jasno opredelitvijo. Kot izhaja iz 1. in 3. člena ZSpo, deluje država v javnem interesu na
tistih delih njegovega nacionalnega in lokalnega pomena, ki zajemajo področja športne
vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa invalidov.
V vsebinskem, organizacijskem in operativnem pogledu zakon v nadaljevanju razčlenjuje
Nacionalni program športa (NPŠ, 2000) in predstavlja eno od pomembnih podstati
slovenskega športa (Jurak, 2006, str. 11), je temeljni strateški dokument športa v
Sloveniji. V njem so natančneje razdeljena zakonsko določena področja državnega
interesa v športu. Na njegovi podlagi je na različnih področjih športa izpeljana vrsta
sistemskih ukrepov na državni in lokalni ravni (Kolar, 2005, str. 23). Omenjeni dokument
tudi izrecno navaja, da država sooblikuje razmere za razvoj športa, tudi vrhunskega
športa, v državi.
Oba ključna pravna dokumenta, ki opredeljujeta načine in oblike državnega poseganja v
šport, dopolnjujejo tudi številni drugi akti (zakoni in podzakonski predpisi), ki se bolj ali
manj neposredno nanašajo na to področje in so zaradi svoje obsežnosti zbrani in
predstavljeni v prilogi 3. ZDru, Zspo in NPŠ tvorijo temeljni sistemski okvir za delovanje in
organiziranost športa oziroma športne sfere, katere primarni izvajalci so športna društva in
zveze do mednarodne ravni. ZDru, ki ureja uresničevanje ustavne pravice do svobodnega
združevanja, je temeljni akt, opredeljuje ustanovitev in delovanje tudi športnih društev.
Temelji na eni od ustavnih človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pravici do zbiranja in
združevanja (Ustava Republike Slovenije, 1992, str. XX), ki v drugem odstavku pravi, da
»ima vsakdo pravico, da se svobodno združuje z drugimi.« Ta pravica se kaže skozi
pravico do javnih shodov in javnih prireditev na eni ter pravico do združevanja v društva,
združenja in zveze na drugi strani.
Z vidika sofinanciranja vrhunskega športa pri nas je pomemben sistemski ukrep
samoodločanja civilnih športnih organizacij o delitvi zbranih sredstev iger na srečo znotraj
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Fundacije za sofinanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, kar omogoča Zakon
o loterijskem preoblikovanju loterije Slovenije (2007)60.

5.1.1 URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERES
Na primeru športa se t.i. javni interes kaže v skrbi za socialno integracijo državljanov
preko omogočanja športnih aktivnosti in infrastrukture na eni strani ter ekonomskega
razvoja na drugi. Za uresničevanje javnega interesa v športu se na ravni države zagotavlja
izvajanje nalog skupnega pomena, na ravni lokalnih skupnosti pa neposredno izvajanje
nalog, ki so v javnem interesu lokalne skupnosti. Sicer bi se lahko razumelo, da je v naši
državi nacionalni (državni) interes ali interes občin vsaka dejavnost, ki v sebi nosi le
kanček pridiha športa in bi bila država (in lokalne skupnosti) tako dejavnost dolžna
(so)financirati. S takšnim razumevanjem »javnega interesa« se namreč odgovorni za šport
v državnih organih ali organih lokalnih skupnosti nemalokrat soočajo.
V Sloveniji država uresničuje javni interes v športu tako, da (NPŠ, 2000):
•
•
•
•

zagotavlja sredstva za realizacijo nacionalnega programa,
spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
načrtuje, gradi in vzdržuje javne športne objekte,
vodi stimulativno davčno politiko.

Lokalna skupnost, kot najpomembnejši financer, uresničuje javni interes v športu tako,
da:
• zagotavlja sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na
lokalne skupnosti in z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa
športa (programe športa otrok in mladine61, športno rekreacijo),
• spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti,
• načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne javne športne objekte.
Uresničevanja javnega interesa v športu in izvajanje nacionalnega programa se določi z
letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ), ki ga sprejme vlada, in letnimi programi,
ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Pred sprejemom LPŠ si mora vlada pridobiti mnenje
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in OKS (NPŠ, 2000).
Pri proučevanju organiziranosti športa v Republiki Sloveniji velja omeniti ugotovitve
revizije o uresničevanju javnega interesa na področju športa, ki jo je opravilo Računsko
sodišče Republike Slovenije (2006, 2007)62. Ugotovitve kažejo, da se institucije države v
60

Gre za leto sprejetih sprememb in dopolnil k zakonu iz leta 1995.
Šport otrok in mladine (ŠOM) – športni programi, ki se izvajajo izven rednega šolskega pouka
(kurikuluma) in potekajo pod okriljem športnega društva ali kot dopolnilna dejavnost šole.
62
Revizijsko poročilo: Kdo in kako uresničuje javni interes na področju športa? Št. dokumenta:
1211-4/2005-19 z dne 11. 7. 2006 in Revizijsko poročilo o verodostojnosti odzivnega poročila: Kdo
in kako uresničuje javni interes na področju športa? št. 1211-11/2006-18 z dne 22. 6. 2007.
61
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Sloveniji na nacionalni ravni pri svojem delovanju ne povezujejo na usklajen in
dopolnjujoč način. Računsko sodišče je ocenilo, da obstaja veliko tveganje, da mreža
institucij, kot je predstavljena v nadaljevanju, ki so vključene v izvedbo nacionalnega
programa tako na državni kot na lokalni ravni, ne predstavlja racionalne oblike delovanja,
ne omogoča ustreznega izvajanja nalog, predvsem pa ne zagotavlja prevzemanja in
preverjanja odgovornosti subjektov pri izvajanju nacionalnega programa športa. Kot
neustrezno je revizija ocenila zlasti povezovanje med državno in lokalno ravnijo ter
povezovanje in sodelovanje med vsemi subjekti mreže, vključno s Fundacijo za šport, ki
po stališču Računskega sodišča v obstoječo mrežo po nacionalnem programu sploh ni
vključena.

5.2 INSTITUCIONALNA VLOGA DRŽAVE V ŠPORTU
Pomemben sklop državne prisotnosti v športu predstavljajo institucije (v redkih primerih
tudi posamezniki), ki so s strani države pristojni za oblikovanje, izvajanje in tudi
vrednotenje državnih aktivnosti v športu. Na osnovi Zspo (1998) in NPŠ (2000) lahko v
okviru zakonodajne in izvršilne veje oblasti identificiramo v sliki 2 prikazane ključne
državne igralce (institucije in posameznike), delujoče na področju športa.
Zakonodajno vejo oblasti na področju športa predstavljajo Državni zbor z delovnim
telesom pristojnim za šport, komisija Državnega sveta za družbene dejavnosti ter pristojni
organi lokalne samouprave. Izvršno vejo oblasti na področju športa predstavljajo vlada s
pristojnim matičnim odborom, Strokovni svet za šport Vlade Republike Slovenije, MŠŠ ter
znotraj njega Direktorat za šport, Inšpektorat za šport kot samostojni organ v sestavi
MŠŠ, Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, organi lokalne
samouprave in javni zavodi.
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Slika 2: Organiziranost zakonodajno-upravnega dela izvajalcev športa
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Vir: lastni
Upravljanje in izpeljava NPŠ temelji na racionalni obliki povezovanja upravnih, strokovnih,
organizacijskih in izvajalskih nalog inštitucij, prikazanih s sliko 3.
Slika 3: Model upravno-izvršne strukture športa v Republiki Sloveniji
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Vir: lastni
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Inšpektorat

FŠO

Za izpeljavo nacionalnega programa odgovarjajo MŠŠ in lokalne skupnosti, predstavlja pa
samo del programov športa. Vsebuje tiste programe, ki se sofinancirajo iz javnih financ.
Njegova izvedba se določi z letnim programom. Večji del športnih programov je odvisen
od avtonomnega dela interesne športne sfere in se ne financira iz javnih financ, temveč iz
drugih virov.
Slika 3 prikazuje tudi posebnost, ki morda ravno za šport velja še posebej, to je posebnost
izrazitega prepletanja upravno-izvršne strukture izvajalcev športa ter s tem prepletanja
(bolj dopolnjevanja) vladnih organizacij z nevladnimi.

5.2.1 STROKOVNI SVET ZA ŠPORT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Strokovni svet za šport Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju strokovni svet) je
najvišji strokovni organ za šport v državi in deluje kot svetovalno telo vlade. Ustanovljen
je bil z Zspo (1998) »za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno pomoč
pri sprejemanju odločitev ter pripravi predpisov …«. Sodeluje v izvedbi NPŠ na ravni
države v skladu z nalogami, ki so opredeljene v Zspo (1998, str. 12 in 13). Naloge in
pristojnosti strokovnega sveta so:
• določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnega dela v športu,
nosilce usposabljanja ter način preverjanja usposobljenosti,
• določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce v športu,
• ugotavlja in določa, katera nacionalna panožna športna zveza ima pooblastilo iz
četrtega odstavka 8. člena tega zakona,
• določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in trajanje naziva
vrhunski športnik ter
• daje mnenja in predloge ministru, pristojnemu za šport, in vladi k:
o določitvi predloga nacionalnega programa,
o določitvi nalog v športu,
o letnemu programu,
o normativom in standardom za izvajanje letnega programa,
o postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil,
o predlogom zakonov in drugih predpisov, ki zadevajo področje športa, in
o drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena.
Strokovno javnost za raven lokalnih skupnosti lahko predstavljajo tudi strokovni sveti za
šport na lokalnem nivoju. Njihove naloge so predvsem:
• obravnavanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za izpeljavo LPŠ na lokalni ravni;
• dajanje mnenj pri določanju objektov lokalnega in regionalnega pomena;
• spremljanje in ocenjevanje izpeljave LPŠ;
• dajanje mnenj k letnemu finančnemu načrtu za izpeljavo programa športa;
• dajanje pobud in predlogov za urejanje drugih pomembnih vprašanj v športu.
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5.2.2 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MŠŠ je najvišji državni organ pristojen za področje športa (Zakon o državni upravi, 2005).
Z zakoni in drugimi gradivi ureja in regulira to področje ter med drugim opravlja zadeve,
ki se nanašajo na športno vzgojo in rekreacijo, na preventivno in kurativno športno
dejavnost, na selektivni in vrhunski šport, na športno in šolsko infrastrukturo. Te naloge
izvaja Direktorat za šport kot strokovno – operativni organ ministrstva. Za ministrstvo
opravlja večino nalog povezanih s športom na državni ravni in (Direktorat za šport, 2009):
• razporeja sredstva državnega proračuna namenjena športu,
• skrbi za namensko in zakonito rabo javnih sredstev,
• zastopa javni interes v nacionalnem programu,
• pripravlja sistemske rešitve in ukrepe na področju športa,
• pripravlja podzakonske predpise za področje športa,
• mednarodno sodeluje s sorodnimi in drugimi institucijami in organi EU,
• sodeluje z lokalnimi skupnostmi in jim nudi strokovno pomoč pri pravo –
upravnem poslovanju iz delovnega področja,
• skrbi za ustrezno organizacijo dela …
Ministrstvo vodi in povezuje aktivnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri izvedbi
nacionalnega programa. Odgovorno je za uresničevanje nacionalnega programa na
državni ravni, za uresničevanje nacionalnega programa na lokalni ravni pa so odgovorni
ustrezni organi lokalne skupnosti.

5.2.3 INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
Inšpektorat za šolstvo in šport kot samostojni in neodvisni organ v sestavi MŠŠ opravlja
naloge inšpekcijskega in drugega nadzora na področju športa iz 54. člena Zspo. Opravlja
nadzor nad (Zspo, 1998, str. 24-25):
• izpolnjevanjem pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena,
• namensko porabo javnih sredstev,
• upravljanjem in namensko uporabo javnih športnih objektov,
• izpolnjevanjem standardov in normativov za izvajanje letnega programa,
• izpolnjevanjem z zakonom določenih pravil za organizacijo tekmovanj,
• opravljanjem prehodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov in
• zlorabo temeljnih človekovih pravic športnikov.

5.2.4 ZAVOD ZA ŠPORT REPUBLIKE SLOVENIJE PLANICA
Javni zavod za šport Republike Slovenije opravlja naloge, opredeljene v 24. členu Zspo
(1998), na ravni države; na lokalni ravni jih opravljajo javni zavodi za šport, občinske,
medobčinske in regionalne športne zveze tam, kjer so ustanovljene.
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Z ukinitvijo Zavoda za šport Slovenije, v letu 2006, je prišlo do izjemnih težav predvsem
na področju administrativne, strokovne, organizacijske in tehnične podpore športu tako na
državni kot tudi lokalni ravni. Z ustanovitvijo Zavoda za šport Republike Slovenije Planica
(v nadaljevanju ZŠRS Planica) katerega osnovno poslanstvo je podpora športa, ki se bo
odražala na naslednjih štirih temeljnih sklopih oziroma nalogah: športu otrok in mladine (v
nadaljevanju ŠOM), informatiki v športu, založništvu in upravljanju Nordijskega centra
(NC) Planica.
Osnovne naloge ZŠRS Planica so opredeljene v Zspo, NPŠ in sklepu o ustanovitvi63.
Poslanstvo ZŠRS Planica je podpora uresničevanju nalog nacionalnega in lokalnega
pomena, ki so opredeljene v NPŠ, zlasti na področjih športne vzgoje, športne rekreacije,
kakovostnega športa, vrhunskega športa, športa invalidov, na področju strokovnih in
razvojnih nalog ter športnih objektov.
Organizacijsko je zavod razdeljen na dva oddelka in sicer64:
• Oddelek LPŠ, ki izvaja vsebine, ki izhajajo iz LPŠ na nacionalni ravni: ŠOM
(zagotavlja pogoje za vključevaje otrok in mladine v interesne in kakovostne
programe športa), informatika v športu (zagotavlja vsem izvajalcem športa v
Republiki Sloveniji kakovostni informacijski sistem in dostopnost do baz
podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo) in založništvo (izdaja revijo Šport
mladih in zagotavlja ustrezno založniško dejavnost v smislu strokovne,
informacijske, promocijske in medijske podpore športu);
• Oddelek Planica, ki je nosilec neposredne investicije MŠŠ v NC Planica, ko bo
investicija zaključena, pa bo upravljavec celotnega NC s ciljem samovzdrževanja
tudi preko prepoznavnosti blagovne znamke Slovenije.

5.2.5 INŠTITUT ZA ŠPORT PRI FAKULTETI ZA ŠPORT
Inštitut za šport pri Fakulteti za šport Univerze v Ljubljani opravlja strokovno-razvojne
naloge za izvajalce NPŠ ter strokovnim svetom panožnih športnih zvez ter drugim
nacionalnim in lokalnim športnim zvezam pomaga pri uveljavljanju stroke v praksi.
Rezultati služijo trenerjem in ostalim športnim strokovnjakom za načrtovanje treningov in
priprav športnikov. Dejavnost inštituta temelji na laboratorijskem delu. V fiziološkem
laboratoriju je delo usmerjeno predvsem v raziskovanje fiziologije napora v stresnih
okoliščinah znanstveno raziskovalnega dela v fiziologiji športa, funkcionalnih testiranj za
potrebe vrhunskega in kakovostnega športa, športne rekreacije ter drugih populacij.
V kineziološkem in biomehanskem laboratoriju je strokovno delo vezano na storitve, ki jih
predstavljajo meritve, s katerimi ocenjuje kinematične in dinamične parametre. V
laboratoriju za psihodiagnostiko strokovne naloge obsegajo psihodiagnostične preglede,
63

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Republike Slovenije Planica št. 0140375/2009/8 z dne 24. 6. 2009.
64
V. poglavje Statuta Zavoda za šport Republike Slovenije Planica.
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psihološko obravnavo, psihološko svetovanje in psihoterapijo, v motoričnem laboratoriju
pa specialno diagnostiko različnih motoričnih sposobnosti. V laboratoriju za biodinamiko
proučujejo učinke metod treninga in odzivanja organizma na te metode in različne
obremenitve. Drugi laboratoriji so še: laboratorij za motorično obnašanje, laboratorij za
motorični nadzor, center za diganostiko telesnega in gibalnega razvoja. Oddelek za
meritve in svetovanja na inštitutu pa predstavlja stično mesto med znanostjo in športom,
kjer prihaja do srečanj vseh ustvarjalcev športa.

5.2.6 FUNDACIJA ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V REPUBLIKI
SLOVENIJI
Nastanek Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju FŠO) je povezan s sprejetjem Zakona o igrah na srečo leta 199565, ki
opredeljuje novo razporeditev prihodkov, doseženih pri igrah na srečo. Nov zakon določa
drugačno razdelitev sredstev med individualnimi in humanitarnimi organizacijami ter
športnimi organizacijami. Za upravljanje s sredstvi iger na srečo sta bili z zakonom
ustanovljeni dve fundaciji: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) ter FŠO.
S sprejetjem Odloka o ustanovitvi fundacije66, ki je nastal na podlagi drugega odstavka 8.
člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije67 (v nadaljevanju: ZLPLS), je
fundacija dobila pravno veljavo za svoje delovanje. Fundacija je pravna oseba in nastopa
samostojno v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti in sicer v svojem imenu in za
svoj račun. Po konstitutivni seji Sveta fundacije, marca 1998, se od aprila 1998 stekajo
sredstva od iger na srečo, namenjena financiranju športnih organizacij, neposredno na
račun FŠO v Republiki Sloveniji. Po 1. členu ZLPS ima fundacija po lastninskem
preoblikovanju Loterije Slovenije v delniško družbo, 10 % navadnih imenskih delnic
Loterije Slovenije d.d. Njeni ključni organi upravljanja so Svet fundacije, direktor in
strokovne komisije za izvajanje javnih razpisov.
Fundacija na podlagi letnega programa dela oziroma finančnega načrta in Pravilnika o
pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij v Republiki Sloveniji68 odloča o delitvi sredstev, namenjenih njeni dejavnosti.

5.3 ORGANIZIRANOST CIVILNE ŠPORTNE SFERE
Kot protiutež državnim igralcem lahko identificiramo tudi ključne predstavnike športne
sfere, kjer osrednjo vlogo prevzemajo OKS – ZŠZ, kot krovna nacionalna športna
organizacija, posamezne športne zveze in ŠD.
65

Uradni list Republike Slovenije, št. 27/95.
Uradni list Republike Slovenije, št. 9/98.
67
Uradni list Republike Slovenije, št. 44/96, 102/2007.
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Uradni list Republike Slovenije, št. 86/2010.
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Slika 4: Organiziranost in povezovanje civilne športne sfere
MOK
ACNO

SVETOVNE ŠPORTNE
ZVEZE

EOC

EVROPSKE ŠPORTNE
ZVEZE

KOMISIJE

ODBORI

OKS - ZŠZ

SLOVENSKA OLIMPIJSKA
AKADEMIJA

VRHUNSKI ŠPORTNIKI
ŠPORT ZA VSE

NŠZ OLIMPIJSKIH
ŠPORTOV

NŠZ NEOLIMPIJSKIH
ŠPORTOV

NŠZ – PRIZNA MOK

ŠPORT NA LOK. RAVNI

OBČINSKE
ŠP. ZVEZE

ŠD

ŠD

OSTALA ZDRUŽENJA

NACIONALNE
ŠP. ZVEZE

ŠD

ŠD

ŠD

ŠD

INDIVIDUALNI
USTANOVITELJI

ŠD

ŠD

ŠD

ŠPORTNIKI

Vir: lasten
Temeljno načelo zasebne organiziranosti športa v evropskem prostoru je osnovano na
ideji prostovoljnega organiziranja športa, ki temelji na tesnem medsebojnem povezovanju
in medsebojni odvisnosti športnih organizacij od najnižjih do najvišje ravni športne
organiziranosti. Po Juraku in sodelavcih (2007b, str. 182) tudi slovenski šport zunaj
izobraževalnega sistema deluje pretežno na podlagi prostovoljnega dela.
V Sloveniji imamo za načrtovanje, organiziranje, izvedbo in nadziranje NPŠ oziroma športa
mrežo, kot jo prikazuje slika 4.
Glede na prikazano institucionalno analizo športnih organizacij ne gre pozabiti še na
pomembno vlogo nadnacionalnih institucij, ki se na eni strani preko včlanjevanja
nacionalnih športnih organizacij v njihove mednarodne športne strukture pojavlja že ves
čas, z vstopom držav v mednarodne povezave in združenja pa se ta vloga oblikuje tudi na
nivoju (nad)državnih institucij (Evropske in Svetovne športne zveze in MOK).
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5.3.1 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE – ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ
Cilj delovanja OKS – ZŠZ, slovenske krovne nevladne športne organizacije, je skupaj s
svojimi članicami, nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami in športnimi zvezami občin
ter klubi in društvi, ki jih zveze združujejo, zagotoviti optimalne pogoje za delovanje in
razvoj slovenskega športa v vseh njegovih pojavnih oblikah. Pomaga ustvarjati pogoje za
delovanje na področjih strokovnih kadrov v športu, športne infrastrukture, kakovostne
organiziranosti športnih organizacij ter si prizadeva za obstoj in razvoj prostovoljnega dela
v športnih društvih. Poslanstvo OKS – ZŠZ se kaže v delovanju na treh stebrih športa:
šport za vse, šport na lokalni ravni in vrhunski šport.
Pomembno področje njenega delovanja je usmerjeno na uveljavljanje slovenskega športa
v mednarodnem prostoru ter širjenje in razvijanje ideje olimpizma, ki izhaja iz olimpijske
listine in udejanjanje pogojev za razmah perspektivnega in vrhunskega športa na
Slovenskem, uspešna promocija slovenskega vrhunskega športa doma in v svetu, ki
zahteva spoštovanje nacionalnega naboja, kot tudi ustrezna naravnanost programske
vsebine športa za vse z ambicijo, da Slovenija postane vse bolj dežela športno aktivnih.
OKS – ZŠZ sodeluje oziroma si prizadeva sodelovati z državo na vseh področjih delovanja
športa, opredeljenih z zakonom o društvih, zakonom o prostovoljcih, davčno zakonodajo,
pri določanju kriterijev za financiranje športa na lokalni ravni, pri projektih MOK, v zvezi s
statusnimi pravicami vrhunskih športnikov, sistemsko problematiko izobraževanja in
usposabljanja v športu, sistemskem spremljanju in oblikovanju pogojev vodenja športa,
načrtovanju raziskovalnih projektov v športu, socializaciji pogojev za razvoj športa
invalidov urbanizaciji športnih površin, informatizaciji športa, partnerstvu pri sooblikovanju
nacionalne doktrine slovenskega športa, prostovoljstvu in pri humanitarnih projektih v
športu. Partnerstvo z državo se kaže na vseh področjih, ki so vezana na življenje in delo
športnih organizacij in aktivnih udeležencev v športnih programih.
OKS – ZŠZ ima skladno z Olimpijsko listino izključno pravico do predstavljanja svojih
športnikov na OI in na regionalnih, celinskih ali svetovnih športnih tekmovanjih pod
okriljem MOK. V ta namen organizira in vodi svoje delegacije ter odloča o prijavah
športnikov, ki jih predlagajo pristojne NPŠZ. Kriterije za izbor športnikov potrdi Izvršni
odbor OKS. OKS za projekte priskrbi opremo in poskrbi za vso logistiko.

5.3.1.1 Odbor za vrhunski šport
Glede na predmet proučevanja v tem magistrskem delu in glede na dejstvo, da
organizacijsko vrhunski in tekmovalni šport uveljavljata svoje interese praviloma v OKS –
ZŠZ, v nadaljevanju nekoliko podrobneje predstavljamo delovanje OVŠ. Ta vsebinsko in
projektno po programih MOK vodi tekmovalni in vrhunski šport, ki postajata vse bolj
profesionalna, predvsem v absolutnih (članskih) kategorijah. Delovanje odbora je vezano
na naslednja programska področja:
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

nastopi slovenskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih (Olimpijske igre,
Olimpijske igre mladih, Sredozemske igre, Olimpijski festival evropske mladine,
Igre treh dežel, Alpe – Jadran, Svetovne igre),
kriteriji za sofinanciranje vrhunskega športa,
kriteriji za kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji,
zaposlovanje vrhunskih športnikov,
informacijski sistem vrhunskega športa,
boj proti dopingu,
strokovni seminarji,
zdravstveno varstvo (preventivni pregledi športnikov in nadstandardno
zavarovanje vrhunskih športnikov),
sklad vrhunskih športnikov,
sistem štipendij za mlade perspektivne športnike.

5.3.1.2 Olimpijski program – delitev športnih panog in disciplin
Olimpijski program je seznam športnih panog in disciplin, o katerih odloča MOK ter jih
uvršča na program poletnih in zimskih olimpijskih iger (POI, ZOI). Na programu POI mora
biti najmanj 15 športnih panog, medtem ko za zimske igre minimum ni določen. Vključitev
ali izključitev športne panoge je pod pristojnostjo MOK in odločitev sprejme izvršni odbor
MOK. Katere športne panoge bodo na programu določenih olimpijskih iger69 se določi 7 let
pred začetkom iger in program disciplin 4 leta pred igrami. Temu primerno velja delitev
športov oz. panožnih športnih zvez na olimpijske in neolimpijske tudi v okviru OKS – ZŠZ,
oziroma na t.i. »olimpijske« in »neolimpijske«70 športe. Panoge, ki so v mednarodnem
merilu (večje število držav v mednarodni panožni športni zvezi) bolj razširjene (več
društev in registriranih tekmovalcev), imajo več možnosti, da postanejo olimpijske (Kolar
et al., 2007a, str. 75).
Kot v raziskavi ugotavlja Kolar s sodelavci (2007a, str. 73-75), so olimpijske športne
panoge z vidika tekmovalne uspešnosti bolj uspešne od neolimpijskih, tudi pri osvajanju
medalj na velikih mednarodnih tekmovanjih so bistveno bolj mednarodno razširjene od
neolimpijskih, imajo večji vpliv na aktivno športno udejstvovanje odraslih, so medijsko in
sponzorsko bolj zanimive in jih splošna javnost bistveno višje vrednoti. So tudi ekonomsko
bolj uspešne od neolimpijskih športnih panog, ki so manj konkurenčne v prostoru
vrhunskega športa.
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Olimpijske igre so simbol ne samo športnega tekmovanja temveč tudi druženja, prijateljstva, miru
in športnega duha vsega sveta.
70
Izsledki analize Juraka in sodelavcev (2007, str. 149) kažejo, da je potrebno biti pri “proučevanju
športnih organizacij previden, ko uporabimo delitev športnih organizacij na t.i. olimpijske in
neolimpijske”, ter postavljajo domnevo, “da se razlike pri značilnostih med olimpijskimi in
neolimpijskimi športnimi organizacijami zmanjšujejo”. Ugotavljajo, da imajo “na splošno
organizacije, ki se ukvarjajo z neolimpijskimi športi, enake možnosti za uspešnost kot t.i.
organizacije olimpijske družine”. Na osnovi teh ugotovitev v magistrskem delu ne ločujemo t.i.
olimpijskih in neolimpijskih športov.
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V prilogi 4 so pregledno predstavljene športne panoge, ki so bile na programih vseh letnih
in zimskih olimpijskih iger moderne dobe. Program olimpijskih iger trenutno vsebuje 35
različnih športov, 53 disciplin in več kot 400 športnih prireditev. Poletne olimpijske igre
sestavlja 28 športov z 38. disciplinami, zimske olimpijske igre pa 7 športov s 15.
disciplinami.

5.3.2 NACIONALNE PANOŽNE ŠPORTNE ZVEZE IN ŠPORTNE ZVEZE
Nacionalne panožne športne zveze so zveze društev, registrirane v skladu z ZDru (2006)
in včlanjene v OKS, v skupino nacionalnih panožnih športnih zvez. So nosilke uradnih
tekmovalnih sistemov v Republiki Sloveniji in podeljujejo tekmovalne licence71 (OKS –
ZŠZ, 2009a, str. 8). Izjemi sta Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite
(v nadaljevanju ZŠIS – POK) in Slovenska univerzitetna športna zveza (SUSA).
Preglednica 2: Število športnih zvez in združenj v začetku leta 2011
ŠPORTNE ZVEZE
Nacionalne športne zveze olimpijskih športov

ŠTEVILO
33

Nacionalne zveze športov, ki jih MOK priznava

19

Nacionalne športne zveze neolimpijskih športov

17

SKUPAJ NACIONALNIH PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ:
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Nacionalne športne zveze brez glasovalne pravice pri OKS - ZŠZ
Ostale zveze in športna združenja

13
16

Medobčinske in občinske športne zveze

86

Vir: OKS – ZŠZ (2011), MNZ - Register društev in register športnih organizacij (2011)
Stanje števila športnih zvez v Republiki Sloveniji v začetku leta 2011 je predstavljeno v
preglednici 2.
Slovenske NPŠZ so v panogah, ki jih združujejo, organizirane enako kot mednarodne
športne zveze, v katere so vključene (Kolar et al., 2007a, str. 74). Z vidika organizacije so
združbe, ki v svoji strukturi združuje tako prostovoljce (volonterje) kot profesionalne
kadre. Z vidika poslovnega procesa pa so neprofitne organizacije. Tudi z vidika osnovnega
cilja prostovoljnih organizacij le-te imenujemo neprofitne organizacije. Medtem ko so
javne organizacije (javna uprava) usmerjene v zadovoljevanje potreb javnosti in
regulirane z javnim pravom ter poslovne organizacije v zadovoljevanje potreb uporabnikov
in regulirane s civilnim pravom, so prostovoljne organizacije (interesna združenja)
usmerjene predvsem v zadovoljevanje potreb članov, ki s tem istočasno postanejo
uporabniki.

71

Tekmovalna licenca je dovoljenje za nastopanje posameznika (športnika) v uradnem
tekmovalnem sistemu. Je datumsko omejena in določa, v katerem obdobju, za katero društvo oz.
klub in v kateri športni panogi posameznik lahko nastopa v tekmovalnem sistemu pristojne NPŠZ.
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V nacionalnih športnih zvezah je registriranih 87.520 športnikov72. Športne zveze so zveze
društev, registrirane v skladu z ZDru, ki so, ali niso včlanjene v OKS. Če so vključene,
sodijo v skupino panožnih športnih zvez neolimpijskih športov. Združujejo okrog 340.000
članov (16 % populacije).
5.3.3 OBČINSKE ŠPORTNE ZVEZE
Občinske športne zveze (v nadaljevanju OŠZ) so krovne organizacije za šport v občinah.
Predstavljajo glavne nosilce civilne športne sfere za šport. OŠZ skupaj z občinsko upravo
in županom oblikuje športno politiko v občini. V OŠZ se vključujejo športna društva in
klubi z območja občine. Načeloma so se OŠZ preoblikovale iz Zveze telesno kulturnih
organizacij. Delujejo po določilih ZDru, so zveze društev, ki opravljajo le nepridobitno
dejavnost. Prihodke pridobivajo iz proračunskih sredstev občin, na območju katerih
delujejo, na osnovi prijave na javni razpis za sofinanciranje izvajanja športnih programov
v občini za posamezno leto. Del prihodkov lahko pridobijo tudi na osnovi prijav na javni
razpis FŠO.
Dejavnost OŠZ je usmerjena na propagiranje športne dejavnost med občani,
pospeševanje in razvijanje množičnosti v športu, zlasti na področju športa mladih in
športne rekreacije ter s tem vplivanje na ohranjanje in krepitev zdravja, pospeševanje
razvoja kakovostnega in vrhunskega športa in nudenje pomoči za doseganje vrhunskih
rezultatov, nadalje usklajuje delo športnih društev, združenih v zvezo in opravlja skupne
naloge na tem področju, organizira različne športne aktivnosti, spodbuja usposabljanje
strokovnih kadrov za opravljanje strokovnega dela v športu, obvešča javnost o športnih
aktivnostih, organizira različne športne, športno-rekreativne in športno-družabne
prireditve, organizira športno-rekreativna tekmovanja v različnih športnih panogah.

5.3.4 ŠPORTNA DRUŠTVA - IZVAJALCI ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI (V BAZI)
V Sloveniji lahko naloge v športu opravlja vsaka domača ali tuja fizična ali pravna oseba
kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost, če zakon ne določa drugače – 4. člen ZSpo
(1998, str. 8). Te so: športna društva (da gre za športno društvo, mora biti med
dejavnostmi društva v temeljnem aktu športna dejavnost opredeljena kot pretežna
dejavnost in da to dejavnost tudi opravlja), NPŠZ in zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezna območja, OKS-ZŠZ, zavodi, javni zavodi ali zavodi za
šport, ki se jih ustanovi skladno z Zakonom o zavodih (199173); ustanove, ki se za
opravljanje dejavnosti v športu ustanavljajo po Zakonu o ustanovah (2005) in so splošno
koristne in neprofitne (gre za pravne osebe zasebnega prava, namen ustanove je splošno
koristen); vladni športni organi in druge državne institucije, ki opravljajo tudi neko športno
72

Število športnikov, ki tekmujejo v uradnih sistemih tekmovanj na državnem nivoju do ravni
državnega prvaka.
73
Primer takšnega zavoda je recimo Javni zavod za šport Republike Slovenije Planica ali Kobilarna
Lipica, ki ju je zaradi nacionalnega interesa izvajanja tudi športne dejavnosti ustanovila Vlada
Republike Slovenije, ali Zavod Tivoli, ki ga je za upravljanje s športnimi objekti v lasti mesta
ustanovila Mestna občina Ljubljana.
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dejavnost in jih ustanovijo državni organi, se konstituirajo z zakoni ali na podlagi določb
posebnih zakonov, ki takšno ustanavljanje omogočajo; gospodarske družbe, zasebniki in
druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu (zasebni športni
izvajalci), ki se konstituirajo po treh zakonih: Zakonu o gospodarskih družbah (2006), po
katerem je gospodarska družba pravna oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost kot svojo izključno dejavnost in katere namen je dobiček, po Obrtnem zakonu
(2004) in Zakonu o zadrugah (2007) (gre za profitne športne organizacije, katerih
osnovna dejavnost je opredeljena v ustanovitvenem aktu, pojavljati so se začele šele s
pojavom tržnega gospodarstva, ki sicer v Sloveniji nima prav dolge tradicije, se pa vse
bolj uveljavlja in udejanja74), vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje tehniške in srednje
strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski zavodi75.
Najpomembnejši primarni nosilci športne dejavnosti so zagotovo društva in gospodarske
družbe, zadruge ali obrti, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo. Primarni izvajalci so tudi
nacionalne panožne športne zveze – vsaj tiste in v tistem delu, ko gre za reprezentančne
vidike nastopanja športnikov v njihovih športnih panogah. Ti vsi so tudi izvajalci LPŠ
(športni izvajalci76) po 8. členu ZSpo (1998). Status izvajalca si subjekti pridobijo s
pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z MŠŠ za raven države in z lokalno
skupnostjo za raven lokalne skupnosti.
Športne organizacije se delijo tudi glede na ustanovitelja (privatne, javne in mešane),
glede na uporabnike storitev (tiste, ki nudijo storitve za pasivne udeležence77, in tiste, ki
nudijo storitve za aktivne udeležence78), glede na vsebino (športna društva s športnorekreativno vsebino, odprta športna društva, mešana športna društva, športna društva
glede na športno panogo, s katero se pretežno ukvarjajo, in športna društva, ki delujejo
po vzoru managementa podjetij) in glede na profile športnih delavcev (volonter79,
profesionalec, amater, prostovoljec, honorarni delavec) (po Bednarik et al., 2002).

74

Primer zasebnega športnega izvajalca je denimo Športni center Conex v Ljubljani, kjer so
zasebniki združili kapital, zgradili športno infrastrukturo (pokriti športni objekt za tenis, fitnes,
badminton …) in uredili zunanja tenis igrišča, kar oddajajo v uporabo in izvajajo strokovno vodeno
športno dejavnost s poslovnim (profitibilnim) namenom.
75
To so sekundarni izvajalci športa v bazi in posebne organizacije, vojska, policija … Ti so za
magistrsko delo manj pomembni, ker njihova temeljna dejavnost ni športna, njihovo delovanje pa
je pretežno urejeno z zakoni. Prav tako se ne povezujejo v mednarodne športne povezave.
76
Izvajalce LPŠ bomo v tem magistrskem delu zaradi lažjega razumevanja navajali kot »izvajalci
športa«.
77
Pasivne udeležence predstavljajo gledalci športnih prireditev in športnih televizijskih prenosov, ki
uživajo v storitvah, vrhunskih športnih predstavah oz. v dosežkih vrhunskih športnikov. Pasivni
udeleženci predstavljajo posredne uporabnike storitev organizacije. Storitve nudijo zelo kvalitetni
oz. vrhunski športniki in športna moštva kot skupek teh športnikov. Največ storitev športne
organizacije je neposredno namenjenih tem športnikom, vendar s ciljem, da bodo čim boljši, kar je
pogoj za medijsko zanimanje.
78
So usmerjene k najširšemu krogu uporabnikov storitev. Ti trošijo športne storitve oziroma izdelke
zaradi potrebe po aktivnem preživljanju prostega časa.
79
»Volontersko delo je aktivnost, ki je izvršena za druge v kateri koli organizaciji, ki ni prisilna
oziroma obvezna ter je neplačana« (Bednarik et al., 2002).
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Za vse tri vrste oziroma sektorje je značilno, da so lahko profitnega ali neprofitnega
značaja ter da so lahko naravnane na pasivne ali na aktivne uporabnike storitev
(Bednarik, 1999, str. 66-67).
Grafikon 6: Gibanje števila organizacij, ki se ukvarjajo z dejavnostjo na
področju športa v Republiki Sloveniji med leti 2001 in 2010

Vir: MNZ (2011), AJPES (2010)
Grafikon 6 kaže, da se je število organizacij in posameznikov, ki se registrirano ukvarjajo z
dejavnostjo športa, v obdobju 2001 – 2010 povečalo povprečno za 6,17 odstotnih točk na
leto. Število vseh registriranih subjektov se je povečalo za 5.553 subjektov. Od teh
največji delež predstavljajo ŠD (84 %), nato pridobitne združbe in posamezniki (15,2 %),
skoraj zanemarljiv delež pa predstavljajo javni zavodi (0,8 %). Največji porast števila
registriranih športnih subjektov beležimo pri pridobitnih združbah in posameznikih (za
1281 oziroma za 1.241 %), pri ŠD za 211 % in da se je število javnih zavodov povečalo za
59 %.
Dejavne civilne športne organizacije v Sloveniji predstavlja 7.917 športnih društev (36%
vseh društev v Sloveniji) (vir: MNZ, 2011). Kar 64 % odraslih Slovencev je športno
dejavnih, 33 % prebivalcev pa se redno ukvarja s športom80. Razmerje med dejavnimi,
občasno in redno dejavnimi je bilo leta 1973 še 6:3:1, danes pa je 3:3:3 (Jagodic, 2011,
str. 1), kar govori o velikem zmanjšanju deleža nedejavnih in velikem povečanju števila
redno dejavnih.
Čeprav se je, kot je razvidno iz grafikona 7, število ŠD izjemno povečevalo (s povsem
drugačnim organizacijskim in vsebinskim karakterjem), in so ŠD v tem času pričela
izgubljati na svoji prvobitnosti, Šugman (2010, str. 7) meni, da ne gre pozabiti dejstva, da
je Slovenija po številu (tudi športnih) društev ena najbolj organiziranih v Evropi, z nami se

80

Podatek je primerljiv z zahodno evropskimi državami in višji od deleža v nekaterih bolj razvitih
evropskih državah (EC, 2010a, 2010b).
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lahko primerja le Češka. V zadnjih desetih letih se je število ŠD podvojilo in je nadaljevalo
rast iz preteklega desetletnega obdobja.

Grafikon 7: Število športnih društev v letih 2001 in 2010

Vir: MNZ (2011)
Kako močna in pomembna je športna društvena organiziranost na Slovenskem, kažeta
preglednica 3 in grafikon 8, saj v celotnem obravnavanem obdobju športna društva
predstavljajo tretjinski delež vse društvene dejavnosti.
Preglednica 3: Društva in športna društva v obdobju od 1991 do 2011
Stanje na dan:

Število društev

Število ŠD

% ŠD

30. 06. 1991

6.784

1.863

36,42

31. 12. 1995

8.491

2.480

34,23

133

30. 06. 2006

19.246

6.773

28,40

273

31. 12. 2010

22.003

7.917

35,98

185

Vir: MNZ (2011)
Podatki iz preglednice 3 so grafično prikazani tudi v grafikonih 8 in 9.
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Grafikon 8: Športna društva v obdobju 1991 – 2011 primerjalno z vsemi društvi

Vir: MNZ (2011)
Zanimivo je razmerje med ŠD in ŠD olimpijskih športov, ki je celo obravnavano obdobje
(1991 – 2010) približno enako, to je 2 : 1, kar se razbere iz grafikona 9. Vsebinsko
športne panoge dopolnjuje preglednica v prilogi 5.
Grafikon 9: Športna društva in športna društva olimpijskih športnih panog v
obdobju 1991 - 2011

Vir: MNZ (2011)
Pomembno je spoznanje (Bednarik et al., 2007, str. 133), da se skupina športnih
organizacij, ki se ukvarjajo z neolimpijskimi športnimi panogami, z vidika organizacijskih
značilnosti, na splošno ne loči od skupine t.i. olimpijskih športnih organizacij81.

81

Z izjemo ukvarjanja s športom otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, kar pa
je lahko tudi posledica značilnosti posameznih športov (usmerjanje v tekmovanje, zgodnji izbor
ipd.).
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5.4 FINANCIRANJE ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI JAVNOFINANČNA VLOGA DRŽAVE V ŠPORTU
Podlago za izvajanje sistemskih ukrepov na področju športa predstavlja NPŠ (2000). Te
država izvaja s sofinanciranjem programov in vsebin športa iz javno-finančnih virov (Jurak
et al., 2010, str. 49). Uresničevanje NPŠ se realizira na podlagi letnih programov športa
(LPŠ) in javnih razpisov, ki jih objavljajo lokalne skupnosti, Vlada Republike Slovenije
oziroma pristojno ministrstvo za šport (MŠŠ) in FŠO (OKS, 2008). Različni izvajalci športa
financirajo svojo dejavnost iz različnih virov.

5.4.1 JAVNO-FINANČNI VIRI
Vire financiranja športa lahko razvrstimo v različne skupine, med katerimi so
najpomembnejše naslednje (po Šugman et al., 2002, str. 69):
• na ravni države poteka financiranje prek državnega proračuna82, ki ga za šport
razporeja Direktorat za šport pri MŠŠ, iz virov FŠO in iz virov drugih ministrstev.
Iz teh virov se v glavnem (so)financirajo športne organizacije, ki so organizirane
na ravni države (NPŠZ, OKS – ZŠZ …), vrhunski šport in podporni sistemi
vrhunskega športa (športna infrastruktura, izobraževanje, spopolnjevanje in
usposabljanje strokovnih kadrov, sistemska podpora vrhunskim športnikom,
znanstveno-raziskovalno delo, priprave in nastopi reprezentanc itd.);
• sredstva lokalnih skupnosti (občin) - na ravni lokalnih skupnosti poteka javno
financiranje športnih organizacij prek lokalnega oziroma občinskega proračuna.
Iz lokalnih proračunov se v glavnem financirajo športna društva in klubi;
• evropska sredstva83: Evropski socialni sklad - ESS in Evropski sklad za regionalni
razvoj – ESRR. Sredstva iz ESRR se namenjajo predvsem gradnji športnoturistične infrastrukture, sredstva ESS pa za izobraževanje, usposabljanje in
spopolnjevanje ter zaposlovanje strokovnih kadrov v športu;
• sredstva FŠO, ki jih ta pridobi od iger na srečo po zakonu. Tudi za pridobitev teh
sredstev velja načelo razpisov. FŠO uresničuje svoj namen s financiranjem
oziroma sofinanciranjem84: športnih dejavnosti (ne manj kot 40 % in ne več kot
60 % sredstev, podpodročje vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc
do 40 %), gradnje športnih objektov (ne manj kot 30 % in ne več kot 50 %
sredstev), raziskovanja in razvoja športa (ne manj kot 4 % in ne več kot 12 %
sredstev), vrhunskega športa (neposredne potrebe vrhunskih športnikov od 1 do
3 % sredstev, pri čemer namenja sredstva za štipendiranje nadarjenih
športnikov, za sofinanciranje sklada vrhunskih športnikov, za socialno

82

Javnofinančne vire, ki bodo v tem dokumentu analizirani, razdeljujejo z javnimi razpisi na ravni
države Direktorat za šport pri MŠŠ, FŠO in na lokalni ravni lokalne skupnosti (občine).
83
Ta vir je na voljo po vstopu Slovenije v EU leta 2004.
84
Sredstva FŠO se za tekoče leto razdelijo v skladu s finančnim načrtom (Pravilnik o pogojih,
merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji, 2010).
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zavarovanje športnikov ter za prireditev Športnik leta85), ter založništva v športu
(ne manj kot 1 % in ne več kot 4 % sredstev).
Preglednica 4: Javnofinančna sredstva po vsebini NPŠ (v %)
Vsebine NPŠ

Delež države

Delež LS

Vrhunski šport

70,00

30,00

Razvojne in strokovne naloge v športu
Športni objekti

68,00
44,44

32,00
55,56

Športna vzgoja otrok, mladine in študentov

17,87

82,13

Športna rekreacija

3,85

96,15

Kakovostni šport

0,00

100,00

Šport invalidov

3,21

96,79

Velike mednarodne športne prireditve

50,00

50,00

Delovanje NPŠZ, zavodov, OKS - ZŠZ …

60,00

40,00

V sivih poljih: posredno ali neposredno financiranje vrhunskega športa.
Vir: ZŠRS Planica (2011)
Iz preglednice 4 izhajajo vsebine, ki jih deležnika država in lokalne skupnosti preko LPŠ
(so)financirata skladno z ZSpo in NPŠ. Finančna podpora vrhunskemu športu je v večjem
deležu domena države (razen športnih objektov, ki se v povprečju sofinancirajo v
sorazmernem deležu), medtem ko je financiranje ostalih področij športa domena občin,
razen delovanja NPŠZ in OKS ter sofinanciranje organizacije velikih tekmovanj.
Iz grafikona 10 se da razbrati, da več kot polovični delež sredstev, znotraj celotnih
javnofinančnih sredstev, ki so bila v celotnem analiziranem obdobju namenjena področju športa,
zavzemajo sredstva za gradnje, rekonstrukcije, adaptacije in opremljanje športnih objektov in
površin (55,42 %). Po višini sredstev tem sledijo sredstva za neposredno izvajanje programov v
športu (30,60 %), delovanje športnih organizacij (9,30 %) in strokovno razvojnim nalogam na
področju športa (4,68 %).
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Osrednjo slovensko prireditev razglasitve najboljših športnic, športnikov in športnih ekip za minulo
leto vsako leto v Cankarjevem domu v Ljubljani, z neposrednim TV prenosom, organizira Združenje
športnih novinarjev Slovenije, finančno pa organizacijo prireditve, skladno s Pravilnikom o pogojih,
merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v
Republiki Sloveniji (2010), finančno podpira FŠO.
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Grafikon 10: Struktura porabljenih javnofinančnih sredstev glede na vsebine
NPŠ med leti 2001 - 2010
Strokovne in razvojne
naloge; 31.328.116;
4,68 %

Šport invalidov; 1.331.917;
0,20 %
Športna rekreacija;
17.744.426;
2,65 %

Delovanje športnih
organizacij; 62.245.949;
9,30 %

Kakovostni šport;
21.414.465;
3,20 %
Vrhunski šport;
57.142.103;
8,54 %
ŠOM usmerjenih v
kakovostni in vrhunski
šport; 71.254.312;
10,54 %

Objekti in oprema;
370.972.962;
55,42 %

Interesna športna vzgoja ;
35.943.020;
5,37 %

Vir: letna finančna poročila MŠŠ in FŠO (2002-2009)
Iz predstavljene preglednice 5, ponazorjeno z grafikonom 11, izhaja, da je trend višine
skupnih javnofinančnih sredstev za uresničevanje javnega interesa na področju športa
pozitiven, da so nihanja v višini skupnih sredstev povzročena predvsem z nihanjem
javnofinančnih sredstev lokalnih skupnosti.
Preglednica 5: Javna sredstva za šport od 2001 – 2010, glede na vire (v €)
Leto
/ vir

MŠŠ

2001

8.201.707

51.296.540

3.913.443

63.411.691

8,40 %

2002

10.350.663

53.802.388

4.509.283

68.662.335

7,50 %

2003

11.125.546

63.503.902

5.990.586

80.620.034

5,60 %

2004

12.707.749

53.865.991

780.410

5.860.192

73.214.343

3,60 %

2005

12.119.004

58.052.343

1.628.742

6.677.796

78.477.886

2,50 %

2006
2007

12.943.059
14.102.828

76.077.993
68.191.176

1.043.405
9.778.730

10.253.713
8.468.467

100.318.171
100.541.201

2,50 %
3,60 %

2008

17.859.836

69.090.336

11.786.868

13.482.676

112.219.716

5,70 %

2009

20.698.815

72.519.933

14.295.518

10.164.611

117.678.877

0,90 %

2010

17.860.348

Ni podatka*

19.989.716

13.499.886

51.349.950*

1,80 %

LS

EU

FŠO

Skupaj

Stopnja
inflacije

Vir: MŠŠ (2001 - 2010) in ZŠRS Planica (2011)
Skupna javnofinančna sredstva za šport so se v celotnem obdobju povprečno povečevala
za 6 % letno in največje povečanje beležimo v letu 2006 (za 28,57 %) in največje
znižanje leta 2004 (za 9,19 %). Največji delež javnofinančnih sredstev za šport so v
celotnem opazovanem obdobju skupaj zagotavljale lokalne skupnosti (72,49 %), sledita
pa jim MŠŠ (15,01 %) in FŠO (8,64 %).
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Grafikon 11: Javna sredstva za šport v obdobju 2001 – 2010, glede na vire

Vir: MŠŠ (2010a)
Preglednica 6 kaže, da so se sredstva na lokalni ravni povprečno letno povečevala za 7,85
% in da so ta imela negativna gibanja v letih 2004 (za 15,18 %) in 2008 (za 8,52 %) in
največje povečanja v letu 2006 (31,05 %).
Preglednica 6: Javna sredstva za šport od 2001 – 2010, glede na vire v %
2001 2002 2003 2004 2005 2006

2007

2008

2009

2010

∑

MŠŠ
LS
EU

12,93 15,07 13,8 17,36 15,44 12,9
80,89 78,36 78,77 73,57 73,97 75,84
1,07 2,08 1,04

14,03
67,82
9,73

15,92
61,57
10,5

17,59
61,63
12,15

34,78
86
*
38,93

16,9
72,5
6,1

FŠO

6,17

8,42

12,01

8,64

26,29

8,4

6,57

7,43

8

8,51

10,22

Vir: ZŠRS Planica (2011), MŠŠ (2010a)
Skupna sredstva iz obeh državnih virov se skozi celotno obdobje povečujejo (MŠŠ
povprečno za 13,7 % in FŠO povprečno za 21,18 odstotnih točk) in da sredstva FŠO v
dveh letih beležita več kot 50 % povečanje (2006 - 53,55 % in 2008 55,76 %). Sredstva
MŠŠ znotraj virov države predstavljajo v celotnem obdobju 63 % delež in sredstva FŠO 37
% delež.
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Opomba: podatki LS za leto 2010 koncem maja 2011 še niso bili na voljo, ker obdelava zaključnih
računov lokalnih skupnosti na AJPES še ni bila zaključena.
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Grafikon 12: Gibanje realizacije javnih izdatkov za šport: MŠŠ, LS, FŠO in EU

Vir: ZŠRS Planica (2011), MŠŠ (2010a)
Tudi grafikon 12 kaže nihanje občinskih sredstev, namenjenih športu, ki pa nikdar ne
pade pod izhodiščno vrednost v letu 2001. Vrednost sredstev MŠŠ je ves čas v rahli, a
enakomerni rasti, kar velja tudi za sredstva FŠO. Evropska sredstva so od leta 2006 v
izrazitem vzponu.
Splošna ugotovitev, ki jo je mogoče razbrati iz predstavljenih podatkov, kaže na
povprečno dvigovanje zagotovljenih javnih finančnih virov za šport v Republiki Sloveniji v
obdobju zadnjih 10 let in sicer v povprečju za 7,38 % na leto. V celotni strukturi javno
finančnih sredstev predstavlja delež lokalnih skupnosti 75,15 %, delež države pa 24,85 %.
Delež države je sestavljen iz deleža MŠŠ (65,15 %) in deleža FŠO (34,85 %). Delež javno
finančnih sredstev iz ravni države se je v celotnem opazovanem obdobju, v strukturi
skupnih sredstev, povečeval. Vendar gre izpostaviti dve ugotovitvi. K dejanskemu večanju
javnih sredstev je pripomogel evropski vir. Upoštevajoč stopnjo inflacije je bilo v obdobju
2001 – 2009 športu v povprečju zagotovljenih 12,6 % več sredstev. Pozitiven trend je
torej ugotovljen.

5.4.1.1 Javnofinančna sredstva namenjena programom vrhunskega športa
Vrhunski šport se sofinancira iz letnih programov športa, vendar pa se javnofinančna
sredstva ne smejo namenjati za plačilo športnikom za njihovo nastopanje. Namenja pa se
sredstva za uveljavljanje statusnih pravic vrhunskih športnikov in njihovih trenerjev, med
katere sodijo:
• sofinanciranje izpeljave programov vrhunskih športnikov,
• dodatek k plači za vrhunske trenerje,
• sofinanciranje sklada za vrhunske športnike,
• sofinanciranje nagrad športnikom in trenerjem za dosežene vrhunske športne
dosežke na OI, SP, EP in skupnih uvrstitvah v svetovnem pokalu v olimpijskih
športih,
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•
•

•
•
•

zaposlovanje vrhunskih športnikov in trenerjev v državni upravi,
plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, nezgodno zavarovanje,
porodniško varstvo in obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje za športnike
svetovnega razreda,
ohranjanje zaposlitve športnika s statusom svetovnega razreda v državni upravi še
dve leti po zaključku kariere,
spodbude, svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve nekdanjim vrhunskim
športnikom,
ohranitev statusa zaslužne pokojnine za vrhunske dosežke na področju športa in
pokojninski dodatek za izjemne dosežke na področju športa.

Vsi našteti ukrepi predstavljajo pomembne sistemske ukrepe za pomoč države
vrhunskemu športu.
Od vsega obsega porabljenega javnega denarja v športu so ga bili, kot je razvidno iz
preglednice 7, štirje programi, pomembni za vrhunski šport, deležni 530.697.493 €, to je
79,28 %.
Preglednica 7: Javnofinančna sredstva namenjena programom vrhunskega
športa med leti 2001 in 2009
Vrhunski šport (neposredno)

57.142.103,00 €

8,54 %

370.972.962,00 €

55,42 %

ŠOM usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport

71.254.312,00 €

10,64 %

Strokovne in razvojne naloge v športu

31.328.116,00 €

4,68 %

530.697.493,00 €

79,28 %

Objekti in oprema

SKUPAJ:

Vir: MŠŠ (2010a), FŠO (2010) in ZŠRS Planica (2011)
Grafikon 13 ponazarja razrez javnofinančnih sredstev namenjenih vrhunskemu športu, ki
kaže, da se je v obravnavanem obdobju največ javnega denarja, razporejenega
vrhunskemu športu, namenjalo gradnji športnih objektov in sofinanciranju nakupa
opreme, najmanj pa za strokovne in razvojne naloge. Vrhunski šport je bil neposredno
deležen 8,54 % denarja, nezanemarljiva pa je bila javna finančna podpora nadarjenim
športnikom, usmerjenih v kakovostni oziroma vrhunski šport (10,64 %).

62

Grafikon 13: Razrez javnega denarja za vrhunski šport po programih
Strokovne in
razvojne naloge;
4,68 %; 6 %

Vrhunski šport
(neposredno);
8,54 %; 11 %

Šport otrok in
mladine usmerjenih
v kakovostni in
vrhunski šport;
10,64 %; 13 %

Športni objekti in
oprema;
55,42 %; 70 %

Vir: MŠŠ (2010a), FŠO (2010) in ZŠRS Planica (2011)
Največji delež sredstev za vrhunski šport je bil zagotovljen iz državnega proračuna, MŠŠ
(glej grafikon 14). Vir je konstanten in je, kot kaže grafikon 15, v porastu (za 27,63
odstotnih točk leta 2009 glede na leto 2001), a še zdaleč ne v tolikšnem, kot je bilo
znižanje vira lokalnih skupnosti od leta 2001 do 2009 (- 68,33 %). Razliko je nadomestila
FŠO, s čimer je do leta 2010 ohranjen nivo zagotavljanja denarja vrhunskemu športu iz
leta 2001. V obdobju 2006 – 2007 sta se MŠŠ in FŠO pridružila lokalnim skupnostim pri
zmanjšanju sredstev namenjenih vrhunskemu športu, s čimer so slednje nadaljevale, prva
dva deležnika pa sta politiko spremenila vrhunskemu športu v prid.

Grafikon 14: Javnofinančna sredstva za vrhunski šport od 2001 – 2009 (v €)

Vir: MŠŠ (2010a), FŠO (2010)
Grafikon 15 kaže.zaznaven padec javnih sredstev namenjenih vrhunskemu športu v letu
2007 pri vseh treh deležnikih. Predvidevamo, da je lahko eden izmed razlogov takšnega
odstopanja dejstvo, da je šlo za leto, ko načeloma pred OI (Peking 2008) ni velikih
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mednarodnih tekmovanj, deloma pa je razlog tudi v tem, da je šlo za leto pred
državnozborskimi volitvami (2008).
Grafikon 15: Gibanje javnofinančnih sredstev za vrhunski šport od 2001 – 2009

Vir: MŠŠ (2010a), FŠO (2010)
Če je bil za šport v celoti v obdobju 2001 – 2009 ugotovljen pozitiven trend zagotavljanja
javnih virov, pa ob upoštevanju inflacije pri vrhunskem športu lahko govorimo o realnem
znižanju javnofinančnih sredstev za vrhunski šport v tem obdobju.
Grafikon 16: Delež javnofinančnih sredstev za programe vrhunskega športa
znotraj BDP v Republiki Sloveniji med leti 2001 in 2009
1
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

0,02 %

0,022 %

2009

Leto

0,1
0,041 %

0,036 %

0,031 %

0,027 %

0,028 %

0,025 %

0,01

Delež BDP v %

Vir: MŠŠ (2010a)
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0,027 %

Navedeno potrjuje tudi grafikon 16, ki ponazarja delež javnofinančnih sredstev za
programe vrhunskega športa znotraj BDP v Republiki Sloveniji med leti 2001 in 2008, ki je
v obravnavanem obdobju skoraj razpolovljen.
5.4.2 ZASEBNO-FINANČNI VIRI (NEPRORAČUNSKA SREDSTVA)

Sredstva sponzorjev87 in donatorjev88 - sponzorstvo in donatorstvo je v Sloveniji
prevladujoči vir sredstev oziroma pojavna oblika podpiranja športa (Šugman et al., 2002,
str. 69). Glede na ekonomsko moč Slovenije je količina sredstev, ki jih slovenska podjetja
namenjajo športu, velika (Jurak et al., 2010, str. 62-63). Izdatki podjetij za šport, kjer gre
v pretežni meri za sponzorstva (Kolar, 2010, str. 357), v obdobju 2001 - 2007
predstavljajo v povprečju 18,1 % vseh izdatkov za šport in predstavljajo največji delež
izdatkov za športne storitve.

Sredstva gospodinjstev - izdatki prebivalstva za športne storitve predstavljajo športne
prireditve, vadnine za športne dejavnosti in najem športnih objektov, športni tečaji in
članarine športnim klubom in društvom, izposoja opreme za šport in rekreacijo ter žičnice
v smučarskih centrih. Izdatki prebivalstva za blago predstavljajo izdatki za oblačila,
obutev, kolo (ne tricikel), večja oprema za šport in prosti čas ter oprema za šport, lov,
kampiranje in rekreacijo na prostem. Podatki o izdatkih gospodinjstev za športne storitve
in blago so pridobljeni od Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) in sicer za leto
2005, vzorec je torej reprezentativen (Jurak et al., 2010, str. 65).
Grafikon 17: Povprečna ocena prihodkov športnih društev od 2000 – 2010

Vir: Andreff (2009, str. 6), SURS, AJPES (2001 – 2009), MŠŠ ( 2010a)

87

Sponzorstvo je v primerjavi z donatorstvom simetrična obveznost, kjer sponzor za določena
sredstva, navadno finančna, lahko pa tudi materialna, ali v obliki storitve, pričakuje določeno
protikorist (ima dostop do oglaševalskega prostora, televizije, radia in tiskanih medijev za
oglaševanje blagovne znamke, izdelka ali storitve).
88
Donacija je dajanje sredstev brez obveznosti nasprotne stranke.
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Če iz analize izdatkov za šport (vir: SURS) izhaja, da največ izdatkov za šport nameni
prebivalstvo, je po Juraku et al. (2010, str. 76) za športna društva in zveze značilno, da
»največ prihodkov sicer dobijo od gospodarskih družb s prodajo sponzorskih storitev in
televizijskih pravic, medtem ko jim javni viri zagotavljajo slabo petino prihodkov«.

5.5 JAVNA ŠPORTNA INFRASTRUKTURA – ŠPORTNI OBJEKTI
Športni objekti, zgrajeni iz javnih financ, so večinoma namenjeni vsem pojavnim oblikam
športa. Zagotavljanje športne infrastrukture predstavlja enega pomembnejših pogojev za
razvoj športa, s tem pa tudi podpore vrhunskim športnikom, kot tudi otrokom in mladini,
usmerjenim v kakovostni in vrhunski šport. Mreža športnih površin zagotavlja dostopnost
do športa večini prebivalstva, kar kažejo tudi mednarodne primerjave (Kolar et al., 2010).
Objekti za kakovostni in vrhunski šport morajo slediti stalnemu razvoju posameznih
športnih panog. Za zboljšanje prostorskih možnosti za priprave in nastope teh športnikov
nacionalni program športa opredeljuje programsko in infrastrukturno povezovanje
nekaterih vadbenih športnih površin v športne centre na ravni države, pokrajin in lokalnih
skupnosti. V obdobju 2000 - 2010 je bilo gradnji športnih objektov iz javnih sredstev
namenjenih 415.141.295,00 € (višino vseh treh virov, vključno z evropskimi sredstvi, a
brez sredstev LS za leto 2010, prikazuje preglednica 8).
Preglednica 8: Vir sofinanciranja gradnje in obnove športnih objektov (v €)

MŠŠ - ESRR

MŠŠ proračun

0

1.243.891,00

1995

0

784.611,00

784.611,00

1996

0

1.098.818,00

1.098.818,00

1997

0

2.442.839,00

2.442.839,00

1998

0

3.053.478,00

3.053.478,00

1999

0

2.971.040,00

2.971.040,00

2000

0

2.846.747,00

2.846.747,00

2001

0

1.254.244,00

1.800.184,00

27.851.356,00 32.160.028,00

2002

0

3.109.027,00

2.209.549,00

2003

0

4.017.205,00

2.995.293,00

27.468.534,00 35.896.137,00
35.404.034,00 46.433.737,00

2004

138.339,00

3.762.172,00

2.871.494,00

2005

349.653,00

3.860.837,00

3.338.898,00

2006

1.591.909,00

3.206.397,00

5.126.857,00

2007

6.734.698,00

3.251.825,00

3.974.962,00

2008

2.257.708,00

2.492.356,00

5.736.511,00

2009

7.411.324,00

4.726.879,00

4.176.890,00

2010

16.347.857,00

1.652.730,00

5.400.000,00

1994

LS
FŠO

Skupaj
1.243.891,00

32.589.537,00 43.262.053,00
35.389.509,00 47.149.387,00
52.056.201,00 66.779.670,00
51.186.265,00 75.134.273,00
43.078.692,00 58.315.331,00
45.358.840,00 73.812.136,00

Skupaj 34.831.488,00 45.775.096,00 37.630.638,00

Vir: MŠŠ (2010c), FŠO (2010)
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Koncem maja 2011 podatek AJPES še ni bil dosegljiv.
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*89

*

Sredstva za ta namen predstavljajo približno polovico javnih sredstev, namenjenih športu.
Grafikon 18: Viri financiranja športnih objektov
70.000.000

60.000.000

50.000.000

40.000.000

30.000.000

20.000.000

10.000.000

0
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FŠO
MŠŠ - proračun
MŠŠ - ESRR

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

27.851.356

27.468.534

35.404.034

32.589.537

35.389.509

52.056.201

51.186.265

43.078.692

45.358.840

1.800.184
1.254.244,00
0

2.209.549
3.109.027,00
0

2.995.293
4.017.205,00
0

2.871.494
3.762.172,00
138.339,00

3.338.898
3.860.837,00
349.653,00

5.126.857
3.206.397,00
1.591.909,00

3.974.962
3.251.825,00
6.734.698,00

5.736.511
2.492.356,00
2.257.708,00

4.176.890
4.726.879,00
7.411.324,00

Vir: MŠŠ (2010c)
Kot kaže grafikon 18, največ sredstev za gradnjo športnih objektov namenjajo lokalne
skupnosti, ki so v pretežni meri tudi njihovi lastniki, kar lahko v prihodnje pomeni veliko
težavo, saj bo potrebno zagotavljati sredstva tudi za vzdrževanje in obnovo teh objektov.

Preglednica 9: Športne površine v Republiki Sloveniji
Pokrite površine

Nepokrite površine

Skupaj
prirast
m²

prirast
m²/
preb

Leto

m²

1975

179.219

0,09

2.796.046

1,41

2.975.265

1,5

1991

426.183

0,22

4.575.725

2,35

5.001.908

2,57

2.026.643

1,07

1995
2002

537.360
593.979

0,27
0,30

5.833.069
6.122.564

2,94
3,09

6.370.429
6.716.543

3,21
3,39

1.368.521
346.114

0,64
0,18

2003

613.779

0,31

6.182.007

3,12

6.795.786

3,44

79.243

0,05

2004

612.664

0,31

6.156.576

3,11

6.769.241

3,42

-26.545

-0,02

2005

628.454

0,32

6.180.392

3,12

6.808.847

3,44

39.606

0,02

2006
2007

640.414
647.905

0,3232
0,3274

6.209.900
6.221.772

3,1379
3,1439

6.850.315
6.869.678

3,46
3,47

41.468
19.363

0,02
0,01

2008

655.107

0,3310

6.225.748

3,1459

6.880.856

3,48

11.178

0,01

2009

658.820

0,3329

6.247.264

3,1568

6.906.085

3,49

25.229

0,01

2010

668.440

0,3354

6.359.792

3,1884

6.978.233

3,51

72.148
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Vir: Bednarik et al. (1998), MŠŠ (2010c)
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Mreža športnih objektov90 je v obravnavanem obdobju zgrajena, kar predstavlja izjemno
podporo športu, tudi vrhunskemu športu. Kot izhaja iz NPŠ 2000 je bilo v tem obdobju za
gradnjo in posodabljanje športnih objektov in naprav namenjenega štirikrat več javnega
denarja od načrtovanega. Ena ključnih utemeljitev za novogradnje športnih površin mora
biti strokovno izobražen in usposobljen kader, ki je sposoben ustrezno izkoristiti športne
površine.
Kot izhaja iz grafikona 19, je v Republiki Sloveniji na prebivalca zagotovljenih 0,33 m²
pokritih površin in 3,5 m² nepokritih (zunanjih) športnih površin. Povprečna letna
izgradnja športnih površin je bila v obravnavanem obdobju v porastu in je znašala na letni
ravni v povprečju 27.386 m², vendar se kljub povečanju financ, zaradi silno povečanih
stroškov gradnje in zagotavljanja več sredstev za vzdrževanja objektov, v zadnjih nekaj
letih ni bistveno povečevala.

Grafikon 19: Športni objekti na prebivalca v Sloveniji (v m²)

Vir: MŠŠ (2010c)
Kot prikazuje grafikon 19 je zaznati nekoliko opaznejši dvig športnih površin v obdobju
2009 - 2010, kar zrcali vpliv evropskih sredstev. V tem obdobju je bilo zaključenih kar
nekaj objektov (predvsem pokritih), ki so bili zajetno sofinancirani s sredstvi ESRR.

5.6 VRHUNSKI ŠPORTNIKI IN VRHUNSKI ŠPORTNI DOSEŽKI
Če je bilo za obdobje od osamosvojitve Slovenije do leta 1998 ugotovljeno, da se je
število vrhunskih športnikov pri nas početverilo, je v nadaljevanem obdobju 1998 – 2010
zaznana 168 % rast. V povprečju je bilo v tem obdobju največje število kategoriziranih
vrhunskih športnikov (979) ravno koncem leta 2010 (grafikon 20).
90

Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori (ZSpo, 1998,
17. člen). Mreža javnih športnih objektov po 19. členu ZSpo obsega obstoječe javne športne
objekte, merila za načrtovanje novih in posodobitev obstoječih športnih objektov.
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Grafikon 20: Gibanje in število vrhunskih športnikov v obdobju 1999 – 2011

Vir: OKS – ZŠZ (2010b, 2011a)
Tudi sicer je trend števila vrhunskih športnikov v neprestanem porastu. Na število tako
kategoriziranih kot vrhunskih športnikov je vplivalo tudi vedno večje število športnih
panog (43 v letu 1993, 77 panog v letu 2003 in 123 koncem leta 201091) in disciplin,
upoštevanih v sistemu kategorizacije športnikov. S tega vidika namreč ne moremo
neposredno sklepati na kakovostni napredek v slovenskem športu med leti 1992 in 2010.
V obravnavanem obdobju je število tako kategoriziranih kot vrhunskih športnikov v
Sloveniji iz 581 naraslo na 979, kar pomeni, da je bilo tolikšno število športnikov
udeležencev velikih mednarodnih športnih prireditev in so imeli potencialno možnost
doseči vrhunski športni dosežek (medaljo na OI, SP ali EP). Vsi Slovenci, osvajalci medalj
na OI in slovenski osvajalci medalj na SP in EP po letu 1991, so pregledno poimensko
zbrani v prilogah 1 in 2, kjer so, po dostopnih virih, v Sloveniji prvič na enem mestu zbrani
in urejeni na tak način.

91

Po letu 2003 so se številne športne panoge delile na več panog (primer: kajak – kanu je razdeljen
na dve panogi, in sicer kajak – kanu na mirnih in kajak – kanu na divjih vodah). Po podatkih OKS –
ZŠZ je bilo koncem leta 2010 123 športnih panog, 12 športnih panog športa invalidov in 2 športni
panogi miselnih športov).
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Grafikon 21: Gibanje in število osvojenih medalj slovenskih vrhunskih
športnikov na OI, SP in EP v obdobju 1999 – 2010

Vir: OKS – ZŠZ (2010b)
Glede na to, da med rezultate največje športne uspešnosti lahko štejemo predvsem
osvojene medalje na OI ter SP in EP, je ob koncu tega poglavja vredno poudariti, da so
slovenski športniki v obdobju samostojne Slovenije (po letu 1991) na velikih mednarodnih
športnih tekmovanjih, v vseh športih, ne glede na to, ali gre za olimpijske ali neolimpijske
športne panoge oziroma discipline, osvojili 960 medalj in sicer: 22 na OI, 419 na SP in 519
na EP. Gre za pozitiven trend (grafikoni 21, 22, 23), ki kaže na vedno večje število
slovenskih športnikov, ki posegajo v svetovni in evropski vrh.
Grafikon 22: Gibanje in število osvojenih medalj slovenskih vrhunskih
športnikov v obdobju 1991 -2010

Vir: OKS – ZŠZ (2010b)
Število osvojenih medalj naših vrhunskih športnikov na najvišjih športnih tekmovanjih se
je med leti 2000 in 2010 povprečno povečalo za 8 % na letni ravni.
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Grafikon 23: Število osvojenih medalj slovenskih vrhunskih športnikov v
obdobju 1991 -2010

Vir: podatki MŠŠ, OKS – ZŠZ (1991 – 2010), grafikon lasten
Slovenija je bila z osvojenimi petimi medaljami na poletnih OI v Pekingu na drugem mestu
na lestvici držav po številu osvojenih medalj na prebivalca in z osvojenimi tremi medaljami
na zimskih OI v Vancuvru na tretjem mestu92, kar nedvomno dokazuje, da smo »športni
fenomen« 93.
Iz opisanega v poglavju 5 izhaja, da je šport v Sloveniji decentraliziran in piramidno
organiziran, kjer so ŠD temeljna organizacijska oblika izvajanja športne dejavnosti.
Sistemski ukrepi, ki so bili sprejeti s konsenzom tako vladnih kot nevladnih športnih
organizacij in implementirani v športno prakso z NPŠ 2000, kažejo pozitivne rezultate, kar
se kaže v konstantnem dvigovanju vseh analiziranih parametrov (števila športnih
izvajalcev, javnofinančnih virov, obsega in kakovosti športne infrastrukture in števila
kategoriziranih in vrhunskih športnikov. Če se izhaja iz stališča, da je število osvojenih
medalj na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih odraz dela in vložka vseh deležnikov
na področju športa, potem se lahko sklepa, da je Slovenija športno uspešna dežela.

92

Zaključno poročilo o projektu ZOI 2010 (OKS – ZŠZ, 2010a).
http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/slovenski-sport-svetovni-fenomen/217612.

93

71

6 ORGANIZIRANOST ŠPORTA V EVROPI
Od konca 2. svetovne vojne do sredine 80. let prejšnjega stoletja sta v Evropi
prevladovala dva modela športa in sicer vzhodno- in zahodnoevropski model. Prvi je bil
bolj ali manj ideološko naravnan. Predvsem vrhunski šport je bil del državne propagande.
Veljala je doktrina, da država podpira šport, da ima vrhunske športnike94. V
zahodnoevropskih državah se je razvil mešan model, kjer so se prepletali vladni ukrepi in
ukrepi nevladnih organizacij, torej civilnega in javnega sektorja. V severnih državah
država ni posegala na področje civilne sfere, ki ji šport pripada, v južnih evropskih
državah pa je imela država precejšnjo regulatorno vlogo na področju športa (EC, 2005).
Danes veljata v Evropi dva sistema organiziranosti športa. Kot ugotavlja Chaker (2004a,
str. 7-11) so države s tako imenovanim »intervencionističnim« sistemom, kjer se šport
razume kot javno dobro, javni interes. Države so odgovorne za promocijo športa in njegov
razvoj. Športno gibanje je splošno priznano in ima avtonomni status. Primeri takšnih držav
so Francija, Španija, Portugalska, Grčija, Slovaška, Slovenija in Madžarska. Na drugi strani
so države s tako imenovanim »ne-intervencionističnim« sistemom, kjer se športna
dejavnost šteje kot izraz svobodne iniciative posameznika. Promocija in razvoj športa sta v
domeni civilne športne sfere. Naloga države pa je, da ustvari primerne materialne pogoje
za izvajanje športnih dejavnosti. Sem spada večina ostalih evropskih držav. Ne glede na to
(ali morda prav zato) so države različno uspešne po številu osvojenih medalj na velikih
mednarodnih športnih prireditvah.

6.1 EVROPSKI MODEL ŠPORTA
V Evropi velja piramidna struktura organiziranosti športa, kot jo prikazuje slika 5 (EC,
1998a, str. 2). Na vrhu piramide je vrhunski šport (vključno s profesionalnim), temelj
evropskega modela športa zunaj šolskega sistema predstavljajo športna društva. Po
Andreffu (2009, str. 18) »vrh z dnom tesno povezuje vzajemna solidarnost«, pomembna
pa je tudi soodvisnost.
Če izvzamemo omenjene mednarodne civilno družbene športne organizacije, je danes, po
Kustec Lipicerjevi (2007, str. 62), Svet Evrope še vedno krovna vladna mednarodna
organizacija na športnem področju v Evropi. Pod njegovo pristojnostjo so v sedemdesetih
letih prejšnjega stoletja evropski ministri, pristojni za šport, pripravili Evropsko listino o
športu za vse, s čimer je Svet Evrope prevzel aktivnosti na področju športa v Evropi95.

94

V današnjem času velja doktrina, da država šport podpira zaradi vseh pozitivnih učinkov (ki smo jih že
obravnavali v poglavju 3.1 in 3.2).
95

Evropsko pravo, ki ureja šport v EU, je predstavljeno in pregledno urejeno v prilogi 7.
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Slika 5: Evropski model športa

EVROPSKE ŠPORTNE ZVEZE

NACIONALNE
ŠPORTNE
ZVEZE

REGIONALNE ŠPORTNE
ZVEZE

ŠPORTNA DRUŠTVA / KLUBI

Vir: EC (1998a, str. 3)
Ne glede na starost in družbeni položaj se v Evropi s športom ukvarja veliko državljanov
EU. Študija Evropske komisije o športu in telesni vadbi v EU96 (Eurobarometer, 2010a) je
pokazala, da je športno aktivnih vsaj enkrat tedensko 40 % državljanov EU, 65 % pa se
jih ukvarja z eno obliko telesne vadbe. Del teh je vključen v več kot 700.000 klubov. Kljub
temu pa je 25 % državljanov EU skoraj popolnoma neaktivnih. Večina športnih dejavnosti
je amaterske narave, vendar tudi pri profesionalnem športu ne gre zanemariti njegove
pomembne družbene vloge. Zelo pomemben je za EU integracijski pomen športa.
Slika 6: Viri financiranja športa (od vira do cilja) v Evropi

LOKALNE SKUPNOSTI

VLADA (DRŽ. PRORAČ.)

VOLONTERSKO PROSTOVOLJNO DELO
ŠPORT ZA PROSTI
ČAS IN ZDRAVJE
AMATERSKI ŠPORT

VRHUNSKI ŠPORT

IZDATKI
GOSPODINJSTEV

GOSPODARSTVO,
PODJETJA

Vir: Andreff, Dutoya, Montel (2009, str. 4)

96

Raziskava, v katero je bilo konec leta 2009 vključenih skoraj 27.000 državljanov v 27 državah
članicah.

73

Ekonomski pomen športa v EU je velik. Leta 2004 je šport v širšem pomenu prispeval 407
milijard €, to je 3,65 % BNP97 EU, v vseh segmentih športa pa je bilo 15 milijonov
zaposlenih, kar je 5,4 % trga delovne sile (Bela knjiga o športu, 2007).
Kot kaže tudi slika 6 temelji evropski model financiranja športa na naslednjih virih (po
Andreffu, 2009, str. 5): izdatki iz gospodinjstev 49,7 % (najvišji delež tega financiranja je
v Veliki Britaniji in na Cipru); proračuni lokalnih skupnosti 24,3 % (najpomembnejši vir
financiranja športa v Bolgariji in na Slovaškem), gospodarstvo 14,1 % (Slovenija in
Estonija) in javna sredstva 11,9 % (najvišji delež v Bolgariji, Estoniji, Litvi in na
Slovaškem). Velja ugotovitev, da se iz državnega (vladnega) nivoja športu namenja manj
sredstev, kot mu jih namenjajo deželne vlade ali lokalne skupnosti. Največji vložek
zasebnega kapitala v šport je v Nemčiji, na Švedskem, Finskem in Nizozemskem. Kot
ugotavljajo Andreff in sodelavci (2009, str. 3) je visok delež javnih sredstev v športu
tipičen za države bivšega socialističnega sistema. V Bolgariji predstavlja kar 78 % vsega
financiranja športa, nasprotno pa se šport iz javnih virov v Veliki Britaniji financira le z 8
%. Sploh pa je za države EU značilno, da se delež javnega denarja v šport zmanjšuje
obratno sorazmerno z ravnijo BDP na prebivalca.
Slika 6 poudarja tudi to, da je za države EU značilno, da sta glavna vira financiranja
vrhunskega športa državni proračun in podpora gospodarstva, ki izkazuje pretežni interes
po vlaganju v omejeno število športnih panog in disciplin, ki so medijsko zanimive.
Pomembno podporo športu v številnih državah predstavljajo loterijska sredstva, ki se
distribuirajo bodisi preko krovne športne organizacije, ali neposredno športnim klubom in
društvom.
Poleg neposrednega financiranja športa iz javnih sredstev ima šport, po Anfreffu (2009,
str. 10), posredno podporo vlad v naslednjih oblikah: davčne olajšave, nižji davki
neprofitnim športnim organizacijam (klubom), nižja stopnja DDV za športne organizacije,
oprostitev plačila davka gospodarskim subjektom na darila in volila športnim
organizacijam, davčne olajšave za sponzorstvo športa in pokroviteljstvo, zmanjšanja
socialnih prispevkov zaposlenim v športnih društvih, brezplačna uporaba javne športne
infrastrukture, trenerji, neobdavčena povračila trenerjem, športnim delavcem ali
upokojenim športnikom in prostovoljnim delavcem (volonterjem) ipd.
Vrhunski šport je v državah E-27 sofinanciran v povprečju z 10 % državnih sredstev
oziroma sredstev, ki jih vrhunski šport dobi preko proračunov pristojnih ministrstev za
šport (Andreff, 2009, str. 9) in od 5-21 % sredstev lokalnih skupnosti (Andref, 2009, str.
12).

97

O BDP in metodah, ki jih statistike nacionalnih držav uporabljajo za izračun BDP, pišeta Setnikar
Cankarjeva in Hrovatinova v Temeljih ekonomije (2004, 2007).
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6.2 PREDSTAVITEV ORGANIZIRANOSTI ŠPORTA V DRŽAVAH EU
S primerjavo organiziranosti športa v dvajsetih državah EU98, kjer je bila na osnovi virov99
primerjana normativna ureditev področja športa, institucionalna organiziranost športa,
mreženje športnih organizacijskih struktur ter deležnikov pri financiranju športa in njihov
pomen, je bilo ugotovljeno:
• sedem držav vključenih v raziskavo (Hrvaška, Madžarska, Latvija, Romunija,
Avstrija, Italija, Švica) ima telesno dejavnost in šport zapisan v ustavi. Vsebina
opredelitve niha od zagotavljanja varovanja pravic do telesne dejavnosti za vse
državljane v ustavah Hrvaške, Madžarske, Latvije in Romunije, do delitve moči (in
vpliva) med osrednjo (centralno) in regionalno ravnijo v Avstriji, Italiji in Švici;
• vseh sedem naštetih držav, razen Avstrije in Švice, ima intervencionističen način
upravljanja s športom;
• Nemčija, Avstrija, Finska, Nizozemska, Švica, Ciper , Češka, in Velika Britanija
imajo neintervencijsko državno regulativo, šport je prepuščen trgu. Razlaga je
lahko različna. Od tiste, da zakonodaja lahko zaščiti šport in telesno dejavnost
pred tem, da država preneha finančno podpirati športne dejavnosti, do tega, da
so interesne skupine uzakonile dejavnost pred kritičnimi vplivi državnih inštitucij in
ministrstev. Le Češka je med postkomunističnimi državami sprejela
neintervencijski model upravljanja športa. Praviloma imajo južne in vzhodne
evropske države državno intervencijske modele, vključno z Francijo, Italijo in
Španijo;
• samo Nemčija, Nizozemska in Velika Britanija nimajo Zakona o športu in/ali telesni
dejavnosti na nacionalni ravni. Zakon o športu daje status, kredibilnost in možnost
državnim uradnikom, ki iz tega nivoja upravljajo šport, razpravljati z drugimi
vladnimi strukturami in uveljavljati interese športa;
• države severne in zahodne Evrope imajo tržni neintervencijski model zakonodaje
upravljanja športa. Vendar to ne pomeni popolnega "laissez- fare" prepuščanja
vse regulative športnim organizacijam, pač pa le pri svobodnem združevanju, večji
gibljivosti in odzivnosti v dogovarjanju, hitrejši možnosti reorganiziranja. Pri
nadzoru financiranja teh razlik ni. Celo nasprotno. V Veliki Britaniji, ki ima
neintervencijski model, je delitev loterijskega denarja v rokah vlade. Italija ima
intervencionistični model športa, vendar italijanski olimpijski komite CONI (enako
Hrvaška) deli loterijski denar drugim športnim organizacijam, vendar je njihov
predsednik potrjen oziroma imenovan s strani vlade;
• splošno sprejeto pravilo "ena nacionalna športna zveza na športno panogo" je
sprejeto kot zakonsko pravilo, ki zagotavlja stabilnejšo organizacijo športa in
urejeno vključevanje nacionalnih športnih organizacij v mednarodne krovne
športne zveze (federacije);
98

V analizi je bila upoštevana oziroma obravnavana tudi Švica kot država osrednjega dela
kontinentalne Evrope z bogato in uspešno športno tradicijo.
99
Müller (2011), Repenšek, Verovnik (2010), Verovnik (2010, str. 87-97), Anfdreff (2009), Török
(2009), CES (2009), Chaker (2004b, str. 7-15).
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•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

šport je umeščen v zelo različne vladne resorje (ministrstva), kar je posebej
predstavljeno v prilogi 6, zanimivo pa je, da nikjer nimajo samostojnega
ministrstva za šport;
šport je v večini držav interdisciplinarno obravnavan in na njegovo področje
posegajo različna ministrstva, oziroma šport posega na različna vladna področja.
V Italiji in na Hrvaškem na Ministrstvo za finance, drugod glede telesne vzgoje na
Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje;
v državah, ki imajo decentralizirano organiziranost športa (Avstrija, Nemčija,
Italija, Švica, Velika Britanija), potekajo koordinacije v vladnih predstavništvih za
šport, kjer se srečujejo predstavniki vlade s predstavniki različnih nivojev
organiziranosti nevladnih športnih organizacij;
Nacionalni vladni sveti za šport in telesno vzgojo (Francija, Madžarska, Romunija,
Portugalska, Litva, Latvija, Finska, v Sloveniji samo za šport) imajo posvetovalno
nalogo glede zakonodaje in glede ocenjevanja vladne športne politike in
posredujejo mnenja o napredku pri telesni dejavnosti in športu;
vladna vloga v športu je omejena s proračunom (javnimi sredstvi), ki ima pri
večini vlad tendenco zmanjševanja (Nemčija, Madžarska, Italija ...);
glede (ne)konsolidiranosti športne organiziranosti je stanje v državah EU sledeče:
v Sloveniji, Italiji, Estoniji, na Hrvaškem in na Nizozemskem sta Olimpijski komite
in Zveza športnih zvez ena pravna oseba, pri ostalih državah EU gre za dve pravni
osebi;
denar loterije je v večini držav glavni (v nekaterih izključni) vir javnih prihodkov
športnega gibanja v Evropi (v neintervencijski Češki in na Nizozemskem denar
loterije razdeljujejo nevladne organizacije);
na Finskem, v Italiji in Veliki Britaniji so loterijska sredstva (fundacije) zakonsko
predpisan glavni vir financiranja športa, predvsem vrhunskega športa. V Franciji,
Švici, na Nizozemskem, v Sloveniji in na Češkem loterijska sredstva predstavljajo
približno polovico javnih sredstev namenjenih športu;
pri skoraj vseh državah, razen Češke, lokalna sredstva predstavljajo najmanj
trikrat večjo vsoto kot centralna (vladna). Sredstva lokalnih skupnosti za šport so
v glavnem namenjena gradnji športnih objektov;
odvisnost športnih organizacij od proračuna niha med 25 % in 90 %. Največja
odvisnost športnih organizacij od proračuna je v državah, kjer je bil trg do
nedavna dogovoren in ki so šele kasneje uvedle prosto trgovino (Hrvaška, Litva,
Romunija), čeprav so opazni premiki k neodvisnosti pri Češki, Madžarski, Estoniji
in Latviji, kjer si šport zagotavlja denar preko članarin, sponzorstev, televizijskih
pravic in donatorjev100. V nobeni državi naj bi prispevek države ne presegel 50 %
proračuna katere koli športne organizacije;
najpogostejši kriteriji za razdeljevanje javnega denarja so:
1. Velikost, reprezentativnost športne organizacije in število vrhunskih
športnikov;

100

Finski šport zagotovi 300 milijonov evrov na leto iz zasebnih virov, od države (in loterije) prejme
okrog 25 % prihodkov.
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2. Sorazmernost finančnih potreb, saj so nekatere športne organizacije izjemno
bogate (nogomet, NOK);
3. Število članstva: nekatere države, npr. Francija, Nemčija in Velika Britanija,
vključujejo socialne kriterije, zaposlovanje, vpliv na varovanje zdravja,
možnost in dostopnost za participacijo otrok in žensk, skrb za finančno
urejenost, kvaliteto ponudbe ipd. V Franciji, Italiji in Španiji zakonodaja
odreja, da morajo biti neprofitne dejavnosti vodene ločeno od profitnih, za
profitne dejavnosti so obvezni profesionalni klubi s statusom gospodarske
družbe.
Primerjava med državami EU kaže, da med obravnavanimi državami obstajajo tako
enakosti kot različnosti, zato ni mogoče govoriti o poenotenem delovanju športa. Mogoče
je trditi, da sorodnosti obstajajo do te mere, da je mogoče govoriti o evropskem modelu
športa, kot ga prikazuje slika 5, za katerega je značilno, da šport zunaj šolskega sistema
temelji na športnih društvih in piramidni organiziranosti, da pa znotraj tega obstajajo
razlike. To je tudi razumljivo, saj EU združuje države različnih kultur, zgodovinskih
izhodišč, polpretekle družbeno-politične ureditve in posledično pojmovanja pomena in
vloge športa v družbi. Glede na to, da so nekatere najmlajše članice evropske zveze,
bodisi ob vključevanju101vanjo ali po tem, hitro in temeljito spremenile pravno ureditev
športa (primer Madžarske in primer kandidatke za vstop v EU Hrvaške) in posledično
njegove organiziranosti na vseh ravneh (od vladnih do nevladnih organizacij), se da
sklepati, da bo organizacijska oblika športa v državah EU, kot ga prikazuje slika 5, v bližnji
prihodnosti dejansko povsod bolj ali manj poenotena. Izvedbena raven pa bo gotovo
potrebovala daljše obdobje, saj so pogoji za razvoj športa vse bolj odvisni od gospodarske
razvitosti in ekonomske moči države in posledično tako možnosti vlaganja gospodarstva v
šport kot zagotavljanja javnih finančnih virov za šport.
Ugotovitve iz predstavljene primerjave v tem poglavju so zbrane in pregledno
predstavljene tudi v prilogi 6, kjer je tabelarično prikazana umeščenost področja športa v
vladne strukture (ministrstva) proučevanih držav, in v prilogi 7, kjer je predstavljen odnos
med državo in športnimi organizacijami v proučevanih evropskih državah.

101

Kar je logična posledica predpristopnih pogajanj in postavljenih zahtev (pogojev) EU po
usklajevanju pravnega reda držav kandidatk s pravnim redom EU.
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7 RAZISKOVALNI DEL
V raziskovalnem delu magistrskega dela so predstavljene tri ločene raziskave. Cilj prve
raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri so organiziranost športa v Sloveniji in vrhunski
športni rezultati slovenskih športnikov primerljivi z organiziranostjo in rezultati v
proučevanih državah, ter s tem potrditi oziroma ovreči podhipotezo tega magistrskega
dela: »organiziranost športa v Sloveniji je primerljiva z organiziranostjo športa v izbranih
evropskih državah.« Cilj druge raziskave, ki je bila narejena z metodo anketnega
vprašalnika, in tretje raziskave, s katero se je ugotavljalo linearno koreliranost med
dejavniki organiziranosti športa in doseganjem vrhunskih športnih dosežkov, je bil potrditi
oziroma ovreči temeljno hipotezo tega dela: »Organiziranost športa vpliva na doseganje
vrhunskih športnih dosežkov«. Za potrditev temeljne hipoteze in podhipoteze so bile
uporabljene metode, predstavljene v prvem poglavju. Rezultati raziskav so bili v pomoč
pri zaključevanju in oblikovanju predlogov za nadaljnje raziskovanje.

7.1 PRIMERJALNA ANALIZA ORGANIZIRANOSTI ŠPORTA V NEKATERIH
EVROPSKIH DRŽAVAH
V zgodovinsko-teoretičnem oziroma retrospektivno-eksplikativnem delu tega proučevanja
so predstavljene ugotovitve o organiziranosti športa in vrhunskega športa v Republiki
Sloveniji, še posebej v aktualnem obdobju zadnjih desetih let. V tem času je Slovenija
postala enakopravna članica družine evropskih držav združenih v EU. Zato bo v tem delu
magistrskega dela predstavljena raziskava, katere cilj je bil s pomočjo sekundarnih virov,
domače in tuje znanstveno-raziskovalne in strokovne literature, ter z zbiranjem podatkov,
ugotoviti, v kolikšni meri je organiziranost športa v Sloveniji primerljiva z organiziranostjo
športa v izbranih evropskih državah in kako smo z njimi primerljivi glede na dosežene
vrhunske športne rezultate.
Pri raziskovanju sta bili uporabljeni komparativna (primerjalna) metoda in metoda
deskripcije, v zaključevanju tudi statistična metoda. Kot raziskovalni instrument je bila
uporabljena metoda zbiranja podatkov z vprašalnikom.
Z metodo kompilacije so bili primerjalno proučeni elementi organizacije slovenskega
športa, vrhunskega športa in vrhunski športni dosežki z istimi izhodišči v petih evropskih
državah:
• na Hrvaškem, s katero smo primerljivi po zgodovinskih izhodiščih skupnega
jugoslovanskega prostora,
• v Nemčiji, kot športni, predvsem pa gospodarski velesili,
• na Madžarskem, ki je sicer članica EU tako dolgo kot Republika Slovenija, športno
nadaljevanje po vstopu v EU pa izhaja iz trde realsocialistične polpreteklosti
vzhodnega bloka, za katerega je bila značilna uporaba (zloraba) športa v politične
namene,
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•

•

na Portugalskem, po katere vzoru (in Irske) smo vstopali v EU in je primerljiva s
Slovenijo po številnih kriterijih (velikost, gostota prebivalstva na km²,
gospodarska razvitost ...),
na Finskem, državo predstavnico skandinavskega modela in filozofije športa.

Ključni podatki so bili pridobljeni z odgovori na vprašalnik (priloga 7), ki je bil v e-obliki
poslan na ministrstva, pristojna za šport v obravnavanih državah. Odgovore so poslala vsa
zaprošena ministrstva, res pa je, da vsi vprašalniki niso bili v celoti izpolnjeni. Zato so bili
preko telefona in e-pošte pridobljeni manjkajoči podatki, nekaj podatkov pa je bilo
potrebno pridobiti tudi preko drugih dostopnih virov (spletnih strani). Z vprašalnikom
posredovanim v tem poglavju primerjanim državam, s sistematično ureditvijo dobljenih
odgovorov in podatkov iz drugih virov, sta bili izdelani preglednici 10 in 11 ter prilogi 6 in
9.
Da je bila mogoča medsebojna primerjava opisnega dela analize se je izhajalo iz
naslednjih predpostavk:
• kratek opis temeljnih usmeritev,
• zakonska regulativa (da/ne), saj je v številnih državah športna dejavnost
opredeljena v več zakonih, nekatere pa nimajo specialnega zakona o športu (lex
generalis), zakonske vsebine ne bodo izpostavljene;
• osrednji vladni organ, posvetovalni organ (če obstaja) in osrednja nevladna
športna organizacija z organizacijo do lokalne ravni, pri čemer panožne ali
strokovne športne zveze ne bodo razčlenjene, ker so v vseh državah stalnica;
• zanimivejše rešitve in posebnosti.

7.1.1 ORGANIZIRANOST ŠPORTA V PROUČEVANIH DRŽAVAH
7.1.1.1 Hrvaška (CRO)
Skladno z ZSpo (sprejet leta 1998, nov leta 2006 in dopolnjen 2008) temelji šport na
Hrvaškem na športnih društvih. Vladni resor, pod katerega sodi šport, je Ministrstvo za
znanost, izobraževanje in šport z Upravo za šport. Kot strokovno telo vlade deluje
Strokovni svet za šport, ki je pristojen za razvoj in kvaliteto športa na Hrvaškem (MZOS,
2011). Hrvaška je ena redkih držav v Evropi, kjer na političnem nivoju nimajo sprejetega
nacionalnega strateškega dokumenta.
Na regionalni ravni (21 županij) so pri upravnih organih oddelki za šport. Na nivoju NVO
se v županijah (teritorialni nivo upravno-politične organiziranosti) športna društva
povezujejo v županijske športne zveze, te pa v nacionalne panožne športne zveze. Krovna
organizacija civilne organiziranosti hrvaškega športa je Hrvaški olimpijski komite HOK, ki
je bil ustanovljen z zakonom, kar je v Evropi posebnost in predstavlja edini primer
ustanovitve nevladne organizacije na tak način. HOK Združuje 80 nacionalnih panožnih
športnih zvez, v katera se preko županijskih športnih zvez povezujejo športna društva (v
38 strokovnih športih zvez olimpijskih športov, 32 zvez neolimpijskih športov in 7
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pridruženih zvez članic ter 3 začasne zveze članice HOK), kjer se športna dejavnost bazno
izvaja (MZOS, 2011, Klarić, 2011).

7.1.1.2 Finska (FIN)
Na Finskem je šport zelo pomembna dejavnost in nacionalna pravica vsakega državljana.
Večinoma temelji na prostovoljnem delu članov različnih športnih organizacij, ki so
največkrat neprofitne. Cilje, vrednote in odgovornost opredeljuje Zakon o športu, sprejet
leta 1980 in noveliran leta 1999. Športna politika je usmerjena v tri smeri: šport za vse, s
ciljem povečati število telesno aktivnih prebivalcev, ustvarjanje pogojev za športno
dejavnost ter delovanje športnih društev in organizacij (poudarjajo zlasti prostovoljstvo,
kar temelji na finski kulturi) in preko športa razvijati razne oblike sodelovanja, vse do
mednarodne ravni. Centralne, regionalne in lokalne vlade ustvarjajo in zagotavljajo
primerno okolje za šport in fizično aktivnost, športne organizacije pa skrbijo za operativno
izvajanje aktivnosti.
Za šport je na državni ravni odgovorno Ministrstvo za šolstvo, znanost in kulturo s svojim
oddelkom za šport, ki je odgovoren za splošne usmeritve, financiranje športa, razvoj
športne znanosti, načrtovanje in gradnjo športnih objektov, koordinacijo športa in vodenje
mednarodne politike na področju športa. V ministrstvu imajo dva posvetovalna organa:
nacionalni športni svet, ki oblikuje tudi stališča do potrebnih sredstev, in nacionalni svet za
raziskovalno delo na področju športa, ki skrbi za strokovno podporo razvoju in usmeritvam
športa.
Šport temelji na društveni organizacijski strukturi. Krovna organizacija nevladnih športnih
organizacij je Finska športna federacija (FSF), v katero so se leta 1993 združile tri dotlej
delujoče nevladne krovne organizacije: SVUL – Centralna športna zveza Finske, ki je
skrbela za množični in vrhunski šport, CIF – Švedska centralna športna zveza Finske
(včlanjuje predvsem Švede, živeče na Finskem), SPL – Nogometna zveza Finske, razen
TUL – Delavske športne zveze. Finski olimpijski komite – FOC je, kot povsod po svetu,
pristojen za olimpijske športe in povezave. Zanimivost (ali posebnost) Finske je, da je FSF
pristojna za pripravo in sprejem Nacionalnega strateškega načrta športa (zadnji 2006 –
2010).
7.1.1.3 Nemčija (GER)
Šport v Nemčiji temelji na načelu subsidiarnosti102. Zakonsko v tej državi šport ni urejen.
Športno politiko kreira Komite za šport v nemškem parlamentu. Šport je organiziran v
102

Opredelitev načela subsidiarnosti je mogoče povzeti po različnih virih. V tem primeru je
opredelitev povzeta po opredelitvi EC (2011). Gre za načelo družbene organizacije, ki priznava in
upošteva svobodo posameznika. V konkretnem primeru država prepušča pobudo na področju
športa civilni športni sferi. Načelo subsidiarnosti zagotavlja, da se odločitve sprejemajo čim bliže
državljanom. Načelo subsidiarnosti je tesno povezano z načeloma sorazmernosti in nujnosti, ki
določata, da lahko Unija (v konkretnem primeru pa država) ukrepa samo, kadar je to potrebno za
doseganje ciljev temeljnih pogodb (nacionalnega interesa – v primeru države).
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dveh sektorjih: privatnem sektorju (samostojna uprava) in javnem sektorju (uradna, javna
uprava). Športni klubi se povezujejo v panožne zveze na deželni in zvezni (državni) ravni
(Müller, 2011). Na državni ravni obstajajo oddelki za šport pri deželnih vladah, krovno
vladno telo je Ministrstvo za notranje zadeve. Na zvezni ravni nima država nobene pravne
obveznosti za podporo športu, večjo vlogo imajo zvezne dežele. Deželne uprave skrbijo za
cilje in finančno podporo samoupravljanemu športu (privatni sektor), da lahko ustrezno
dosegajo zastavljene cilje. Kljub temu je ministrstvo pristojno za gradnjo športnih
objektov nacionalnega pomena ter zagotavljanje finančne podpore vrhunskemu športu in
športu invalidov. Deželne vlade so odgovorne za sofinanciranje športa na področju
prostega časa, športa za vse, šolskega športa in gradnje športnih objektov deželnega
pomena.
30 % nemškega prebivalstva je včlanjenega v športne klube, katerih delo temelji na
prostovoljstvu. Prav zaradi priznavanja pomena tega dela so v Nemčiji uveljavili posebno
zakonodajo za davčne olajšave za društva, ki temeljijo na volonterski organiziranosti in
delujejo v javnem interesu. V zadnjih letih se je pod prizmo podjetništva izjemno razvila
ponudba komercialnih športov in športnih dejavnosti (fitnes, adrenalinski športi in
podobno) (DOSB, 2002).
Naraščajoča kritika športne javnosti po neuspehu na OI v Pekingu (2008) je na področju
nevladnih športnih organizacij privedla do združitve NOK in Nemške športne konfederacije
v Nemško olimpijsko športno zvezo (Deutscher Olympischer Sportbund - DOSB), krovno
organizacijo nemškega športa, ki združuje 99 članic (18 deželnih športnih zvez, 61
panožnih športnih zvez - 34 olimpijskih in 27 neolimpijskih, 20 ostalih športnih zvez) in
predstavlja največje nemško civilno združenje (DOSB, 2010). Odgovorna je za skupno
zastopanje svojih članic v razmerju do države, javnosti in predstavlja nemški šport v
mednarodnem prostoru.

7.1.1.4 Madžarska (HUN)
Na Madžarskem temelji šport na avtonomnem organiziranju društev, njihovih strokovnih
športnih zvez in drugih organizacijah. Imajo splošni ZSpo iz leta 1996, ki je bil leta 2011
noveliran. Vladni organ je Državni sekretariat za šport, ki sodi pod okrilje Ministrstva za
lokalno upravo. Upravne naloge se glede na teritorialno organizacijo uprave prenašajo na
regionalni in lokalni nivo preko pristojnih upravnih organov. Kot posvetovalni strokovni
vladni organ, ki vključuje predstavnike vladnih in nevladnih organov, deluje Državni svet
za šport. Nevladne športne organizacije, ki so bile do leta 2011 združene v 4 krovne
organizacije (MOB – Madžarski olimpijski komite, MPB – Madžarski paraolimpijski komite,
NSSZ – Nacionalna športna zveza in FONESZ – Nacionalna zveza za šport in prosti čas), so
po novem združene v dve krovni športni organizaciji: Madžarski olimpijski komite (MOB),
ki opravlja naloge kot drugi NOK, in SOSZ – Nacionalno združenje športnih zvez, ki
združuje 85 strokovnih športnih zvez. Nacionalni svet za šport, ki sicer sodi pod vladno
strukturo, je posvetovalni organ vladnih in nevladnih organizacij.
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V strateških dokumentih športa (Törok, 2009, str. 3-8) pripisujejo največji pomen razvoju
kadrovskih virov in znanosti, prostočasnim športnim dejavnostim oziroma rekreaciji s
poudarkom na športu za zdravje (vključno s športom na delovnem mestu, športu mladih
in študentov ter invalidov), mladim nadarjenim športnikom in vrhunskemu športu ter
ustvarjanju (infrastrukturnih) pogojev za njihov razvoj.

7.1.1.5 Portugalska (POR)
Šport je na Portugalskem reguliran s strani države, vendar je športno gibanje neodvisno.
Šport je opredeljen v ustavi. Področje športa na vladnem nivoju usklajuje Sekretariat za
mladino in šport, ki deluje v sklopu kabineta predsednika vlade. Sprejema vse pomembne
odločitve, ima operativne naloge, zato ima več javnih ustanov: Inštitut za šport (ta ima na
regionalni ravni pet izpostav), Center za usposabljanje, Center za vzdrževanje športne
infrastrukture, vladna je tudi Agencija za boj proti dopingu.
Na vladnem nivoju deluje Nacionalni svet za šport. Normativno (z Zakonom o telesni
dejavnosti in športu) posebno pozornost namenjajo: izpolnjevanju pogojev za pridobitev
statusa športnika visoke ravni, štipendiranju vrhunskih športnikov, usposabljanju trenerjev
in športnikov, zavarovanju športnikov, preprečevanju dopinga v športu, pravni ureditvi
društvene dejavnosti na področju športa, javnemu interesu in prostovoljstvu v športu,
preprečevanju nasilja v športu in športnih prireditvah ter korupcije (pravičnost v športu)
ter zdravstvenem varstvu vrhunskih in poklicnih športnikov ter žensk.
Nevladni krovni športni organizaciji na Portugalskem predstavljata Nacionalni olimpijski
komite, ki pod svojim okriljem združuje zveze olimpijskih športnih panog in ne predstavlja
krovne športne organizacije. Kot krovna športna organizacija (zveza športnih zvez) pa od
leta 1993 deluje Portugalska športna konfederacija, ki združuje 69 panožnih športnih zvez.
Navzdol šport deluje na nivoju regionalnih športnih zvez, v katere se vključujejo športna
društva. Teh je okrog 10.000 in izhajajo iz lokalnega okolja.
Zanimivost Portugalske sta dve, tudi v športu, avtonomni regiji, Azori in Madeira. Ti regiji
imata avtonomni regionalni vladi, s posebno pravico, da imajo tako Azori kot Madeira
svoje uradne športne organe; na Azorih Regionalni direktorat za telesno vzgojo in šport
(DREFD) in Madeiri Inštitut za šport avtonomne regije (IDRAM). Organa delujeta
neodvisno in spadata pod regionalne sekretariate za izobraževanje v avtonomnih
regionalnih oblasteh.
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športne zveze
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Preglednica 10: Rezultati analize odgovorov na vprašalnik poslan prisojnim
ministrstvom primerjanih držav
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mladino in šport v
kabinetu
predsednika vlade
Državni svet za
šport (CSD)
2. 3 javne ustanove:
Inštitut za šport
(IND), Center za
usposabljanje
(CEFD), Center za
vzdrževanje športne
infrastrukture
(CAAD)
3. Protidopinška
agencija

27 %

21 %

79 %

1. OKS – ZŠZ
2. NPŠZ in PŠZ
3. Občinske športne
zveze
4. Športna društva
/ klubi

1. Ministrstvo za
šolstvo in špo–t Direktorat za šport
2. Strokovni svet za
šport – vladni
strokovni organ
3. Strokovne uradne
osebe odgovorne za
šport v občinskih
upravah ali Javni
zavodi za šport v
lokalnih skupnostih

64 %

35,5 %

64,5 %

Vir: IDP (2010), Breuer, Wicker (2010), Sport & EU (2010), MZOS (2011).
V preglednicah 10 in 11 so sistematsko predstavljeni podatki, zbrani z metodo kompilacije
sekundarnih virov, domače in tuje znanstveno-raziskovalne in strokovne literature, ter z
odgovori na vpršalnik, ki je bil poslan resornim ministrstvom za šport analiziranih držav.
Tako zbrani podatki so omogočili izvesti komparacijo in zaključevanje.
Preglednica 11: Športne organizacije in športniki v analiziranih državah (stanje
leta 2010)
Št.
DRŽAVA prebivalcev
v mio.

Število
PŠZ

Število
Število ŠD registriranih
športnikov

Povprečno
število
registriranih
športnikov v %

Število
vrhunskih
športnikov

Št. vrhunskih
športnikov na
100.000 preb.

CRO

4,4

80

4.376

323.544

13,5

1.534

34,86

FIN

5,3

78

7.800

106.000

2

3.000

56,60

HUN

10,2

66

8.000

200.000

1,96

1.300

12,74

GER

87

98

91.000

27,5 mio.

31,60

n.p.

n.p.

POR

10,4

69

10.000

500.000

4,80

634

6,09

SLO

2

69

7.917

87.520

4,37

891

44,55

Vir: Polvinen (2011), Kljajić (2011), Nagy (2011), Akos (2011), Gonter (2011), Saban
(2011), Vieria (2011), COE (2011), IDP (2011), Breuer, Wicker (2010), MZOS (2011).
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Ugotovitve primerjalne analize organiziranosti športa:
• V vseh obravnavanih državah je šport avtonomen;
• Tri proučevane države (Portugalska, Madžarska, Hrvaška) imajo šport opredeljen
v ustavah svojih držav;
• Vse države, razen Nemčije, imajo šport normativno urejen s posebnim zakonom,
to je z Zakonom o športu. Vendar ima tudi v Nemčiji področje športa zakonsko
podlago, a ne v zveznem zakonu, temveč z zakoni o športu posameznih dežel;
• Športna društva ali klubi so povsod temeljni nosilci športnega dogajanja,
tovrstna društvena organiziranost povsod temelji na pravici do prostovoljnega
združevanja, ki izhaja iz ZDru;
• Pomemben delež sredstev si šport zagotavlja iz loterijskih sredstev, kar je
povsod, razen na Madžarskem, tudi zakonsko urejeno s posebnim zakonom;
• Na državnem (vladnem) nivoju šport nikjer nima svojega ministrstva, temveč je
povsod vključen v združene resorje različnih ministrstev. Največkrat je priključen
k šolstvu oziroma izobraževanju (Finska, Slovenija, Hrvaška), pa kulturi in
mladini, najbolj nenavadno ima Nemčija šport vključen v resor notranjega
ministrstva. Le na Portugalskem je za šport na vladnem nivoju pristojen
sekretariat (skupaj z mladino), ki sodi pod neposredno pristojnost predsednika
vlade. Vse države imajo tudi posebne strokovne vladne organe pristojne za
šport;
• Kratkoročno in dolgoročno v vseh državah (razen na Portugalskem) šport, javni
interes v športu in športno politiko določajo in urejajo s sprejetimi strateškimi
dokumenti, kot je v Sloveniji NPŠ;
• Nevladne športne organizacije so povsod nosilci športnega društvenega
dogajanja, kar je povsem razumljivo, glede na večinsko opredelitev
avtonomnosti športa. Vendar povsod ni NOK vrh organiziranosti, temveč je to
različno: na Hrvaškem, Finskem in Madžarskem so NOK-i krovne športne
organizacije, v Sloveniji in na Portugalskem sta NOK in združenje (zveza,
federacija) športnih zvez združena, v Nemčiji pa vrh organizacijske športne
piramide predstavlja Nemška olimpijska športna konfederacija (DOSB). Povsod
so na nižjem nivoju panožne športne zveze, ki se glede na
olimpijske/neolimpijske športne panoge združujejo v NOK ali nacionalne panožne
športne zveze in te v športne federacije (zveze zvez). Tako imenovana terenska
organiziranost pa je od države do države, glede na velikost in vladno
organiziranost (zvezne države, regije, županije, pokrajine, občine itd.), različna.
Nedvomno pa so športna društva oziroma športni klubi tisti, ki povsod
predstavljajo temelj športne dejavnosti;
• V organizirano športno vadbo se vključuje najmanj Portugalcev in Madžarov (le
21 % oziroma 27 %), največ pa Finci in Nemci (82 %, 69 %), pa tudi Slovenci
smo s 64 % med najbolj športno aktivnimi prebivalci v Evropi;
• Sistemi kategorizacij vrhunskih športnikov so v državah sicer primerljivi, vendar
ne do te mere, da bi lahko z gotovostjo trdili, da so odstotki vrhunskih
športnikov glede na število prebivalcev povsem objektivni. Kljub temu iz analize
85

•

izhaja, da je v Nemčiji daleč največji delež (31,6 %) registriranih športnikov,
torej tistih, ki so vključeni v sisteme tekmovanj, sledi Hrvaška (13,5 %),
najmanj jih je na Finskem (zgodovinsko pogojeno množičnejše ukvarjanje z
rekreativnim športom) in na Madžarskem. Vrhunskih športnikov je glede na
populacijo najmanj na Portugalskem in Madžarskem, največ pa na Hrvaškem,
Finskem in v Sloveniji;
V državah, ki so izšle iz real-socialističnega državne ureditve, je šport načeloma
še vedno bolj odvisen od javnega (državnega) (so)financiranja (Madžarska,
Hrvaška) kot v državah starejših demokracij in tržnega gospodarstva (Finska,
Nemčija). Zanimiva ugotovitev je, da je tudi na Portugalskem šport v pretežni
meri odvisen od »samofinanciranja« (79 %).

7.1.2 PRIMERJAVA VRHUNSKIH ŠPORTNIH DOSEŽKOV
Številne domače in tuje primerjalne raziskave uspešnosti posameznih držav v športu,
temeljijo na metodi medsebojne primerjave števila osvojenih medalj na velikih športnih
tekmovanjih (predvsem olimpijskih igrah) glede na število prebivalcev103, kjer se vrednost
medalje ovrednoti. Takšna primerjava je bila uporabljena tudi v tej raziskavi.
Preglednica 12: Osvojene medalje analiziranih držav na OI od 1992-2010
DRŽAVA:

FIN

CRO

OI: L/Z

Z

S

B

1992 L

1

2

2

Z

HUN

GER

B

Z

S

B

Z

S

B

1

2

11

12

7

33

21

28

11

10

7

1992 Z
1994 Z

1

5

1996 L

1

2

1

1998 Z
2000 L

2
2

4
1

6
1

1

2002 Z

4

2

1

3

1

1

2

1

2
2

3

2004 L

2

2006 Z
2008 L

6
1

3
2

1

2010 Z
SKUPAJ:
L/Z
SKUPAJ:

1

1

7
1
2

1

4

2

1

5

8

6

3

6

8

6

14

19

4

5

1

58

POR

S

27

8
8

4
6
6

S

SLO
B

9

7

8

20

18

27

3

12
13

9
17

8
26

12

16

8

3

14

16

20

2

1

11
16

12
10

6
15

1

1

10

13

7

96

82

116

3

5

65

67

44

5

2

37

33

25

470

Z

S

2
1

1
2

2
1
1

3

1

2

2

3

5

7

2

5

3
1

9

22

Vir: Polvinen (2011), Kljajić (2011), Nagy (2011), Akos (2011), Gonter (2011), Saban
(2011), Vieria (2011), COE – EPAS (2011), IDP (2011), Breuer, Wicker (2010), MZOS
(2011).

Truyen et al. (2009, str, 26), De Boscher et al. (2010), OKS (2010a).
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1

2

Legenda: Z – Zimske OI, L – letne OI

103

B
2

10

3

95

Z

Iz preglednice 12, predvsem pa grafikona 24 je razvidno, da je z osvojenimi skupno 22
medaljami na letnih in zimskih OI Slovenija, glede na število prebivalcev, primerljiva s
Finsko, sicer pa od ostalih držav zaznavno odstopa.
Grafikon 24: Razmerje med številom prebivalcev, osvojenimi medaljami in
vrednostjo osvojene olimpijske medalje na prebivalca

Vir: CES (2009), COE (2011), OKS – ZŠZ (2010c)
Glede na ugotovljeno se ne gre čuditi komentarjem športnega sveta, da je Slovenija,
glede na svojo majhnost (predvsem glede na število prebivalcev), svetovni športni čudež.
7.1.3 TEMELJNE UGOTOVITVE
Slovenija je po organiziranosti športa in rezultatih slovenskih vrhunskih športnikov povsem
primerljiva z analiziranimi državami, kar je razvidno tudi iz preglednic 10 in 12 ter
grafikona 24. Normativno ima Slovenija šport urejen s posebnim zakonom (ZSpo), in
številnimi podzakonskimi predpisi, številni drugi zakoni se posredno dotikajo športa.
Vladne in nevladne organizacije so primerljive z evropskimi državami tako pristojnostno
kot organizacijsko. Šport je piramidalno organiziran, kot velja tudi za evropski model
organiziranosti športa, s tem, da vrh organiziranosti civilne športne sfere v Sloveniji
predstavlja združena organizacijska oblika panožnih športnih zvez olimpijskih in
neolimpijskih športnih panog, OKS – ZŠZ. Po številu vrhunskih športnikov na sto tisoč
prebivalcev s skoraj 46 odstotnimi točkami celo pozitivno odstopamo.
Lahko trdimo, da je Slovenija primerljiva s primerjanimi državami, oziroma lahko trdimo,
da sodimo v kategorijo športno razvitih nacij, s čemer je potrjena podhipoteza tega
magistrskega dela.
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7.2 ANKETNA RAZISKAVA VPLIVA ORGANIZIRANOSTI ŠPORTA NA
DOSEGANJE VRHUNSKIH ŠPORTNIH DOSEŽKOV
7.2.1 METODOLOŠKE OPREDELITVE ANKETNE RAZISKAVE
Kot raziskovalni instrument je bila uporabljena metoda anketiranja z vprašalnikom iz
nabora kvantitativnih metod. Takšna odločitev izhaja iz narave proučevanega problema, ki
je zelo širok, pa hkrati specifičen.
Anketna raziskava je bila izvedena na vzorcu vseh 24104 slovenskih nosilcev olimpijskih
medalj105. Takšna odločitev je bila sprejeta po nastalem kompleksnem problemu glede
metodološko ustreznega izbora vzorca anketiranih vrhunskih športnikov. Zaznani sta bili
dve težavi. Prvo težavo je predstavljalo dobronamerno opozorilo OKS – ZŠZ, kjer so bili
zaradi posredovanja kontaktnih podatkov slovenskih vrhunskih športnikov v podobne
namene (raziskovalni intervjuji, ankete ipd.) že dvakrat obravnavani po Zakonu o
varovanju osebnih podatkov. Drugo težavo je predstavljala širina vzorca.
Najprimernejša in hkrati najbolj pričakovana možna rešitev izbire anketirancev je kriterij
vrhunskega športnika. Po uradnem seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki
Sloveniji (OKS – ZŠZ, 2010b) v času izvedbe raziskave sledi, da v Sloveniji na podlagi te
kategorizacije obstaja preko 5000 vrhunskih športnikov v petih različnih razredih106, kar je
bilo glede na razpoložljivi čas ter glede na metodološke in vsebinske smernice za izvedbo
anketne raziskave absolutno preobsežno. Zato je bil izbran drug primernejši kriterij za
izbor anketiranih športnikov107. Zaradi dejstva, da se je tudi ta poskus izbora anketirancev
po kriterijih uradno sprejetih klasifikacij vrhunskih športnikov za potrebe raziskave izkazal
kot mnogo preobsežen, je sledil izbor anketiranja športnikov po kriteriju nosilcev
olimpijskih medalj v času, na katerem temeljijo ostale raziskave v magistrskem delu, od
osamosvojitve Slovenije dalje.
Po tem kriteriju je bilo identificiranih 24 nosilcev olimpijskih medalj, ki so od
osamosvojitve dalje, na osmih poletnih in sedmih zimskih OI od leta 1992 naprej, za

104

Popolni vzorec vrhunskih športnikov zajema 25 športnikov, izmed katerih je eden umrl v
prometni nesreči.
105
Seznam slovenskih nosilcev olimpijskih medalj je v prilogah 2 (Slovenija) in 3. Skupno je število
osvojenih olimpijskih medalj v Sloveniji 22 (15 na LOI in 7 na ZOI), saj je Iztok Čop osvojil skupaj
tri medalje, Luka Špik pa dve (oba ekipno – veslanje, dvojni dvojec, Čop je še eno medaljo osvojil
v paru z Denisom Žvegljem), prav tako se za eno medaljo šteje ekipni rezultat smučarjev skakalcev
na ZOI v Salt Lake Cityju leta 2002 (Fras, Kranjec, Peterka, Žonta).
106
Ob v tem magistrskem delu obravnavanih svetovnem, mednarodnem in perspektivnem razredu,
še državni in mladinski razred.
107
Možen je bil izbor vrhunskih športnikov po 2. členu ZSpo (1998), ki kot vrhunske športnike
pojmuje kategorizirane športnike svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Teh je
bilo v času izvajanja ankete 979, kar je še vedno močno presegalo število anketirancev glede na
težave z dostopnostjo kontaktnih podatkov.
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Slovenijo osvojili katero izmed olimpijskih medalj. Uporabljeni kriterij izbora vrhunskih
športnikov se je izkazal kot metodološko sprejemljiv108 zaradi naslednjih razlogov:
• zajema razlike med športnimi panogami, saj se v izbranem vzorcu športnikov
pojavlja deset različnih športnih panog, v katerih so nastopali anketirani osvajalci
olimpijskih medalj;
• zajema razlike med individualnimi in kolektivnimi športnimi panogami ter s tem
razlike med organizacijo v športnih organizacijah, v katerih športniki v osnovi
vadijo in ko športniki nastopajo kot posamezniki ali kot člani športnih ekip109;
• zajema razlike med še vedno aktivnimi športniki in tistimi, ki so svojo športno
kariero zaključili ter s tem razlike v pogledih glede na status ter razumevanje
problema pred leti in danes.110
Vzorec spremenljivk je bil zasnovan na podlagi vsebinske zasnove anketnega vprašalnika,
ki se nahaja v prilogi 7 tega magistrskega dela. Upoštevajoč varstvo osebnih podatkov so
bile pridobljene telefonske številke vseh 22 respondentov, ki so bili osebno telefonsko
kontaktirani, s ciljem seznanitve in zaprosila (povabila) za aktivno udeležbo v anketiranju.
Bili so naprošeni, da zaupajo elektronske naslove. Odziv pri vseh je bil pozitiven. Vsem je
bila poslana e-pošta s povezavo do spletnega anketnega vprašalnika. V vprašalniku je
uvodoma predstavljen namen ankete in zaprosilo respondentom, da anketo premišljeno in
pedantno izpolnijo.
Na dan zaključka anketiranja je bilo prejetih 16 veljavnih odgovorov. Ponovno osebno
povabilo tistih, ki se niso odzvali, ni bilo mogoče, saj je bila anketa anonimna in jih ni bilo
mogoče prepoznati. Dosežena je bila 72,72 % odzivnost in 86,5 % uspešnost pri
popolnosti odgovarjanja na vseh 26 vprašanj. Anketa je bila izvedena v času od 15. 4.
2011 do 4. 5. 2011, z računalniško podprtim anketiranjem111 na spletni strani:
http://www.surveymonkey.com/s/MDQV3SR.
Vprašalnik je bil sestavljen iz uvodoma navedenih razlogov na podlagi strokovne
literature. Sledili smo ugotovitvam, ki smo jih zaznali v tuji literaturi in praksi. Vanj so bili
vključeni vsebinski sklopi, ki omogočajo širšo, tudi mednarodno, primerjavo in analizo.
Vsebina vprašanj je temeljila na ugotovitvah iz prvih petih poglavij tega magistrske dela,

108

Problem pa je ta, da v vzorcu niso zajeti vrhunski športniki, osvajalci medalj v neolimpijskih
športnih panogah, ki jih je, kot je mogoče razbrati iz prilog 2 in 3, v Sloveniji veliko.

109

Enajst dobitnikov medalj je tekmovalo kot članov ekipe, čeprav nobena ekipa ni osvojila medalje
v moštvenih športnih panogah, ampak individualnih ekipnih športih (veslanje, ekipni smučarski
skoki).
110
Od prepoznanih 24 vrhunskih športnikov, dobitnikov odličij, je bilo v času izvedbe raziskave 16
še vedno aktivnih, 8 pa jih ni več tekmovalo. Popoln vzorec zajema 16 vrhunskih športnikov, dveh
nismo mogli kontaktirati, ker sta se v času raziskave dlje časa nahajala v tujini, šest se jih ni
odzvalo na sodelovanje.
111
Več o tem Batagelj in Vehovar (2008). Dosegljivo na:http://uploadi.www.ris.org/editor/1225182
9631192460724vabilo_ravnatelj.pdf
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kjer so bile obravnavane organizacijske strukture in analizirani organizacijski ukrepi v
podporo vrhunskemu športu.
V raziskavi so bile uporabljene naslednje vrste vprašanj: 1) vprašanja zaprtega tipa (da,
ne), 2) zaprta in odprta vprašanja z več možnimi odgovori ter 3) vprašanja za pisno
odgovarjanje. Vprašalnik je bil sestavljen iz treh sklopov vprašanj: 1) socialnodemografske značilnosti, 2) začetek kariere (do reprezentančne ravni oziroma »prve
medalje«), 3) vpliv organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih rezultatov
anketiranih športnikov.
Vprašalnik je bil najprej testiran v testni skupini desetih naključno izbranih oseb, ki so bile
k testiranju povabljene na enak način kot kasneje respondenti. Nameni testiranja so bili
trije: 1) preveriti tehnično delovanje spletne aplikacije, 2) ugotoviti razumljivost,
preciznost in jasnost vprašanj112, 3) ugotoviti okviren čas odgovarjanja, reševanja
vprašalnika, kar je bilo kot pomembna informacija uporabljeno pri telefonskem vabljenju
vrhunskih športnikov k izpolnjevanju vprašalnika. Testiranje programskega orodja se je
izkazalo kot pomemben instrument zagotavljanja verodostojnosti spletnega anketiranja.
Pripombe in opozorila testirancev so bila upoštevana, programsko orodje dodelano, nekaj
vprašanj, predvsem zaradi jasnosti, nekoliko spremenjenih. Povprečen potreben čas za
izpolnitev vprašalnika je bil določen na 10 do 12 minut113.
Uporabljen je bil računalniški način zbiranja podatkov – računalniško anketiranje (angl.
Computer-assisted), kjer smo, oziroma so anketiranci uporabljali računalnik za: 1)
posredovanje prošnje s povezavo do vprašalnika, 2) prikaz vprašanj, 3) vnos odgovorov,
4) zapis odgovorov v podatkovno bazo in 5) statistično obdelavo podatkov z izdelavo
grafikonov. Uporabljena je bila računalniško podprta metoda anketiranja po medmrežju s
pomočjo spletne aplikacije SurveyMonkey114.
Ker je bila za zbiranje podatkov uporabljena opisana tehnika računalniškega zbiranja
podatkov, odgovorov izpolnjenih anket ni bilo potrebno posamično vnašati v računalnik.
Po zaključku anketiranja so bili podatki oziroma odgovori preneseni iz računalniške baze in
s pomočjo programskega orodja Microsoft Excel statistično obdelani.
112

Kot to svetuje Ivanko (2007, str. 20).
Deset testnih anketirancev je za izpolnitev vprašalnika potrebovalo od 8 do 14 minut.
114
Gre za obliko računalniško podprtega anketiranja, ki za vmesnik z respondentom uporablja
spletne pregledovalnike – obrazce v formatu HTML (ang. HyperText Markup Language). Pri tem je
strežnik stalno aktivno vpleten v celoten proces anketiranja. Pri tem anketiranju so vprašanja
porazdeljena na več strani, največkrat kar vsako na svoji strani. Programsko orodje omogoča vse
možnosti računalniško podprtega anketiranja (kompleksnejše preskoke med vprašanji glede na
sproti podane odgovore, zamenjavo vrstnega reda vprašanj ter vse oblike kontrole in obdelave
prejetih odgovorov oziroma kontrole oblike zapisa vrednosti, ki so pri določenem vprašanju
dovoljena). Taka oblika spletnega anketiranja omogoča, da na osnovi interakcije odjemalec –
strežnik spletne aplikacije za anketiranje tudi samodejno programsko beleži pomembne podatke o
respondentu: čas odgovarjanja, naslov spletne strani, s katere je prišel anketiranec, ime
računalnika (IP številka), tip spletnega pregledovalnika in operacijski sistem respondentovega
računalnika. (Batagelj, Vehovar, 2008, str. 7).
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Za korektno obdelavo podatkov, predvsem pa za korektno interpretacijo rezultatov, so bila
vprašanja, kjer je bilo respondentom ponujeno vrednotenje trditev po pomembnosti,
obdelana po naslednji metodi:
Za vsako tako vprašanje je bila izdelana tabela s podatki števila anketirancev, ki so se
opredelili za posamezno ponujeno trditev. Za primerjavo trditev oziroma zaradi želje, da bi
trditve lahko razvrstili po pomembnosti, je bila osnovna tabela preoblikovana v drugo
tabelo, ki prikazuje uteženo število anketirancev za posamezno trditev, kar je
poimenovano utežena vrednost trditve. Pri tem velja, da se utežena vrednost trditve
izračuna po naslednji formuli:
u

∑u * r
v=

i =1

n

pri čemer velja:
• »v« predstavlja izračunano uteženo vrednost posamezne trditve, ki se izračuna kot
seštevek zmnožkov »u« in »r«;
• »u« predstavlja utež;
o pri večini vprašanj te vrste, kjer je število uteži enako 5, velja:
 utež 1 predstavlja odgovor »s trditvijo se sploh ne strinjam«,
 utež 2 predstavlja odgovor »v večjem delu se s trditvijo ne
strinjam«,
 utež 3 predstavlja odgovor »ne morem se opredeliti, ali se strinjam
s trditvijo ali ne«,
 utež 4 predstavlja odgovor »v večjem delu se strinjam s trditvijo«,
 utež 5 predstavlja odgovor »popolnoma se strinjam s trditvijo«;
o le pri enem vprašanju je število uteži enako 6;
• »r« predstavlja število podanih odgovorov (respondentov) za posamezno utež;
• »n« predstavlja število anketirancev, ki so izpolnili anketni vprašalnik.
Tako dobljena utežena vrednosti trditev omogoča, da so trditve razporejene po
pomembnosti.

7.2.2 ANALIZA IN RAZLAGA REZULTATOV
V prvem sklopu vprašanj so bili respondenti vprašani o spolu, starosti, od katerega leta
starosti se ukvarjajo oziroma so se ukvarjali z izbrano športno panogo, v kateri so dosegli
olimpijsko medaljo, ali še vedno aktivno tekmujejo, če ne, koliko let je minilo od zaključka
njihove športne kariere, koliko let imajo oziroma so imeli, skladno s kriteriji OKS – ZŠZ,
status vrhunskega športnika in glede njihove najvišje stopnje izobrazbe. Vprašani so bili
tudi, ali so, oziroma so bili, profesionalni športnik, ali so, oziroma so bili, kot vrhunski
športniki zaposleni v državni upravi, kako dolgo in v katerem organu ter glede poklica, ki
ga danes opravljajo. Zanimalo nas je tudi, v koliko klubov so bili včlanjeni v svoji karieri.
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Na vprašanja je odgovorilo vseh 16 anketirancev. Povprečna starost anketiranih je 35 let;
pet (32 %) je ženskega spola, 11 (68 %) moškega, 80 % jih je, oziroma jih je bilo,
profesionalnih športnikov, v povprečju imajo, oziroma so imeli, status vrhunskega
športnika 15 let. Polovica jih še aktivno tekmuje, ostali so športno pot končali pred
povprečno šestimi leti (pred najmanj enim letom in največ 11 leti, kot prikazuje grafikon
25).
Grafikon 25: Čas od zaključka športne kariere
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Skoraj tri četrtine (73 %) anketiranih ima srednješolsko izobrazbo, med anketiranimi je
tudi doktor znanosti.
Grafikon 26: Zaposleni v državni upravi (DU)
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Kar 87 % (13) anketiranih nosilcev olimpijskih odličij je, oziroma je bilo, zaposlenih v
državni upravi (grafikon 26), povprečno so bili preko ukrepa države o zaposlovanju
vrhunskih športnikov v državni upravi zaposleni 8 let. Od tega 65 % na MNZ - Policiji in 35
% v MORS - Slovenski vojski. To vsekakor potrjuje pozitivni učinek Sporazuma o
zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo – Slovenski
vojski, Ministrstvu za notranje zadeve – Policiji in Ministrstvu za finance – Carinski upravi
(MŠŠ et al., 2009b), ki so ga ministri resorjev, ki zaposlujejo športnike in trenerje, minister
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za šolstvo in šport ter predsednik OKS podpisali maja leta 1996, ga novelirali leta 2007 in
z aneksom dopolnili leta 2009. Na tak način je v letu 2011 v slovenski državni upravi
zaposlenih 116 vrhunskih športnikov in trenerjev (OKS – ZŠZ, 2011b). Kot kaže raziskava
tudi 87 % slovenskih prejemnikov olimpijskih odličij. Zanimivo je, da nihče od
respondentov ni, oziroma ni bil, zaposlen pri Carinski upravi.
Ker je bilo s študijem in analizo virov, ki so bili uporabljeni v tem magistrskem delu, med
drugim ugotovljeno, da so za doseganje vrhunskih športnih dosežkov športnikov
pomembni številni dejavniki (od socialnega okolja, odnosa države in družbe do tega
področja, sistemskega urejanja področja, organiziranosti športnih organizacij, primernih
športnih objektov in naprav, do zagotavljanja materialnih pogojev), oziroma, da številni
dejavniki v različnih obdobjih športnikovega razvoja vplivajo na to, da svoj potencial lahko
razvije in v obdobju vrhunstva vzdržuje (glej poglavje 2 in 3), smo te ugotovitve preverili
v sklopu vprašanj, ki so se nanašala na obdobje anketirančeve športne kariere do
reprezentančne ravni, oziroma osvojene prve medalje na velikih mednarodnih športnih
tekmovanjih.
Na vprašanje, kdo in v kolikšnem deležu (v %) je finančno podpiral njihov športni razvoj
na začetku kariere (do reprezentančne ravni oziroma "prve medalje"), je odgovorilo 15
anketirancev.
Grafikon 27: Viri finančnih sredstev
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Iz odgovorov respondentov, prikazanih v grafikonu 27, izhaja, da je bil njihov razvoj v
večjem povprečnem deležu podprt s sredstvi, ki niso izvirala od športa (59 %), nekoliko
manjšo podporo (41 %) predstavljajo sredstva, ki so jih pridobili od športa (sponzorji,
donatorji, štipendije ipd.) Rezultat potrjuje ugotovitev, da so za športnikov razvoj, do
preboja med reprezentante, do odmevnega športnega rezultata, zelo pomembni
podporniki družinsko okolje, štipendiranje115, klubsko okolje idr. Ko športnik v razvoju
115

Enega od pomembnih podpornih ukrepov za to športnikovo obdobje predstavlja športna
štipendija, ki je uveljavljen od leta 1999. OKS, MŠŠ in FŠO od leta 1999 podeljujejo štipendije za
slovenske športnike in športnice. Štipendije se dodelijo kandidatom, ki izpolnjujejo kriterije
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dokaže svoj talent in sposobnost dosegati pomembne športne dosežke, ko postane
reprezentant, je deležen večje podpore javnih sredstev, sponzorjev ipd.
Navedeno potrjujejo tudi rezultati, prikazani v grafikonu 28, in se nanašajo na vprašanje,
kdo je športnikom v času, ko še niso bili v svetovnem vrhu, zagotavljal sredstva in
približno v kakšnem deležu. Deleži so bili razdeljeni na 6 stopenj. Prva in šesta stopnja
znašata 0 % oziroma 100 %, vmesne štiri stopnje (od 2 do 5) so enakomerno razdeljene
na 4 dele (1 - 25 %, 26 - 50 %, 51 - 75 % in 75 - 99 %). Na vprašanje je odgovorilo 14
respondentov.

Financer - vir sredstev

Grafikon 28: Financiranje razvoja športnikov
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Pri tem vprašanju so bili ponujeni odgovori vrednoteni v odstotkih, zato so, glede na
ostala anketna vprašanja, utežene vrednosti drugačne, in sicer je odgovor 0 % utežen z
vrednostjo 0 %, odgovor 1 - 25 % je utežen z vrednostjo 13 %, odgovor 26 - 50 % je
utežen z vrednostjo 38 %, odgovor 51 - 75 % je utežen z vrednostjo 63 %, odgovor 75 99 % je utežen z vrednostjo 87 %, odgovor 100 % je utežen z vrednostjo 100 %.
Rezultati kažejo, da anketiranci v povprečju nobenega od navedenih deležnikov
financiranja svoje športne poti niso posebej izpostavili. Iz grafikona 28 je razvidna precej
enakomerna porazdeljenost pomembnosti financerjev anketirancev. Vsi respondenti so na
vse možne odgovore odgovorili tako, da jih po pomembnosti umeščajo pod četrtino
utežene vrednosti (25%). V ospredje postavljajo pomen športnih organizacij. Povprečno
skoraj 25 % sredstev je za njihov športni razvoj zagotavljalo matično ŠD, nekoliko manj
(23 %) panožna športna zveza, v enakem sorazmernem deležu tudi gospodarstvo. Visok
delež predstavljajo nagrade za dosežene vrhunske športne dosežke (ukrep države, javna
sredstva). Sorazmerno visoko je opredeljen tudi delež lastnih finančnih sredstev,
preseneča pa sorazmerno nizka finančna podpora staršev oziroma družinskega okolja.
Managerji so v tej stopnji njihovega tekmovalnega razvoja še popolnoma nepomembni,
navedene v »Pravilniku o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji« (Kolar et al.,
2010, str. 223). V letu 2010 je bilo štipendiranih 151 perspektivnih kategoriziranih športnikov (OKS
– ZŠZ, 2010c) s statusom učenca, dijaka ali študenta. Sredstva namenjena štipendijam so se v
obdobju 2001-2008 povprečno povečevala za 6,3 % na letni ravni (leta 2008 je bilo v ta namen
zagotovljenih 424.372,00 € javnega denarja).
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kar je razumljivo, saj športniki postanejo »zanimivo tržno blago« šele po doseženem
odmevnem rezultatu. Slednje bolj velja za športnike v individualnih športnih panogah. Pri
športnikih v moštvenih športnih panogah zanimanje managerjev in vodstev klubov prej
pritegnejo sposobnosti športnika (igralca), ki niso toliko pogojene z osvojeno medaljo. V
raziskavo pa so bili vključeni izključno športniki, predstavniki individualnih športnih panog,
saj slovenske ekipe na OI še niso dosegle medalje. Rezultat analize tega vprašanja
potrjuje smiselnost sistemskega ukrepa države, ko nagrajuje vrhunske športne dosežke
slovenskih športnikov116, saj tudi ta vir, kot izhaja iz analize tega vprašanja, predstavlja
pomemben prispevek športnikovega razvoja.
Z vprašanjema: »Katere spodaj zapisane trditve veljajo za vaš matični klub, oziroma so
veljale, ko ste bili kategorizirani vrhunski športnik?« in »Katere spodaj zapisane trditve
veljajo, oziroma so veljale, za nacionalno panožno športno zvezo, ko ste bili kategorizirani
vrhunski športnik?«, smo preverjali točnost ugotovitev, zapisanih v 2. in 3. poglavju
teoretičnega in eksplikativnega dela tega magistrskega dela. Do sedmih trditev v
vprašanju z možnostjo odgovora na posamezno trditev od »sploh se ne strinjam«, do
»popolnoma se strinjam«, se je opredelilo 14 anketirancev.
Grafikon 29: Pomembnost podpornih dejavnikov vrhunskega športa v klubu
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ZSpo (1998) med drugim opredeljuje in s tem obvezuje državo, da nagrajuje tudi dosežene
vrhunske rezultate naših reprezentanc, posameznikov in društev (klubov). Podzakonski predpis
(Pravilnik o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni) med
drugim natančno določa merila in kriterije, ki so podlaga za znatno nagrajevanje vrhunskih
dosežkov na OI, SP, EP in olimpijskih dnevih mladih. Tako iz tega naslova pripada, denimo članski
reprezentanci, za uvrstitev v finale SP, 31.300,00 €, nagrajujejo pa se uvrstitve vse do vključno 8.
mesta. Zlata medalja reprezentance na OI bi bila nagrajena s 93.900,00 €. Srebrna medalja na SP
velja iz tega naslova 5.008,00 €. Enak rezultat na OI bi bil nagrajen z 12.520,00 €.

95

Kot izhaja iz grafikonov 29 in 30, je velika večina anketirancev delovalo v klubih in NPŠZ
(reprezentancah), z zelo dobrimi trenerji in strokovnimi teami. Če to povežemo z
ugotovitvijo, da so glavni nosilci vrhunskega športa vrhunski športniki in njihovi trenerji ter
ŠD in NPŠZ, v katerih delujejo (glej poglavje 2.6), ugotovimo, da rezultat te raziskave to
potrjuje. Grafikona kažeta, da so imeli anketiranci dobre pogoje za treniranje (športna
infrastruktura in oprema), tako v klubih kot v reprezentancah, ki delujejo pod
organizacijsko pristojnostjo NPŠZ. Tudi ta rezultat potrjuje ugotovitve domačih in tujih
raziskovalcev, ki v ospredje postavljajo kakovostne, dostopne in primerne vadbene
površine in naprave za vadbo, če se želi doseči dobre ali vrhunske športne rezultate.
Hkrati ta ugotovitev kaže na pravilnost in upravičenost odločitve politik, tako na državnem
nivoju, kot nivoju občin, za povečana vlaganja v gradnjo športne infrastrukture v minulih
desetih letih117.
Primerjava odgovorov še aktivnih anketirancev in tistih, ki niso več aktivni, kaže, da so
oboji v obdobju do vrhunskega športnega dosežka delovali v športnih organizacijah z
dobrimi trenerji in ustvarjenimi dobrimi pogoji za vadbo, čeprav so še aktivni v
zagotavljanju strokovnih kadrov nekoliko na slabšem (grafikon kaže razmerje vrednosti za
NPŠZ v razmerju 3,3 proti 4,0 v prid neaktivnim športnikom, v NPŠZ pa je ocena skoraj
poenotena). Pri vrednotenju pogojev za vadbo so si aktivni in neaktivni športniki z oceno
skoraj enotni.
Grafikon 30: Pomembnost podpornih dejavnikov vrhunskega športa v NPŠZ
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Grafikona 29 in 30 pa pokažeta tudi na šibkosti oziroma vsebine, za katere v klubih in
NPŠZ, po oceni anketirancev, ni dovolj dobro poskrbljeno, a nikakor ne zelo slabo, saj se
ocene še vedno nahajajo v polju med 2 in 3. Gre za redno izplačevanje plač in premij, kar
117

Rezultati analize materialne podstrukture športa v Republiki Sloveniji (Kolar et al., 2010, str. 288305).
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kaže na vseskozi prisotno težavo zagotavljanja denarja v klubih in NPŠZ in zagotavljanje
fizioterapevtske oziroma medicinske oskrbe. Predvsem aktivni športniki so s to oceno bolj
kritični od neaktivnih, kar velja za oba obravnavana organizacijska nivoja športa. Tudi
ocena dela funkcionarjev na obeh nivojih ni najboljša, vendar še vedno v polju dobrega
(3). Do tega dela vprašanja so »postkarierni« športniki precej manj kritični do NPŠZ kot
aktivni (razmerje 2,2 proti 3,0). Predpostavljamo lahko, da zato, ker je 6 od osmih
anketiranih bivših vrhunskih športnikov, ki so odgovorili na to vprašanje, poslovno vpetih v
podjetništvo (2 direktorja, 2 podjetnika, komercialist in poslovnež, ki je tudi trener; ta
ugotovitev je rezultat odgovorov na vprašanje iz prvega dela anketnega vprašalnika, na
katerega je odgovorilo 15 respondentov, in je glasilo: »Navedite poklic, ki ga danes
opravljate, če niste več aktivni športnik«) in se sedaj bistveno bolj zavedajo odgovornosti
športnih funkcionarjev in njihovih težav pri vodenju športnih organizacij, kot so se jih kot
aktivni športniki.
Glede na dobljene rezultate, kjer znaša povprečna statistična ocena vseh obravnavanih
trditev118 za klube 3,4, in za NPŠZ 3, lahko zaključimo, da so imeli anketiranci v klubih več
kot dobre pogoje za delo, v NPŠZ pa dobre.
Ker smo izhajali iz predpostavke, da športnika, ki ima zastavljene visoke tekmovalne cilje,
nezadovoljstvo v klubu, v katerem trenira in ga zastopa na tekmovanjih, privede do
odločitve o zamenjavi klubskega okolja, smo respondentom zastavili vprašanje glede
pogostosti menjanja klubov in razlogih za to. Rezultati analize odgovorov so naslednji:
klub so v svoji karieri zamenjali le trije respondenti, do razlogov za menjavo kluba so se
opredelili štirje anketiranci, razlogi za menjavo pa niso bili v (ne)organiziranosti, temveč
osebne narave (bližje šoli, partner). Iz tega izhaja, da so bili anketiranci v času športne
kariere pretežno člani enega športnega društva oziroma športnega okolja, v katerem so
trenirali in zanj nastopali v državnem merilu izven reprezentančnega okolja.
Grafikon 31: Vpliv dejavnikov na prepoznavnost vrhunskega športnika
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Na vprašanje, v čem vidijo anketiranci razlog svoje prepoznavnosti v okolju (družbi), jih je
kar 11 od 14 (78,6 %) odgovorilo s »popolnoma drži«, da je na njihovo prepoznavnost
118

Ocena je bila izračunana tako, da smo sešteli vse povprečne ocene posameznih trditev, do
katerih so se v vprašanju anketiranci opredeljevali, in seštevek delili s številom trditev.
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vplivala osvojena medalja oziroma vrhunski športni dosežek. Najmanj sta k temu
pripomogla organizacijska dejavnika tako kluba kot panožne športne zveze, kar je
razvidno iz grafikona 31. Je pa zanimivo, da v zvezi s tem zelo visoko (takoj za osvojeno
medaljo) vrednotijo istovetnost javnosti z njihovim športnim dosežkom, kar potrjuje
teorijo iz poglavij 2.7 in 3.
Na enakem izhodišču, kot so bili analizirani odgovori prikazani v grafikonih 29 in 30
(polovica respondentov je še tekmovalno aktivnih, polovica ne več), smo analizirali tudi
rezultate odgovorov naslednjega sklopa vprašanj, ki se nanašajo na obdobje, ko so bili
vrhunski športniki skladno s kriteriji (OKS – ZŠZ, 2009a) že kategorizirani in imeli status
vrhunskega športnika svetovnega razreda.
Z vprašanjem »Napišite tri največje uspehe (v zaporedju) v športni karieri in starost, ko
ste medalje osvojili«, smo želeli ugotoviti povprečno starost respondentov ob osvojenih
prvih medaljah in kako se je nadaljevala njihova športna kariera. Na vprašanje je
odgovorilo 14 anketirancev.
Grafikon 32: Starost ob doseženih vrhunskih športnih reziltatih
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Kot je prikazano z grafikonom 32, so anketiranci svojo prvo medaljo (OI, SP ali EP) osvojili
v povprečni starosti 24 let. Ko so osvojili olimpijsko medaljo je bila njihova povprečna
starost 25 let in pol. Zanimiva je ugotovitev, da je prvič osvojil medaljo, na OI športnik,
star 18 let, najstarejši prvič pri 28 letih, najstarejši nasploh pa je olimpijsko medaljo
osvojil pri 45 letih. Iz ugotovitve izhaja, da so po doseženem prvem odmevnem rezultatu
v povprečju vztrajali na športni poti in še napredovali ter da osvojena medalja na OI ni
pomenila zenita ali konca njihove športne poti.
Z vprašanjem »Katere spodaj navedene trditve so veljale za vaš klub, ko ste bili
najuspešnejši?«, torej po tem, ko so anketirani športniki že dosegli prvi vrhunski športni
dosežek, smo želeli ugotoviti, katere od organizacijskih lastnosti kluba so, oziroma so bile,
za njih najpomembnejše v tem tekmovalnem obdobju. Gre za obdobje, ko so vrhunski
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športniki stalni reprezentanti ter s tem delujejo tudi pod okriljem NPŠZ, ko so redni
udeleženci velikih mednarodnih športnih tekmovanj, ko so v javnosti zelo prepoznavni, ko
so številni vezani na marketinške pogodbe (tržijo svoje športne dosežke in svoje ime),
poslovno delujejo pod okriljem športnih menedžerjev ipd., četudi načeloma še vedno
izvajajo osnovno redno vadbo v matičnih društvenih okoljih.
Grafikon 33: Vpliv organizacijskih lastnosti kluba na vrhunski športni dosežek
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Rezultati, prikazani v grafikonu 33, so podobni, kot rezultati, ugotovljeni na zastavljeni
podobni vprašanji, za čas razvoja vrhunskih športnikov in so prikazani v grafikonih 29 in
30. Ugotovimo lahko, da se je v klubih, katerih člani so bili respondenti, dobro strokovno
delalo, torej so imeli dobre trenerje. Glede na umeščenost rezultata v vrednostnem polju
(statistična vrednost malenkost preko 4), lahko celo ugotovimo, da zelo dobro. Še aktivni
respondenti ta dejavnik še bolje ocenjujejo (4,3). Podobna ugotovitev velja za pogoje
treniranja (3,8), kjer aktivni športniki dejavnik ocenjujejo tudi višje od neaktivnih (4,0 /
3,7). Ugotavljamo tudi, da so klubi več kot dobro organizirani (3,1), kot poenoten
»problem« glede na ostale rezultate (čeprav ocena ni kritična, je 2,7 in se med aktivnimi
in neaktivnimi skoraj ne razlikuje), pa tudi pri tem vprašanju od povprečja odstopa delo
klubskih funkcionarjev in redno izplačevanje mesečne plače in premij.
Glede na dobljene rezultate, kjer znaša povprečna statistična ocena vseh obravnavanih
pogojev skoraj 3,2, lahko zaključimo, da so klubi dobro organizirani.
Ker je temeljni namen proučevanja tega magistrskega dela prepoznati vpliv
organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih dosežkov, smo respondente
zaprosili, da v celoti ocenijo pomembnost in vpliv dejavnikov organiziranosti športa (poleg
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njih samih in njihovega talenta) na njihovo uspešnost, da so osvojili medaljo. Na
vprašanje je v celoti odgovorilo 14 respondentov.
Grafikon 34: Vpliv organiziranosti športa na vrhunski športni dosežek
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Rezultati tega dela ankete so predstavljeni v grafikonu 34, iz katerega izhaja zelo
enakomerna porazdelitev ocene pomembnosti za respondente najpomembnejših
dejavnikov. Kljub tej ugotovitvi anketiranci za svoj uspeh v športu pripisujejo največji
pomen družinskemu okolju (staršem) in organiziranosti kluba, katerega člani so
(povprečna ocena 4,3). V polju ocene 4 (zelo pomembno) se nahajajo pogoji za treninge,
kakovostna športna infrastruktura in oprema, ter podpora gospodarstva. Pomembno
pripomorejo, oziroma so prispevali, k njihovi uspešnosti tudi sama športna panoga, s
katero se ukvarjajo, in tradicija športa v okolju, kjer so se začeli ukvarjati s športom.
Organizacijske strukture vladnih in nevladnih organizacij na področju športa so za njih
sicer pomembne (vse v polju statistične ocene 3), a od naštetih dejavnikov najmanj.
Analiza odgovorov kaže, da se presoja, obravnavana v tem vprašanju, med aktivnimi in
neaktivnimi športniki najbolj razhaja pri dejavniku pomena države in občin, kjer jima
anketiranci aktivni športniki dajejo občutno večji pomen od neaktivnih. Razpon je večji kot
ena vrednostna ocena. To kaže na vse večje zavedanje aktivnih športnikov o pomenu
sistemskih ukrepov države v podporo vrhunskemu športu (glej poglavji 3 in 5) in pomenu
lokalnih skupnosti za gradnjo in posodabljanje športnih objektov.
Rezultati analize tega vprašanja deloma ali povsem potrjujejo teoretične ugotovitve tega
magistrskega dela. Nedvomno se dejavniki organiziranosti, obravnavani v tem delu
poglavja, medsebojno prepletajo in so zelo soodvisni. O pomenu družine, športne tradicije
okolja, kjer se športnik prične ukvarjati s športom, pomenu pogojev za vadbo in kvalitetni
športni infrastrukturi rezultati povsem potrjujejo dosedanja spoznanja na tem področju,
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nekoliko manj pa potrjujejo pomen in vlogo športnih organizacij (tako vladnih organov,
pristojnih za šport, in lokalnih skupnosti, kot NVO).
Ker pričujoče magistrsko delo proučuje pomen, vpliv in povezavo organiziranosti športa na
enega od končnih »produktov« organizirane, strokovno vodene športne vadbe, to je
športni rezultat, smo z metodo anketnega vprašalnika želeli ugotoviti tudi, kaj na splošno
vpliva na to, da športnik (lahko) doseže vrhunski dosežek.
Grafikon 35: Pomembnost podpornih dejavnikov na vrhunski športni dosežek
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Rezultati, prikazani v grafikonu 35, kažejo na v povprečju precej uravnotežen pomen
dejavnikov organiziranosti na doseganje vrhunskih športnih dosežkov. Večina jih je po
pomembnosti ovrednotenih v polju ocene med 3,5 in 4,5. Potrjujejo torej rezultate tega
dela raziskave, kjer je poudarjen pomen podpore staršev, športnih objektov (tako po
kakovosti kot obsegu), pogojev za treniranje in pomen podpore gospodarstva. Tudi
pomen organiziranosti kluba zavzema pomembno mesto. Ne nezanemarljivo se
respondenti razhajajo pri oceni pomena občin in države kot podpornikov vrhunskega
športa. Še aktivni športniki tema dvema dejavnikoma pripisujejo precej večji pomen kot
neaktivni. Gotovo na takšno oceno vplivajo trenutne ekonomske in gospodarske razmere
v državi. Gospodarstvo, oziroma gospodarski subjekti, v šport ne vlagajo več toliko kot v
bližnji preteklosti, zato so javna sredstva še najbolj gotov vir sofinanciranja športa, kar so,
domnevamo, še aktivni vrhunski športniki prepoznali. Situacija pa se ne več aktivnih
športnikov bistveno manj dotika, kar lahko povežemo z ugotovitvijo, da je vseh osem
vrhunskih športnikov, ki so že zaključili športno kariero, to, zaključilo povprečno pred
šestimi leti (glej grafikon 25).
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Kot zadnje smo od anketirancev želeli izvedeti, zakaj je prav njim ob trudu in talentu,
uspelo doseči nivo vrhunskega športnika in doseči vrhunske športne dosežke. Pisno je na
vprašanje odgovorilo 13 anketirancev. V nadaljevanju so citirani vsi odgovori, ki se
vsebinsko dotikajo namena anketnega vprašalnika.
»Okolje v katerem sem odraščal s primerno športno infrastrukturo in visok strokovni nivo
trenerjev, ki so delali z mano; Pomembna je bila tudi organizacija kluba (klubov), zveze.
Zavedam pa se tudi podpore države (ko sem že imel status), prej pa lokalne skupnosti. A
poudarjam: brez podpore staršev in življenjske sopotnice bi marsikdaj odnehal«; »V
mladosti veselje do športa in dobro vodenje trenerja, v zrelih letih dobra organiziranost
lastne ekipe.«; »Dobri trenerji, dobri pogoji za treninge, kvalitetni material – smuči«;
»Vztrajnost pri doseganju zastavljenih ciljev, vlagal več dela, energije in volje v šport od
ostalih.«; »Trdo delo, volja in dober trener ter ekipa.« »Zaradi vztrajnosti, potrpežljivosti,
odrekanja in trdega dela«; »Nepopustljivost«. »Ekipno delo, medsebojno spoštovanje,
strokovni trening, pomoč sotekmovalcev in staršev.«
Anketiranci tudi v tej obliki potrjujejo ugotovitve, ki izhajajo iz rezultatov opravljene
analize. V odgovorih je največkrat, ob vztrajnosti, odrekanju, trdem delu, izpostavljena
pomembnost visoke strokovnosti trenerjev. Izpostavljajo tudi dobre pogoje za delo in
kvalitetno opremo, zavedajo pa se tudi pomembnosti organiziranosti klubov in panožnih
športnih zvez ter podpore države in občin.

7.2.3 TEMELJNE UGOTOVITVE ANKETNE RAZISKAVE
Raziskava vpliva organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih dosežkov je bila
izvedena z metodo anketnega vprašalnika in je temeljila na vzorcu šestnajstih slovenskih
vrhunskih športnikov, prejemnikov olimpijskih odličij v povprečni starosti 35 let, od katerih
jih je, oziroma jih je bilo, 80 % profesionalnih športnikov, od tega kar 86,7 % zaposlenih
v državni upravi. To dokazuje smiselnost sistemskega ukrepa države o zaposlovanju
vrhunskih športnikov v organih državne uprave. Tisti, ki niso več aktivni, so športno pot
končali pred povprečno šestimi leti. Svojo prvo olimpijsko medaljo so osvojili v povprečni
starosti 24 let, po doseženem prvem odmevnem rezultatu so vztrajali na športni poti in še
napredovali, osvojena medalja na OI ni pomenila zenita ali konca njihove športne poti.
Skoraj tri četrtine anketiranih ima srednješolsko izobrazbo. Velja izpostaviti pomembno
ugotovitev, da so bili v vzorcu zajeti le anketiranci predstavniki individualnih športnih
panog, ker slovenski športniki v moštvenih športnih panogah še niso osvojili olimpijske
medalje.
Raziskava ugotavlja, da je športni razvoj vrhunskih športnikov v večjem povprečnem
deležu podprt s sredstvi, ki ne izvirajo od športa, ter da sta za športnikov razvoj, do
preboja med reprezentante, in do pridobitve statusa vrhunskega športnika, najbolj
pomembna dejavnika podpora družinskega in klubskega (društvenega) okolja, ki se
najbolj vrednoti skozi organiziranost kluba (zagotavljanje dobrih pogojev za vadbo in
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dobrih trenerjev). Zelo pomembno neposredno finančno pomoč v športnem razvoju
športnika predstavlja štipendija in nagrade za dosežene vrhunske športne dosežke (javna
sredstva) ter pomoč gospodarstva (sponzorstva in donatorstva). Ostale oblike deležnikov
pri zagotavljanju sredstev za športnikov športni razvoj so prav tako pomembne (raziskava
ugotavlja sorazmerno enakomerno porazdeljenost, športniki jih precej enakomerno
vrednotijo). Vrhunski športniki delujejo, oziroma so delovali v ŠD in NPŠZ
(reprezentancah) z zelo dobrimi trenerji in strokovnimi teami, v klubih so imeli zelo dobre
pogoje za vadbo (športno infrastrukturo in opremo), na reprezentančnem nivoju (NPŠZ)
pa dobre, oziroma nekoliko slabše, kot v klubih. Večina jih je imelo, oziroma jih ima, zelo
dobre trenerje. Ta dva pogoja (športna infrastruktura in dobri trenerji) sta tudi sicer
ugotovljena kot pogoja za uspešen športni razvoj in kot najpomembnejša pogoja, ki
morata biti izpolnjena, da se lahko doseže vrhunski športni rezultat - medalja na velikem
mednarodnem športnem tekmovanju (OI, SP, EP). V klubih in NPŠZ ni dovolj dobro
poskrbljeno (a nikakor ne zelo slabo) za redno izplačevanje plač in premij, ter
zagotovljena fizioterapevtska, oziroma medicinska oskrba. Delo klubskih funkcionarjev ni
najboljše.
Slovenski vrhunski športniki klubov načeloma ne menjajo, oziroma je to zanemarljivo.
Razlog za menjavo klubskega okolja ni slaba organiziranost kluba, slabi pogoji za delo
ipd., temveč so razlogi osebne narave. V tem delu velja poudariti omejeno vrednost te
ugotovitve, saj se individualne športne panoge v tem pogledu vsaj deloma, če ne
bistveno, razlikujejo od moštvenih športnih panog. Na prepoznavnost vrhunskih
športnikov osvojena medalja (na OI, SP ali EP), oziroma doseženi vrhunski športni
rezultat, ključno vpliva.
Rezultati raziskave kažejo na podobne ugotovitve tudi po tem, ko športnik pridobi status
vrhunskega športnika, torej po njegovem prvem velikem, mednarodno priznanem
športnem dosežku. Tudi za to obdobje je za vrhunskega športnika zelo pomembna
podpora družinskega okolja (staršev in partnerjev) ter klubska organiziranost, pogoji za
treninge, kakovostna športna infrastruktura in oprema (tako po kakovosti kot obsegu), ter
podpora gospodarstva, predvsem pa je pomembna visoke strokovna usposobljenost
trenerjev. Organizacijske strukture vladnih in nevladnih organizacij na področju športa so
za vrhunske športnike sicer pomembne, a od analiziranih dejavnikov najmanj. Enako velja
za prepoznavnost pomena vseh oblik podpore države (z izjemo štipendij) in lokalnih
skupnosti.
Če izhajamo iz ugotovitve, da so športna društva (klubi), kot osnovne športne
organizacije, ob športnikih in njihovih trenerjih, temeljni nosilec vrhunskega športa in
imajo ob NPŠZ odločilno vlogo pri njihovem razvoju, da so glavni nosilec vrhunskih
športnih uspehov in da so izjemnega pomena za državo (Kolar et al., 2010, str. 30), in jo
povežemo z ugotovitvijo tega dela raziskave, ki potrjuje, da imajo, oziroma so imeli,
slovenski športniki, osvajalci olimpijskih medalj, zelo dobre pogoje za delo v društvih, ki so
od vseh organizacijskih struktur slovenskega športa najbolje organizirana, lahko v tem
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delu potrdimo postavljeno hipotezo v magistrskem delu, da organiziranost športa vpliva
na doseganje vrhunskih športnih dosežkov.

7.3 ANALIZA POVEZANOSTI MED DEJAVNIKI ORGANIZIRANOSTI
ŠPORTA IN DOSEGANJEM VRHUNSKIH ŠPORTNIH DOSEŽKOV
V tem delu raziskave smo s pomočjo sekundarnih virov, ki so podrobneje predstavljeni v
poglavju 4 in 5, in so pomembni dejavniki organiziranosti slovenskega športa, z
analitičnim pristopom in kvantitativno metodo ter deduktivnim sklepanjem proučili, če
oziroma v kolikšni meri, izbrani dejavniki vplivajo na osvajanje medalj slovenskih
vrhunskih športnikov. Izmed njih smo izbrali nekatere od njih, in jih posebej proučili v tem
delu raziskave. Prepričani smo, da tudi ta del raziskave prispeva k potrditvi ali zavrniti
temeljne hipoteze tega magistrskega dela, ki se glasi: »Organiziranost športa vpliva na
doseganje vrhunskih športnih dosežkov«.
Iskali smo povezanost med vrhunskimi športnimi dosežki, katerih produkt so dosežene
medalje in predstavljajo uspešnost vrhunskega športnika. Število osvojenih medalj smo
opredelili kot odvisno spremenljivko na eni strani in kot neodvisne spremenljivke
dejavnike organiziranosti športa: številom športnih društev, številom vrhunskih športnikov,
višino javnofinančnih sredstev, namenjenih športu in višino javnofinančnih sredstev,
namenjenih vrhunskemu športu, na drugi strani.
Raziskavo smo opravili z regresijsko analizo s pomočjo računalniškega orodja »excel«. Na
osnovi preizkušanja smo se odločili, da raziskavo izvedemo z bivariantnim linearnim
regresijskim modelom119, kjer smo preučevali povezanost med spremenljivkami, ki
predstavljajo dejavnike organiziranosti športa in doseženimi vrhunskimi športnimi dosežki.
Iskali smo povezanost med:
• številom športnih društev in številom osvojenih medalj,
• številom vrhunskih športnikov in številom osvojenih medalj,
• višino javnofinančnih sredstev, namenjenih športu in številom osvojenih medalj in
• višino javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu športu in številom
osvojenih medalj.

7.3.1 REGRESIJSKA ANALIZA
Kot že navedeno smo za ugotavljanje linearne povezanosti uporabili metodo izračuna
korelacijskega koeficienta »r«, kjer smo Pearsonov koeficient korelacije izračunali z
uporabo naslednje formule:
119

Linearna regresijska analiza je namenjena za raziskovanje linearnih vzorčnih povezanosti med
eno odvisno spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. Z njo ugotavljamo
statistično značilnost in moč linearne povezanosti ter napovedujemo vrednost odvisne
spremenljivke. Vpliv vsake od odvisnih spremenljivk je ocenjen tako, da je odvisen od medsebojnih
vplivov neodvisnih spremenljivk (povzeto po Košmelj, 2005).
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r=

(X − X )* (Y − Y )
(X − X ) * (Y − Y )
2

n

2

n

pri čemer velja:
• X je neodvisna spremenljivka, ki temelji na osnovi zbranih podatkov;
• Y je odvisna spremenljivka, ki temelji na osnovi zbranih podatkov;
•

X je aritmetična sredina (povprečje) vrednosti neodvisne spremenljivke X;

•
•

Y je aritmetična sredina (povprečje) vrednosti odvisne spremenljivke Y;
n predstavlja velikost vzorca podatkov oziroma število parov X in Y.

Poleg tega smo izračunali formulo za regresijsko premico, ki je:

Yr = a * X + b
pri čemer velja:
• Yr je odvisna spremenljivka oziroma njena regresijsko izračunana vrednost, ki se
izračuna na osnovi te formule;
• X je neodvisna spremenljivka, ki temelji na osnovi zbranih podatkov;
• a in b sta konstanti, ki se izračunata z uporabo naslednjih formul:

a=

(X − X )* (Y − Y )
(X − X )
2

b = Y − a* X
pri čemer je:
• X je aritmetična sredina (povprečje) vrednosti X;
• Y je odvisna spremenljivka, ki temelji na osnovi zbranih podatkov;
• Y je aritmetična sredina (povprečje) vrednosti Y;
Regresijska premica omogoča, da lahko na podlagi njene funkcije izračunamo linearno
regresijsko vrednost odvisne spremenljivke Yr za poljubno vrednost neodvisne
spremenljivke X.
Za ocenitev praktične vrednosti oziroma uporabnosti regresijske premice si pomagamo z
izračunom variance odvisne spremenljivke Y. Varianca odvisne spremenljivke Y predstavlja
povprečni kvadratni odklon odvisne spremenljivke Y in pove, kako dobro regresijska
funkcija razlaga variiranje odvisne spremenljivke Y (Tominc, Kramberger, 2009).
Varianca Y se izračuna s uporabo naslednje formule:

(Y − Y )
=

2

σ

2
y

n

pri čemer velja:
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•

σ y2 je varianca odvisne spremenljivke Y;

•

Y je odvisna spremenljivka, ki temelji na osnovi zbranih podatkov;

•
•

Y je aritmetična sredina (povprečje) vrednosti Y;
n predstavlja velikost vzorca podatkov oziroma število parov X in Y.

Varianco Y lahko razdelimo v dva dela, in sicer v pojasnjeno varianco Y in nepojasnjeno
varianco Y:

σ y2 = σ xy2 + σ ey2
pri čemer velja:
•

σ y2 je varianca odvisne spremenljivke Y;

•

σ xy2 je pojasnjena varianca odvisne spremenljivke Y;

•

σ ey2 je nepojasnjena varianca odvisne spremenljivke Y.

Pojasnjena varianca predstavlja del variance, ki razloži del variiranja odvisne
spremenljivke Y z variiranjem razlagalne spremenljivke. Pojasnjeno varianco odvisne
spremenljivke Y izračunamo kot povprečni kvadratni odklon ocenjenih vrednosti od
aritmetične sredine.
Nepojasnjena varianca predstavlja del variance, ki ni razložen z regresijsko funkcijo,
ampak je posledica vpliva drugih dejavnikov in slučajnih vplivov na spremenljivko Y.
Nepojasnjena varianca se izračuna s uporabo naslednje formule:

σ

2
ey

2
(
Yr − Y )
=

n

pri čemer velja:
•

σ ey2 je varianca nepojasnjena odvisne spremenljivke Y;

•

Yr je izračunana vrednost odvisne spremenljivke, ki se izračuna kot

Yr = a * X + b
•
•

Y je odvisna spremenljivka, ki temelji na osnovi zbranih podatkov;
n predstavlja velikost vzorca podatkov oziroma število parov X in Y.

Ko izračunamo varianco Y in nepojasnjeno varianco Y, lahko izračunamo pojasnjeno
varianco Y tako, da od celotne variance Y odštejemo nepojasnjeno varianco Y.
Za potrebe tega dela bomo uporabili razlago korelacijskega koeficienta »r«, kot jo podaja
Artenjak (1997, str. 152), ki jo vzporeja z determinacijskim koeficientom »r2« in pomen
vrednosti parametra ocenjuje:
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Determinacijski koeficient
r2
0
0,00–0,25
0,26–0,64
0,65–0,99
1

Absolutna vrednost
korelacijskega koeficienta
r
0
0,00–0,50
0,51–0,79
0,80–0,99
1

Pomen vrednosti
parametra
korelacije ni
slaba korelacija
srednje močna korelacija
močna korelacija
popolna korelacija

7.3.1.1 Analiza povezanosti med številom športnih društev in številom
osvojenih medalj
Kot smo v tem magistrskem delu že ugotovili, so ŠD temeljni nosilec športnega dogajanja,
njihovi člani (športniki) pa ustvarjalci športnih dosežkov. Ti se odražajo v medaljah. Zato
smo ti dve spremenljivki medsebojno analizirali s podatki, kot so predstavljeni v
preglednici 13.
Preglednica 13: Število športnih društev in število osvojenih medalj
Leto

Neodvisna spremenljivka X
Število športnih društev

1991

1.863

Odvisna spremenljivka Y
Število osvojenih medalj
20

1992

13

1993

17

1994
1995

34
15

2.480

1996

23

1997

31

1998

47

1999

32

2000

38

2001

3.745

58

2002
2003

4.062
4.753

60
55

2004

5.308

58

2005

5.724

73

2006

5.941

50

2007

6.001

72

2008

6.115

81

2009
2010

6.773
7.917

90
95

Dobljeni rezultati izračuna so:
»r«
0,909430053

»r²«
0,82706302 %

»a«
0,012689153
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»b«
-3,58359744

•

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta »r« pove, da je r=0,909430053,
oziroma 0,80 < r < 0,99. Iz tega izhaja, da je linearna povezanost med številom
športnih društev in številom osvojenih medalj močna in pozitivna.

•

Izračunani determinacijski koeficient »r2«120 0,82706302 pove, da skupna
varianca odvisne spremenljivke »število osvojenih medalj« odraža močno
povezanost z neodvisno spremenljivko »število športnih društev«, saj je kar 82,7
% variabilnosti odvisne spremenljivke pojasnjeno z linearnim vplivom neodvisne
spremenljivke.
Izračunana vrednost koeficienta »a« ter vrednost koeficienta »b«, je vstavljena v
formulo regresijske premice in dobimo zapis Yr = 0,012689153*X - 3,583597444.
Z njeno pomočjo lahko napovemo oziroma ocenimo kolikšno bo število osvojenih
medalj (Yr) pri določenem številu športnih društev (X).

•

Grafikon 36: Število osvojenih medalj glede na število športnih društev
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Podatki iz preglednice 13 so nazorno prikazani na grafikonu 36 in prikazujejo
povezanost med številom športnih društev (X) in številom osvojenih medalj (Y). Z
modrimi pikami je prikazano dejansko število osvojenih medalj. Regresijska premica je
v grafikonu prikazana kot oranžna premica. Z oranžnimi pikami je prikazano
izračunano število osvojenih medalj na podlagi formule za regresijsko premico pri
enakem številu športnih društev (X).
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Determinacijski koeficient »r2« nam pove, kakšna je kakovost linearnega regresijskega modela
oziroma predstavlja odstotni delež skupne variance vrednosti odvisne spremenljivke. Vrednosti
determinacijskega koeficienta so opredeljene z neenačbo: 0 ≤ r2xy ≥ +1 in le v primeru, ko je
determinacijski koeficient 1, je povezanost med spremenljivkama popolna, oziroma povezanosti ni,
če je vrednost determinacijskega koeficienta 0.
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7.3.1.2 Analiza povezanosti med številom vrhunskih športnikov in osvojenimi
medaljami
Ker so vrhunski športniki potencialni osvajalci medalj na velikih mednarodnih športnih
tekmovanjih, bi bilo logično, da med njih številom in osvojenimi medaljami, obstaja tesna
povezanost. Z analizo v nadaljevanju bomo poskušali to domnevo preveriti. Zato smo ti
dve spremenljivki medsebojno analizirali s podatki, kot so predstavljeni v preglednici 14.
Preglednica 14: Število vrhunskih športnikov in število osvojenih medalj

Leto

Neodvisna spremenljivka X
Število vrhunskih
športnikov

Odvisna spremenljivka Y
Število osvojenih medalj

1991

143

20

1992

149

13

1993
1994

272
333

17
34

1995

418

15

1996

467

23

1997

558

31

1998

520

47

1999

581

32

2000
2001

597
744

38
58

2002

761

60

2003

754

55

2004

718

58

2005

783

73

2006

805

50

2007

862

72

2008
2009

794
901

81
90

2010

979

95

Dobljeni rezultati izračuna so:

•

•

»r«

»r²«

»a«

»b«

0,901336815

81,2 %

0,092788895

-8,218219809

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta »r« pove, da je r=0,901336815,
oziroma 0,80 < r < 0,99. Iz tega izhaja, da je linearna povezanost med številom
vrhunskih športnikov in številom osvojenih medalj močna in pozitivna.
Izračunani determinacijski koeficient »r2« 81,24 pove, da skupna varianca odvisne
spremenljivke »število osvojenih medalj« odraža močno povezanost z neodvisno
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•

spremenljivko »število vrhunskih športnikov«, saj je kar 81,2 % variabilnosti
odvisne spremenljivke pojasnjeno z linearnim vplivom neodvisne spremenljivke.
Izračunana vrednost koeficienta »a« ter vrednost koeficienta »b«, je vstavljena v
formulo regresijske premice in dobimo zapis Yr = 0,092788895*X - 8,218219809.
Z njeno pomočjo lahko napovemo oziroma ocenimo kolikšno bo število osvojenih
medalj (Yr) pri določenem številu število vrhunskih športnikov (X).

Grafikon 37: Število osvojenih medalj glede na število vrhunskih športnikov
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Podatki iz preglednice 14 so prikazani na grafikonu 37 in prikazujejo povezanost med
številom število vrhunskih športnikov (X) in številom osvojenih medalj (Y). Z modrimi
pikami je prikazano dejansko število osvojenih medalj. Regresijska premica je v
grafikonu prikazana kot oranžna premica. Z oranžnimi pikami je prikazano izračunano
število osvojenih medalj na podlagi formule za regresijsko premico pri enakem številu
število vrhunskih športnikov (X).

7.3.1.3 Analiza povezanosti med višino javnofinančnih sredstev, namenjenih
športu in številom osvojenih medalj
Finančna sredstva so pomemben podpornik športa, športne dejavnosti in njegovega
razvoja. Pri izračunu povezanosti višine javnofinančnih sredstev, ki so prikazana v
preglednici 15, in številom osvojenih medalj, smo izhajali iz predpostavke precejšnje
povezanosti.
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Preglednica 15: Višina javnofinančnih sredstev, namenjenih športu in število
osvojenih medalj

Leto

Neodvisna spremenljivka X
Višina javnofinančnih
sredstev, namenjenih
športu

Odvisna spremenljivka Y
Število osvojenih medalj

2001

63.411.691,00 €

58

2002

68.662.335,00 €

60

2003

80.620.034,00 €

55

2004

73.214.343,00 €

58

2005

78.477.886,00 €

73

2006

100.318.171,00 €

50

2007
2008

100.541.201,00 €
112.219.716,00 €

72
81

2009

117.678.877,00 €

90

Dobljeni rezultati izračuna so:
»r«
0,663146511

•

•

•

»r²«
43,98 %

»a«
0,000000448494

»b«
26,70915366

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta »r« pove, da je r=0,663146511,
oziroma 0,51 < r < 0,79. Iz tega izhaja, da je linearna povezanost med višino
javnofinančnih sredstev, namenjenih športu, in številom osvojenih medalj« srednje
močna in pozitivna.
Izračunani determinacijski koeficient »r2«= 43,9 pove, da skupna varianca odvisne
spremenljivke »število osvojenih medalj« odraža srednje močno povezanost z
neodvisno spremenljivko »višina javnofinančnih sredstev, namenjenih športu«, saj
je kar 43,9 % variabilnosti odvisne spremenljivke pojasnjeno z linearnim vplivom
neodvisne spremenljivke.
Izračunana vrednost koeficienta »a« ter vrednost koeficienta »b«, je vstavljena v
formulo regresijske premice in dobimo zapis Yr = 0,000000448494*X +
26,70915366. Z njeno pomočjo lahko napovemo oziroma ocenimo kolikšno bo
število osvojenih medalj (Yr) pri določeni višini javnofinančnih sredstev,
namenjenih športu (X).
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Grafikon 38: Število osvojenih medalj glede na višino javnofinančnih sredstev,
namenjenih športu
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Podatki iz preglednice 15 so razvidni iz grafikona 38 in prikazujejo povezanost med višino
javnofinančnih sredstev, namenjenih športu (X) in številom osvojenih medalj (Y). Z
modrimi pikami je prikazano dejansko število osvojenih medalj. Regresijska premica je v
grafikonu prikazana kot oranžna premica. Z oranžnimi pikami je prikazano izračunano
število osvojenih medalj na podlagi formule za regresijsko premico pri enaki višini
javnofinančnih sredstev, namenjenih športu (X).

7.3.1.4 Analiza povezanosti med višino javnofinančnih sredstev, namenjenih
vrhunskemu športu in številom osvojenih medalj
Ker smo v poglavju 5 posebej prikazali višino javnofinančnih sredstev namenjenih
programom vrhunskega športa, ki so predstavljena v preglednici 16, želimo s to analizo
ugotoviti vpliv ali povezanost teh sredstev s številom osvojenih medalj.
Preglednica 16: Višina javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu
športu in število osvojenih medalj

Leto

Neodvisna spremenljivka X
Višina javnofinančnih
sredstev, namenjenih
vrhunskemu športu

Odvisna spremenljivka Y
Število osvojenih medalj

2001

7.518.650,00 €

58

2002

7.354.472,00 €

60

2003

7.221.287,00 €

55

2004

6.896.665,00 €

58

2005
2006

7.485.266,00 €
7.155.402,00 €

73
50

2007

6.050.946,00 €

72

2008

7.459.423,00 €

81
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Leto

Neodvisna spremenljivka X
Višina javnofinančnih
sredstev, namenjenih
vrhunskemu športu

Odvisna spremenljivka Y
Število osvojenih medalj

2009

7.531.879,00 €

90

Dobljeni rezultati izračuna so:
»r«

»r²«

»a«

»b«

0,127033741

1,61 %

0,0000035783

40,61969404

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta »r« pove, da je r=0,127033741,
oziroma 0,00 < r < 0,50. Iz tega izhaja, da je linearna povezanost med višino
javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu športu, in številom osvojenih
medalj slaba in pozitivna.
Izračunani determinacijski koeficient »r2« 1,61 pove, da skupna varianca odvisne
spremenljivke »višina javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu športu«
odraža slabo povezanost z neodvisno spremenljivko »število športnih društev«, saj
je komaj 1,6 % variabilnosti odvisne spremenljivke pojasnjeno z linearnim vplivom
neodvisne spremenljivke.
Izračunana vrednost koeficienta »a« ter vrednost koeficienta »b«, je vstavljena v
formulo regresijske premice in dobimo zapis Yr = 0,0000035783*X +
40,61969404. Z njeno pomočjo lahko napovemo oziroma ocenimo kolikšno bo
število osvojenih medalj (Yr) pri določeni višini javnofinančnih sredstev,
namenjenih vrhunskemu športu (X).

•

•

•

Grafikon 39: Število osvojenih medalj glede na višino javnofinančnih sredstev,
namenjenih vrhunskemu športu
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Podatki iz preglednice 16 so nazorno prikazani na grafikonu 39 in prikazujejo povezanost
med višino javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu športu (X) in številom
osvojenih medalj (Y). Z modrimi pikami je prikazano dejansko število osvojenih medalj.
Regresijska premica je v grafikonu prikazana kot oranžna premica. Z oranžnimi pikami je
prikazano izračunano število osvojenih medalj na podlagi formule za regresijsko premico
pri enaki višini javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu športu (X).

7.3.1.5 Analiza povezanosti med športno površino na prebivalca in številom
osvojenih medalj
V drugi raziskavi tega magistrskega dela je bil ugotovljen velik pomen športne
infrastrukture na doseganje vrhunskih športnih rezultatov. S to analizo želimo ugotovitev
o povezanosti kvantitete športnih površin s številom osvojenih medalj, ki predstavljajo
vrhunski športni rezultat, z regresijsko analizo še dodatno dokazati oziroma potrditi.
Preglednica 17: Športna površina na prebivalca in število osvojenih medalj

Leto

Neodvisna spremenljivka X
Odvisna spremenljivka Y
Športna površina v m2 na
Število osvojenih medalj
prebivalca

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

3,3900
3,4300
3,4200
3,4400
3,4611
3,4713
3,4769
3,4897
3,5238

60
55
58
73
50
72
81
90
95

Dobljeni rezultati izračuna so:
»r«
0,771580425

•

•

»r²«
59,5 %

»a«
304,4607765

»b«
-981,7314043

Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta »r« pove, da je r=0,771580425,
oziroma 0,51 < r < 0,79. Iz tega izhaja, da je linearna povezanost med športnimi
površinami v m2 na prebivalca in številom osvojenih medalj srednje močna in
pozitivna.
Izračunani determinacijski koeficient »r2« 59,5 % pove, da skupna varianca
odvisne spremenljivke »število osvojenih medalj« odraža srednje močno
povezanost z neodvisno spremenljivko »športna površina v m2 na prebivalca«, saj
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•

je 59,5 % variabilnosti odvisne spremenljivke pojasnjeno z linearnim vplivom
neodvisne spremenljivke.
Izračunana vrednost koeficienta »a« ter vrednost koeficienta »b«, je vstavljena v
formulo regresijske premice in dobimo zapis Yr = 304,4607765*X - 981,7314043.
Z njeno pomočjo lahko napovemo oziroma ocenimo kolikšno bo število osvojenih
medalj (Yr) pri določeni športni površini v m2 na prebivalca (X).

Grafikon 40: Število osvojenih medalj glede na športno površino v m2 na
prebivalca
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Podatki iz preglednice 17 so nazorno prikazani na grafikonu 40 in prikazujejo
povezanost med športno površino v m2 na prebivalca (X) in številom osvojenih medalj
(Y). Z modrimi pikami je prikazano dejansko število osvojenih medalj. Regresijska
premica je v grafikonu prikazana kot oranžna premica. Z oranžnimi pikami je
prikazano izračunano število osvojenih medalj na podlagi formule za regresijsko
premico pri enaki športni površini v m2 na prebivalca (X).

7.3.2 REZULTATI IN RAZLAGA

Iz preglednice 18 izhaja, da je doseganje vrhunskih športnih dosežkov, ki smo ga v tem
magistrskem delu vrednotili skozi število osvojenih medalj na OI, SP in EP:
- zelo močno linearno povezano (90,9 %) s številom športnih društev,
- zelo močno linearno povezano (90,1 %) s številom vrhunskih športnikov,
- srednje oziroma zmerno močno linearno povezano (66,3%) z višino javnofinančnih
sredstev, namenjenih športu,
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-

komaj neznatno linearno povezano (12,7%) z višino javnofinančnih sredstev,
namenjenih vrhunskemu športu in
srednje oziroma zmerno močno linearno povezano (77,2 %) z obsegom športnih
površin v m2 na prebivalca.

Preglednica 18: Linearna povezanost vrhunskih športnih dosežkov z dejavniki
organiziranosti športa

Linearna
koreliranost s
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variance
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Število
vrhunskih
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javnofinanč
nih
sredstev,
namenjenih
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r= 0,9094
ali
90,9 %

r= 0,9013
ali
90,1 %

r= 0,6631
ali
66,3 %

r= 0,1270
ali
12,7 %

r= 0,7716
ali
77,2 %

r²= 43,9 %

r²= 1,6 %

r²= 59,5 %

r²= 82,7 % R²= 81,2 %

7.3.3 TEMELJNE UGOTOVITVE REGRESIJSKE ANALIZE
kot je razvidno iz preglednice 18, kjer so zbrani rezultati regresijske analize povezanosti
med posameznimi dejavniki organiziranosti športa in doseganjem vrhunskih športnih
rezultatov, izhaja, da so izmed petih dejavnikov organiziranosti športa štirje (število
športnih društev, število vrhunskih športnikov, višina javnofinančnih sredstev, namenjenih
športu, obseg športnih površin v m2 na prebivalca) močno povezani z doseganjem
vrhunskih športnih rezultatov. Na tej podlagi lahko sklepamo, da bi se s spodbujanjem
dejavnikov organiziranosti športa predvidoma povečalo število osvojenih medalj na velikih
mednarodnih športnih tekmovanjih. Regresijska analiza kaže, da bi na uspešnost
slovenskih športnikov še v najmanjši meri vplivala sprememba višine javnofinančnih
sredstev, ki se neposredno vlagajo v vrhunski šport.
Tudi ta raziskava, z ugotovljeno zelo močno linearno povezavo med številom osvojenih
medalj in številom športnih društev, potrjuje pomembnost temeljne organizacijske enote
izvajanja športa – športnega društva, ki v organizacijskih strukturah slovenskega športa
predstavlja bazo, oziroma »valilnico« talentov - potencialnih vrhunskih športnikov.
Sprememba števila športnih društev in sprememba števila vrhunskih športnikov
najmočneje vplivata na uspešnost slovenskega vrhunskega športa, ki se meri skozi število
osvojenih medalj na OI, SP in EP. V kolikor želimo v Republiki Sloveniji stremeti k še
boljšim vrhunskim športnim rezultatom, si moramo najbolj prizadevati za povečanje
števila športnih društev, ter za povečanju števila vrhunskih športnikov.
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Lahko trdimo, da smo z regresijsko analizo dokazali pomembno povezanost med dejavniki
organiziranosti športa in doseganjem vrhunskih športnih rezultatov. Lahko rečemo, da je
tudi s to analizo potrjena hipoteza magistrskega dela, da organiziranost športa vpliva na
vrhunske športne rezultate.
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8 PREVERITEV HIPOTEZE S PODHIPOTEZO
Da bi proučili vpliv organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih dosežkov, smo
pred raziskavo v magistrskem delu zastavili temeljno hipotezo, ki smo jo poskušali skozi
magistrsko delo preveriti.
Hipotezo: »Organiziranost športa vpliva na doseganje vrhunskih športnih rezultatov,«
lahko na osnovi rezultatov anketne raziskave vpliva organiziranosti športa na doseganje
vrhunskih športnih dosežkov in rezultatov analize povezanosti med dejavniki
organiziranosti športa in doseganjem vrhunskih športnih dosežkov, potrdimo.
Da bi proučili primerljivost organiziranosti športa v Sloveniji in vrhunskih športnih
rezultatov slovenskih športnikov z izbranimi evropskimi državami in vrhunskimi športnimi
dosežki športnikov teh držav, smo zastavili podhipotezo: »Organiziranost športa v
Sloveniji je primerljiva z organiziranostjo v izbranih državah,« ki jo lahko na osnovi
primerjalne analize organiziranosti športa v nekaterih evropskih državah prav tako
potrdimo.

Obrazložitev
Znanstveno raziskovalno delo na osebnem projektu »magistrsko delo«, smo razdelili v tri
ločene raziskave:
1. Cilj prve raziskave je bil ugotoviti, v kolikšni meri je organiziranost športa v
Sloveniji, in vrhunski športni rezultati slovenskih športnikov, primerljiva z
organiziranostjo in z rezultati v izbranih proučevanih evropskih državah. Pri prvi
raziskavi sta bili uporabljeni komparativna (primerjalna) metoda in metoda
deskripcije, v zaključevanju tudi statistična metoda. Kot raziskovalni instrument je
bila uporabljena metoda zbiranja podatkov z vprašalnikom. Z metodo kompilacije
so bili primerjalno proučeni elementi organizacije slovenskega športa, vrhunskega
športa in vrhunski športni dosežki z istimi izhodišči v petih evropskih državah.
Rezultat opravljene sinteze in preglednica s prikazom primerjanih izhodišč, je
predstavljena v poglavju 7.1.
Rezultati raziskave dokazujejo, da je Slovenija po organiziranosti športa in
rezultatih slovenskih vrhunskih športnikov povsem primerljiva z analiziranimi
državami. Normativno ima Slovenija šport urejen s specialnim področnim zakonom
(ZSpo), številni drugi zakoni se posredno dotikajo športa, in s številnimi
podzakonskimi predpisi, z NPŠ ima sprejeto strategijo razvoja športa. Vladne in
nevladne organizacije so primerljive z evropskimi državami tako pristojnostno kot
organizacijsko. Šport je piramidalno organiziran, kot velja tudi za evropski model
organiziranosti športa, s tem, da vrh organiziranosti civilne športne sfere v
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Sloveniji predstavlja združena organizacijska oblika panožnih športnih zvez
olimpijskih in neolimpijskih športnih panog, OKS – ZŠZ. Po številu vrhunskih
športnikov na sto tisoč prebivalcev s skoraj 46 odstotnimi točkami celo pozitivno
odstopamo. Podobno velja za število osvojenih medalj na OI glede na število
prebivalcev.
Na osnovi rezultatov proučevanja po opisanem postopku lahko potrdimo
podhipotezo, da je Slovenija po organiziranosti športa primerljiva s primerjanimi
državami, oziroma lahko trdimo, da sodimo v kategorijo športno razvitih nacij.
2. Kot raziskovalni instrument druge raziskave, katere cilj je bil znanstveno preveriti
vpliv organiziranosti športa na doseganje vrhunskih športnih dosežkov, je bila
uporabljena metoda anketiranja z vprašalnikom iz nabora kvantitativnih metod.
Uporabljena je bila računalniško podprta metoda anketiranja po medmrežju s
pomočjo spletne aplikacije SurveyMonkey.
Raziskava je temeljila na vzorcu šestnajstih slovenskih vrhunskih športnikov od
vseh 24 slovenskih nosilcev olimpijskih medalj. Za najprimernejšo rešitev izbire
anketirancev je bil izbran kriterij vrhunskega športnika, ki se je izkazal kot
metodološko sprejemljiv. Vzorec spremenljivk je bil zasnovan na podlagi vsebinske
zasnove anketnega vprašalnika, ki se nahaja v prilogi 9 tega magistrskega dela. Na
dan zaključka anketiranja je bilo prejetih 16 veljavnih odgovorov. Dosežena je bila
72,7 % odzivnost in 86,5 % uspešnost pri popolnosti odgovarjanja na vseh 26
vprašanj. Pri sestavi vprašalnika smo sledili ugotovitvam, ki smo jih zaznali v tuji
literaturi in praksi. Vanj so bili vključeni vsebinski sklopi, ki omogočajo širšo, tudi
mednarodno, primerjavo in analizo.
Za korektno statistično obdelavo podatkov, predvsem pa za korektno interpretacijo
rezultatov, so bila vprašanja, kjer je bilo respondentom ponujeno vrednotenje
trditev po pomembnosti, obdelana po metodi utežene vrednosti trditve.
Če izhajamo iz ugotovitve, da so športna društva (klubi), kot osnovne športne
organizacije, ob športnikih in njihovih trenerjih, temeljni nosilec vrhunskega
športa, in imajo ob NPŠZ odločilno vlogo pri njihovemu razvoju, da so glavni
nosilec vrhunskih športnih uspehov in da so izjemnega pomena tudi za državo, in
jo povežemo z ugotovitvami raziskave, ki potrjujejo, da imajo, oziroma so imeli,
slovenski športniki, osvajalci olimpijskih medalj, zelo dobre pogoje za delo v
društvih, ki so od vseh organizacijskih struktur slovenskega športa najbolje
organizirana, lahko potrdimo postavljeno hipotezo v magistrskem delu, da
organiziranost športa vpliva na doseganje vrhunskih športnih dosežkov.
3. V tretji raziskavi smo z analitičnim pristopom in kvantitativno metodo, ter
deduktivnim sklepanjem, proučili, če, oziroma v kolikšni meri, izbrani dejavniki
organiziranosti športa vplivajo na osvajanje medalj slovenskih vrhunskih
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športnikov. Iskali smo povezanost, oziroma odvisnost med vrhunskimi športnimi
dosežki, ki se merijo s številom osvojenih medalj na OI, SP in EP, in predstavljajo
uspešnost vrhunskih športnikov (odvisna spremenljivka), in petimi dejavniki
organiziranosti športa: številom športnih društev, številom vrhunskih športnikov,
višino javnofinančnih sredstev, namenjenih športu, višino javnofinančnih sredstev,
namenjenih vrhunskemu športu in z obsegom športnih površin v m2 na prebivalca
(neodvisne spremenljivke).
Raziskava je bila opravljena z regresijsko analizo s pomočjo računalniškega orodja
»excel«. Na osnovi preizkušanja smo se odločili, da raziskavo izvedemo z
bivariantnim linearnim regresijskim modelom. Za ugotavljanje linearne povezanosti
smo uporabili metodo izračuna korelacijskega koeficienta.
Iz ugotovitev raziskave izhaja, da je doseganje vrhunskih športnih dosežkov, ki
smo jim v tem magistrskem delu sledili skozi število osvojenih medalj na OI, SP in
EP:
• zelo močno linearno povezano (90,9 %) med številom osvojenih medalj in
številom športnih društev,
• zelo močno linearno povezano (90,1 %) med številom osvojenih medalj in
številom vrhunskih športnikov,
• srednje, oziroma zmerno močno linearno povezano (66,3%) med številom
osvojenih medalj in višino javnofinančnih sredstev, namenjenih športu,
• komaj neznatno linearno povezano (12,7%) med številom osvojenih
medalj in višino javnofinančnih sredstev, namenjenih vrhunskemu športu,
in
• srednje, oziroma zmerno močno linearno povezano (77,2 %) med številom
osvojenih medalj in obsegom športnih površino v m2 na prebivalca.
Na osnovi ugotovitve, da so kar štirje od petih proučevanih dejavnikov organiziranosti
športa močno povezani (koreliirani) z doseganjem vrhunskih športnih rezultatov, lahko
potrdimo, da organiziranost športa vpliva na doseganje vrhunskih športnih rezultatov.
S tem je tudi v tem delu potrjena hipoteza magistrskega dela, da organiziranost športa
vpliva na doseganje vrhunskih športnih rezultatov.
Iz navedenih rezultatov raziskav v sklopu tega magistrskega dela izhaja, da raziskave
potrjujejo trditev, navedeno v hipotezi: »Organiziranost športa vpliva na doseganje
vrhunskih športnih rezultatov,« in podhipotezi: »Organiziranost športa v Sloveniji je
primerljiva z organiziranostjo v izbranih državah.«
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9 PRISPEVEK RAZISKOVANJA STROKI IN ZNANOSTI
Tako teoretični kot raziskovalni del magistrskega dela »Vpliv organiziranosti športa na
doseganje vrhunskih športnih rezultatov«, je po dostopnih virih prva tovrstna raziskava v
slovenskem prostoru, saj podobne raziskave, ki bi tematiko proučevala na način, kot je
proučevana v magistrskem delu, nismo zasledili. Skromna je bera podobnih raziskav tudi v
tujini. Zato vsaj za slovenski prostor to magistrsko delo že samo po sebi predstavlja
prispevek znanosti in stroki. Vsekakor je osnova tudi za njeno morebitno nadgradnjo in
nadaljnjo uporabo, ter kot taka prispeva k razvoju stroke.
Iskustveno ugotavljamo, da lahko njene ugotovitve predstavljajo dobro izhodišče za
nadaljnja še bolj kompleksna raziskovanja in primerjave.
Prispevek magistrskega dela k slovenski stroki je nedvomno tudi to, da so na enem mestu
zbrana ali opredeljena teoretična in pojmovna izhodišča športa, pomen in vlogo športa v
družbi, predstavili značilnosti dosedanje organiziranosti športa v Sloveniji tudi iz vidika
povezanosti z vrhunskim športom. Predstavljen je tudi model organiziranosti športa v
Evropi oziroma v izbranih modelnih državah. Verjamemo, da bodo izsledki naše raziskave
v pomoč strokovnjakom, ki vodijo organizacijski vidik športa in vsem tistim, ki vodijo
vrhunski šport. Predvsem pa bi bil namen magistrskega dela uresničen, če bi odprl nova
raziskovanja na področju povezanosti in soodvisnosti organiziranosti športa z ostalimi
ravnmi športa.
Objektivne kriterije za dobro organiziranost športa je načeloma težko opredeliti. V
dostopni literaturi ni zaslediti raziskav, ki bi opredelile optimalno ali pa idealno
organiziranost športa, oziroma neko državo, ki bi lahko bila ustrezen model za vse.
Razumljivo je, da je pri modelu organiziranosti med drugim potrebno upoštevati tudi
družbeno specifiko. Tako družbeno-politično ureditev, tradicijo, ekonomske pogoje,
človeške vire ipd. Nenazadnje je potrebo upoštevati tudi usmeritve in posebnosti vpliva
organiziranosti pri individualnih športnih panogah in pri kolektivnih športnih panogah. Pri
nas velja, da so sistemski ukrepi države za podporo vrhunskemu športu usmerjeni bolj v
t.i. individualne športe (zaposlovanje v državni upravi, štipendiranje,…). Nedvomno bi bilo
z nadaljnjimi raziskavami smiselno ugotoviti soodvisnost med sistemskimi ukrepi in
rezultati v organiziranosti in uspešnosti posamezne športne panoge.
Na področju vrhunskega športa v Sloveniji velik doprinos pomeni oblikovanje modela
vrednotenja športnih panog z vidika vrhunskega športa (Kolar, 2005). Kolar (2005) tudi
primerja mnenja različnih javnosti o pomenu športnih panog ter vrhunskega športnega
rezultata, doseženega v posameznih športnih panogah. Oblikovanje modela je zaradi
objektivizacije izbranih meril in spremenljivk vrednotenja potekalo v okviru projekta
(Olimpijski komite Slovenije – ZŠZ; 2001–2003) »Vrednotenje tekmovalnih športnih
dosežkov in športnih panog z vidika vrhunskega športnega rezultata«. V okviru
navedenega projekta je bil razvit model, ki je za vrednotenje športnih panog predvideval
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25 spremenljivk, razvrščenih v 8 meril. Te spremenljivke so predstavljale proizvode
vrhunskega športnega rezultata, nekatere smo prevzeli tudi za potrebe naše raziskave in s
tem dodajamo delež k preglednosti področja.
Pomemben prispevek tako k znanosti in stroki pa je analiza odgovorov anketirancev,
slovenskih športnikov, ki so v obdobju po osamosvojitvi osvojili medaljo na olimpijskih
igrah. Prav je, da tisti, ki skrbijo za organiziranost slovenskega športa, vedo, kaj menijo
tisti, ki v razmerah vrhunskega športa delujejo in ustvarjajo vrhunske športne dosežke.
Tovrstna analiza do sedaj ni bil narejena. Uspelo nam je zbrati kar 73 % vseh mnenj,
oziroma odgovorov, od sicer 24 nosilcev olimpijskih medalj. Ker je pot do tako velikih
športnih uspehov, kot je olimpijska medalja, praviloma dolga, ocenjujemo, da so športniki
med najbolj objektivnimi ocenjevalci organiziranosti področja. Njihovi odgovori so
statistično in vsebinsko obdelani. Glede na obravnavani delež anketirancev lahko
govorimo o populaciji slovenskih nosilcev medalj, oziroma o kvalificirani in za to pristojni
ciljni skupini (večini), zato smo uporabili tudi kvalitativno analizo odgovorov.
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10 UPORABNOST REZULTATOV RAZISKAVE
Razsežnost športa sega v družbene, vedno bolj pa tudi v gospodarske in politične svetove.
Delež populacije, ki je aktivno vključena v šport se povečuje, morda še bolj pa delež ljudi,
ki so posredno ali neposredno povezani s športom. Šport posredno ali neposredno
zaposluje milijone ljudi po celem svetu, veliko tudi v Sloveniji, in je iz amaterizma postal
pomembna industrija. Razvoj in profesionalizem v športu sta vzpodbudila spremembe na
področjih potrošnje, proizvajanja in managementa športnih dogodkov in organizacij na
vseh nivojih. Šport je postal je eden bolj vidnih pokazateljev procesa globalizacije, neke
vrste tržno blago razvitega dela sveta. Šport vzpodbuja migracije ljudi in pliva na
demografske in kulturološke dejavnike. Postal je platforma in sredstvo za oglaševanje,
postal je vir zaslužka posameznikom in/ali podjetjem, in tudi pomemben delež finančnih
tokov držav. Ker/če ja vloga športa v družbi tako izrazita, je prav, da je šport čim bolj
pregledno in sistematično organiziran. To je bilo tudi naše vodilo, zato smo poskušali
prispevati delček k stroki in znanosti prav na tem področju športa.
Šport že dolgo ni več le dejavnost za prosti čas, temveč je tudi čedalje zahtevnejša
profesionalna ali polprofesionalna dejavnost športnikov, trenerjev, športnih delavcev,
managerjev itd. V magistrskem delu smo proučevali predvsem ta del in poskušali opozoriti
na vidike organiziranosti. Pokazala se je potreba po urejenosti, sistematizaciji, vodenju in
organiziranosti, skratka po managementu športne dejavnosti. Šport je kot dejavnost
postal preobsežen, zato ga je bilo potrebno urediti. S pričujočo študijo smo poizkušali
dodati kanček v urejenost in preglednost športa, in na ta način optimirati možnosti, da bi
slovenski vrhunski šport postal še uspešnejši.

10.1 PREDLOGI ZA PRAKSO
Ker smo prepričani, da raziskovanje ne more in ne sme biti samo sebi namen, temveč
sistematično iskanje odgovorov za boljšo prakso in napredek, to magistrsko delo
zaključujemo s predlogi za nadaljnja raziskovanja obravnavane problematike. Številni
predlogi so se nam porodili že ob proučevanju in analizi literature in virov, predvsem pa
pri sklepanju in zaključevanju.
Da je področje športa v Sloveniji normativno dobro urejeno, ugotavljamo tudi v pričujoči
raziskavi. Bi pa kazalo področje urediti bolj pregledno in strnjeno. Ukrepi, ki jih država in
NVO izvajajo skladno z usmeritvami NPŠ 2000, so pokazali izjemno dobre učinke na
slovenski vrhunski šport, da pa se jih vrhunski športniki premalo zavedajo, zato bi kazalo
za tovrstno prepoznavnost več postoriti. Vsekakor pa predlagamo, da bi se s tovrstnim
raziskovanjem nadaljevalo in razširilo vzorčenje vsaj na vse športnike, ki so osvojili
medalje tudi na EP in SP, česar smo se v tem magistrskem delu poslužili le v tretji
raziskavi. Tako bi zajeli tudi športnike iz kolektivnih športnih panog. Pričakovati namreč je,
da bi bili rezultati podobne raziskave vsebinsko nekoliko spremenjeni, saj predvidevamo,
da je sistem oziroma model organiziranosti v moštvenih športih precej drugačen. Tovrstne
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primerjave odpirajo mnogo raziskovalnih možnosti za nadaljnje analize. Menimo, da je to
magistrsko delo dobra osnova za njeno morebitno nadgradnjo in nadaljnjo uporabo, ter
kot tako prispeva k razvoju stroke.
Ker je, kot smo ugotovili, uspešnost športnih organizacij (posledično ustvarjanja dobrih
oziroma odličnih pogojev, tako finančnih kot materialnih, športnikom za vadbo), zelo
pogojena s kvalitetnim in sposobnim managementom (managerji), bi bilo potrebno v
smislu izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja v izobraževalnih programih na
visokošolskih izobraževalnih inštitucijah (fakultetah), nameniti več prostora managementu
v športu.
S proučevanjem in raziskavami smo ugotovili pomembnost interdisciplinarno izobraženega
in usposobljenega strokovnega kadra v športu, ki je eden ključnih pogojev za strokovno
delo z nadarjenimi in vrhunskimi športniki, za doseganje vrhunskih športnih dosežkov.
Zato je izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju strokovnih kadrov v športu
potrebno nameniti posebno pozornost (večjo finančno, strokovno in sistemsko podporo).
Kot ugotavljajo avtorji analize Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 20002010 (Kolar et al., 2010), pa tudi pričujoče magistrsko delo to potrjuje, so dali predpisani
in izvedeni ukrepi izjemno pozitivne učinke. Sklepamo, da je bilo poslanstvo NPŠ (2000)
uspešno uveljavljeno, saj so država in lokalne skupnosti z izvedenimi ukrepi, kot ugotavlja
Kolar s sodelavci, »uspešno soustvarjale pogoje za razvoj športa in s tem povečale
uspešnost z vidika uporabnikov, ki so bili uresničevanja ukrepov in aktivnosti deležni«.
Nedvomno kazalci rasti in razvoja slovenskega športa, ki so bili ugotovljeni v tej analizi,
kažejo, da je šport v Sloveniji v zadnjem desetletju napredoval, tako z vidika kvantitete
športne dejavnosti in športno aktivnih, kakor tudi z vidika kakovosti doseženih športnih
rezultatov v mednarodnem prostoru. Ker se je veljavnost programa v letu 2010 iztekla, je
potrebno čim prej sprejeti podoben dokument, ga ustrezno novelirati času in potrebam primerno,
ter ga pričeti uveljavljati v športni praksi.
Že analiza veljavnega ZSpo po izvedenih regijskih razpravah o aktualnosti in uporabnosti
predpisa, glede na oddaljenost od njegovega sprejema in uveljavitve, v letu 2007
(Repenšek, 2007), je opozorila na nujnost posodobitve specialnega predpisa za področje
športa, katerega pomembnost za slovenski šport smo v tem magistrskem delu večkrat
izpostavili. Kot kaže praksa, pa tudi naše ugotovitve to dokazujejo, je potrebno čim prej
pristopiti k pripravi novega zakonskega besedila, ter ga strokovno in interesno
usklajenega (predvsem s civilno športno sfero), poslati v postopek potrditve oziroma
sprejemanja v Državni zbor Republike Slovenije.
Veljavni ZSpo v 3. členu (ZSpo, 1998) ureja, da bo država uresničevala javni interes na
področju športa med drugim tudi s tem, da bo vodila stimulativno davčno politiko. Analiza
NPŠ 2000 ugotavlja (Kolar et al., 2010, str. 92-95), da ni bilo na tem področju v minulem
obdobju postorjenega skoraj nič. Zato potrebujemo takšno davčno zakonodajo, ki bo za
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gospodarske subjekte vzpodbudna za finančno podporo športa, in bo športna društva
razbremenila davčnih bremen na sredstva, ki jih vse težje zberejo za svoje delovanje.
Ugotovili smo pozitivne premike na področju športne infrastrukture. Slovenija ima
primerno športne objekte. Glede na gospodarske razmere in ekonomsko moč države in
lokalnih skupnosti obstaja velika nevarnost, da se bo v prihodnje premalo vlagalo v
vzdrževanje obstoječe športne infrastrukture in opreme, kar bi, ob dokazanem pomenu za
šport in še posebej za vrhunski šport, posledično pomenilo nazadovanje. Zato je potrebno
sprejemljiv obseg sredstev nameniti za nadaljevanje trenda povečevanja športnih površin,
pretežni del javnih sredstev pa, v času do izboljšanja stanja in ekonomske moči države in
drugih deležnikov v javna sredstva, javni denar namenjati za posodabljanje obstoječe
športne infrastrukture, tudi v smer ekonomsko varčne in okolju prijazne infrastrukture.
Investicije v novogradnje pa je potrebno, glede na gospodarsko in ekonomsko krizo,
pospeševati in temeljiti z uveljavljanjem javno-zasebnega partnerstva, saj velja, da Zakon
o javno-zasebnem partnerstvu tudi na področju športa v praksi ni uveljavljen, oziroma se
ne izvaja.
Glede na dokazano pomembnost športnih društev, kot temeljnih nosilcev športnega
dogajanja in vrhunskega športa, je potrebno ustanavljanju in delovanju športnih društev
dati tak zakonski okvir, ki bo stimulativno vplival na prostovoljno združevanje ljudi in bo
odpravil «administrativne ovire«, ki bremenijo društva pri poslovanju in delovanju.
Potrebno se je zavedati, da društva v pretežni meri delujejo na amaterski, ljubiteljski
osnovi in jim pretirano predpisovanje obveznosti pomeni izjemno breme.

10.2 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKAVE
Smiselno bi bilo, da bi se enaka ali podobna raziskava, kot je bila opravljena v prvi
raziskavi tega magistrskga dela, kjer proučujemo primerljivost uspešnosti slovenskega
športa z državami EU skozi število osvojenih olimpijskih medalj, opravila tako, da bi
primerjava uspešnosti temeljila na številu vseh osvojenih medalj na članskih svetovnih in
evropskih prvenstvih. Še bolj popolna in objektivna bi bila raziskava z zbranimi podatki o
osvojenih mestih do vključno osmega mesta na OI ter članskih SP in EP. Prepričani smo,
da vrhunskega športnega dosežka ne predstavljajo samo osvojene medalje na velikih
mednarodnih tekmovanjih. Predvsem v mnogih individualnih športnih panogah so razlike
med prvim in, denimo, osmim mestom tako minimalne, da se tudi vrhunskim športnikom,
ki ta mesta dosegajo, povzroča krivica. Tako pri vrednotenju njihovih rezultatov, kot pri
obravnavi njihovega statusa ob doseženih športnih dosežkih. Da smo tudi mi poskušali
širše proučiti obravnavano vsebino, in s tem povečati objektivnost izsledkov raziskave,
dokazuje vsebina vprašalnika, ki smo ga poslali v tujino (priloga 8), vendar smo v tem
delu naleteli na precejšnjo težavo glede pripravljenosti kontaktiranih uradnikov pristojnih
ministrstev za šport v raziskavo vključenih držav. Na spletnih mestih tako podrobni
podatki niso nikjer objavljeni. Zaradi časovne omejitve smo opustili namero, da bi za
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podatke zaprosili mednarodne krovne športne organizacije ali nacionalne olimpijske
komiteje obravnavanih držav. Zato smo od namere odstopili.
V raziskavi z metodo anketnega vprašalnika smo ugotovili, da vrhunski športniki
doseganje vrhunskih športnih dosežkov pogojujejo tudi z dobrimi trenerji, torej njihovo
vrhunsko strokovnostjo in usposobljenostjo. Zato bi bilo primerno in smiselno s podobno
raziskavo ugotoviti tudi vpliv strokovnih kadrov v športu na doseganje vrhunskih športnih
dosežkov, ter hkrati proučiti učinkovitost ukrepa države, ki je v izvajanju, in se financira iz
Evropskega socialnega sklada (ESS).
Iz organizacijskega vidika bi bilo dobro nadaljevati z raziskovanjem finančne vrednosti
vzgoje in usposabljanja mladega športnika, kjer so avtorji (Bon, Kosec, Mrkaič, 2006, str.
12-15) podali izračun vzgoje oziroma oblikovanje igralca, v njihovem primeru rokometaša,
od začetnika do njegove vrhunske ravni. To bi dalo jasnejšo sliko o deležu posameznih
deležnikov v športu. Domnevamo tudi, da bi bila slika organiziranosti športa v Sloveniji
preglednejša, če bi več športnih društev delovalo na osnovi izdelane strategije. Lažje bi
bilo ocenjevati, če sta bila organizacijski pristop in zastavljena strategija delovanja
izvedena uspešno in bi bilo mogoče opredeliti, ali je uresničevanje strategije oziroma
njeno neuresničevanje povezano z dejavniki organiziranosti športnega društva, ali z
drugimi dejavniki. O strateškem managementu vrhunskega kluba sta pisali Bon in
Doupona Topič (2005, str. 251).
Glede na to, da so bili v vzorec anketirancev zajeti zgolj vrhunski športniki individualnih
športnih panog, dopuščamo možnost, da bi bili rezultati raziskave v primeru, če bi bili med
anketiranci tudi vrhunski športniki kolektivnih športnih panog, ki pa doslej še niso osvojili
olimpijske medalje, nekoliko drugačni. Predvsem v delu, kjer smo ugotavljali dejavnike
organiziranosti v športnih društvih. Predvidevamo tudi, da bi bilo v tem primeru tudi
razmerje glede zaposlitve v državni upravi drugačno, saj se vrhunskih športnikov
kolektivnih športnih panog v državni upravi (še) ne zaposluje.

126

11 ZAKLJUČEK
Šport lahko razumemo kot družbeni, ekonomski in medijski fenomen. Šport posega v vse
pore družbenega življenja in vključuje posameznike, ožje in širše družbene skupine ter
različne sloje prebivalstva. Pri opredelitvi pojma šport je bilo ugotovljeno, da lahko šport
za vsakega posameznika pomeni nekaj drugega. V njem je združenih veliko dejavnikov, ki
mnogokrat pomembno vplivajo na življenje posameznika in družbe kot celote.
V teoretičnem uvodu magistrskega dela je opredeljen šport, skladno z cilji in namenom
magistrskega dela je poudarek namenjen vrhunskemu športu. Opredeljene so športne
organizacije, izvajalci športa, vrhunski športnik in vrhunski športni dosežek. Če se želi
razumeti bistvo vrhunskega športa je bilo potrebno opredeliti pomen in vlogo športa v
posamezni družbi. Opredeljen je tudi šport v povezavi s politiko, ekonomski vidiki športa
in splošni vidik organiziranosti; vse tudi v zgodovinskih okvirjih.
Osnovna tema in rdeča nit raziskovanja je bila organiziranost športa v Sloveniji po letu
1998 v povezavi z vrhunskim športom in vrhunskimi športnimi rezultati slovenskih
športnikov. Zato so predstavljene ugotovitve o organiziranosti športa in vrhunskega športa
v Republiki Sloveniji v aktualnem obdobju zadnjih desetih let, ko je Slovenija postala
enakopravna članica družine evropskih držav združenih v Evropsko unijo. Tako je
opredeljena pravno-formalna in institucionalna vloga države, organiziranost zakonodajnoupravnega dela izvajalcev športa in model upravno-izvršne strukture športa v Sloveniji.
Pod institucionalno vlogo države je posebej opredeljena vloga Strokovnega sveta za šport
Vlade republike Slovenije in vloga pristojnega ministrstva, oziroma Direktorata za šport.
Pomembno poslanstvo zavezuje tudi Zavod Planico in Inštitut za šport pri Fakulteti za
šport. V raziskavi je opredeljena tudi soodvisnost vrhunskega športa in krovne
organizacije na področju športa, Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih
zvez. Predstavljena je tudi vloga nacionalnih panožnih zvez in občinskih športnih zvez,
predvsem pa športnih društev kot osnovnih športnih organizacij, ob športnikih in njihovih
trenerjih, temeljnih nosilk vrhunskega športa, ki imajo ob nacionalnih panožnih športnih
zvezah odločilno vlogo pri razvoju vrhunskih športnikov. So glavni nosilec vrhunskih
športnih uspehov in tudi zato izjemnega pomena za državo.
Fundacija za financiranje športnih organizacij je pomembna z vidika financiranja športa. V
nalogi so analizirani tudi ostali vidiki financiranja športa v Sloveniji, od javnih do zasebnih
virov v športu. Javna športna infrastruktura je naslednji pomemben vidik organiziranosti
slovenskega športa. Analizirani so športni objekti in športne površine v m2 na prebivalca.
Zelo pomembno področje športa za družbo, nacijo in posameznika je vrhunski šport. Je
dejavnost, ki predstavlja predvsem zasebno dobrino, vendar je zaradi pozitivnih eksternalij
na celotno družbo tudi javna dobrina, zato se financira iz javnih financ. Država in lokalne
skupnosti izvajajo sistemske ukrepe na podlagi temeljnega pravnega akta za šport,
Zakona o športu, in temeljnega strateškega dokumenta v športu, Nacionalnega programa
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športa (2000). Ugotovljeno je, da ima Slovenija sorazmerno dobro organizacijsko
strukturo vladnih in nevladnih športnih organizacij, ki je, nekaterim posebnostim navkljub,
povsem primerljiva z EU-27. Število športnih društev, temeljnih izvajalcev športne
dejavnosti, ki vključujejo vse večje število športno aktivnih, je v nenehnem porastu. Veča
se število športnih panog, ki se vključujejo v piramidne povezave, kar kaže na organiziran
pristop k izvajanju športa preko še večjega števila športnih panog in disciplin. V
konstantnem porastu je število vrhunskih športnikov svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda. To lahko postanejo le, ko dosežejo vrhunske, svetovno
primerljive športne rezultate. Analiza kaže na izboljšanje pogojev za delo v vrhunskem
športu (materialna baza, športna infrastruktura, strokovni kadri, znanstveno raziskovalna
dejavnost). Ugotovljene so bile pozitivne povezave med organiziranostjo športa oziroma
izvajalci športa, sprejemanjem in izvajanjem sistemskih ukrepov, ki temeljijo na
zagotavljanju finančnih virov (sofinanciranje športa) in razvojem vrhunskega športa ter
njegovimi učinki na vrhunske športne rezultate.
Mnogi kazalniki (število medalj na največjih tekmovanjih, delež športno dejavnih odraslih
prebivalcev, število športnih organizacij, nove vadbene in tekmovalne športne površine
itd.) kažejo, da je šport v Republiki Sloveniji v zadnjih desetih letih doživel vsestransko
rast. Analiza ugotavlja pomemben vpliv države na razvoj vrhunskega športa, k čemur so
pripomogli ukrepi države in lokalnih skupnosti, ki so v magistrskem delu opredeljeni. Tudi
anketirani športniki ocenjujejo vpliv države kot pozitiven, vendar neodločilen, včasih pa
celo neopazen, celo nestimulativen. Pričakovati bi bilo, da bo vpliv politike v novih
razmerah samo tolikšen, da bo država na področju zakonodaje ustvarila pogoje, ki bodo
zagotavljali še hitrejši napredek in boljše možnosti za delovanje organizacij civilne družbe.
Da bo to doseženo, se morajo tudi v športu zagotoviti medsebojna partnerstva in
solidarnost, saj to omogoča, da se želene spremembe dosežejo hitreje. Stopnjo
demokratičnosti družbe opredeljuje tudi odnos države do razvite civilne družbe.
Namen raziskave pa je bil, poleg preveritve temeljne hipoteze, odgovoriti na niz
specifičnih vprašanj, ki zadevajo slovenski vrhunski šport in lahko odločilno vplivajo na
njegov nadaljnji kakovostni razvoj. Doslej so bile teoretične predpostavke, na osnovi
katerih bi lahko oblikovali vnaprejšnje hipoteze, dokaj nedodelane. Tako je bil eden
temeljnih ciljev te raziskave oblikovanje novih vsebinskih hipotez in njih vrednotenje.
Pri raziskovanju so bile uporabljene komparativna (primerjalna) metoda, metoda
deskripcije, v zaključevanju tudi statistična metoda in regresijska analiza. Kot raziskovalni
instrumenti so bile uporabljene metoda zbiranja podatkov z vprašalnikom, metoda
anketiranja z vprašalnikom in metoda izračuna korelacijskega koeficienta.
Pomemben del magistrskega dela je primerjava slovenskega modela organiziranosti
športa z izbranimi modeli v nekaterih primerljivih evropskih državah. S pomočjo
sekundarnih virov, domače in tuje znanstveno-raziskovalne in strokovne literature, ter z
zbiranjem podatkov, se je ugotavljalo, v kolikšni meri je organiziranost športa v Sloveniji
primerljiva z organiziranostjo športa v državah EU, še posebej pa v izbranih evropskih

128

državah (Hrvaško, Nemčijo, Madžarsko, Portugalsko in Finsko) in kako je Slovenija z njimi
primerljiva glede na dosežene vrhunske športne rezultate. Podatke so bili pridobljeni
preko analize odgovorov na vprašalnik, poslan pristojnim ministrstvom za šport izbranih
držav, in številnih drugih virov. Normativno ima Slovenija šport urejen s posebnim
zakonom (ZSpo), številni drugi zakoni se posredno dotikajo športa, in številnimi
podzakonskimi predpisi, ki so v prilogi posebej zbrani in predstavljeni. Vladne in nevladne
organizacije so primerljive z evropskimi državami tako pristojnostno kot organizacijsko.
Šport je v Sloveniji decentraliziran in piramidno organiziran, kjer so športna društva
temeljna organizacijska oblika, kjer se šport izvaja, kot velja tudi za evropski model
organiziranosti športa, s tem, da vrh organiziranosti civilne športne sfere v Sloveniji
predstavlja združena organizacijska oblika panožnih športnih zvez olimpijskih in
neolimpijskih športnih panog, OKS – ZŠZ. Po številu vrhunskih športnikov na sto tisoč
prebivalcev s skoraj 46 odstotnimi točkami Slovenija prednjači, kot tudi s povprečkom
števila osvojenih olimpijskih medalj na prebivalca. Lahko bi sklepali na dobro delo v bazi
(športnih društvih), odkrivanju talentov, sistematično strokovno delo z njimi in strokovno
zastavljeno spremljanje razvoja perspektivnih športnikov. Sistemski ukrepi, ki so bili
sprejeti s konsenzom tako vladnih kot nevladnih športnih organizacij in implementirani v
športno prakso z NPŠ 2000, kažejo pozitivne rezultate. To bi lahko sklepali glede na
konstantno dvigovanje analiziranih parametrov (število športnih izvajalcev, javnofinančni
viri, športna infrastruktura, število kategoriziranih in vrhunskih športnikov, število
osvojenih medalj na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih). Na osnovi ugotovitev
tega proučevanja lahko zaključimo, da je Slovenija po organiziranosti športa povsem
primerljiva s proučevanimi državami, da je slovenski model organiziranosti športa dokaj
dober in omogoča vrhunsko uspešnost.
V raziskovalnem delu je največ pozornosti namenjene proučevanju trendov uspešnosti
glede na organizacijo, glede na financiranje, glede na število vrhunskih športnikov in
glede na športno infrastrukturo. Z analizo odgovorov nosilcev olimpijskih medalj na
anketni vprašalnik je potrjena teza, da sta za športnike osnovna vidika organiziranosti
pogoji za treniranje (usposobljeni strokovni kadri v športu - trenerji in organiziranost ter
delovanje športnih društvih), ter kvalitetna športna infrastruktura in oprema. Vrhunski
športniki, nosilci olimpijskih medalj, kot najpomembnejši vidik organiziranosti športa
ocenjujejo kvalitetnih pogoje treniranja, predvsem vrhunskega trenerja in športno
infrastrukturo. Na osnovi nekaterih odgovorov je moč ugotoviti, da se sicer v času aktivne
kariere pomena organiziranosti športa kot takšnega niti ne zavedajo v celoti; pogled
športnikov se precej spremeni potem, ko se sami vključijo v strokovno organizacijsko delo
v športu in spoznajo šport še s tega vidika. Vsekakor pa je njihov pogled zelo pomemben
in njihova mnenja odločilen dejavnik za smernice za oblikovanje modela organiziranosti
slovenskega športa. Zato pripisujemo rezultatom raziskave v delu, kjer povzemamo
mnenja nosilcev olimpijskih medalj, še posebno vrednost.
Ugotovitve so bile preverjene še z regresijsko analizo, pri kateri so bili uporabljeni
sekundarni viri, predstavljeni s predhodnim proučevanjem in so pomembni dejavniki
organiziranosti slovenskega športa. Proučili smo, v kolikšni meri izbrani dejavniki vplivajo
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na osvajanje medalj slovenskih vrhunskih športnikov in iskali povezanost med številom
vseh osvojenih medalj na Olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih na eni strani
in dejavniki organiziranosti športa: številom športnih društev, številom vrhunskih
športnikov, višino javnofinančnih sredstev, namenjenih športu, višino javnofinančnih
sredstev, namenjenih vrhunskemu športu in obsegom športnih površino v m2 na
prebivalca. Ugotovljena je pomembna medsebojna povezanost oziroma odvisnost.
Ko na koncu združimo vse ugotovitve, lahko rečemo, da je slovenski šport organizacijsko
povsem primerljiv z državami EU. Če se izhaja s stališča, da je število osvojenih medalj na
velikih mednarodnih športnih tekmovanjih odraz dela in vložka vseh deležnikov na
področju športa, potem lahko sklepamo, da je Slovenija športno uspešna dežela.
Sistemski ukrepi države za podporo vrhunskemu športu so upravičeni in upravičeno lahko
pritrdimo mnenju, da smo Slovenci »športna nacija« tudi zato, ker imamo šport dobro
organiziran.
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PRILOGE
Priloga 1
SLOVENCI, OSVAJALCI OLIMPIJSKIH MEDALJ NA POLETNIH
OLIMPIJSKIH IGRAH OD LETA 1924 DO 2011

IN ZIMSKIH

Zlata medalja
Medalja

Športnik

Gimnastika - mnogoboj
posamično

1.
2.

Šport - disciplina

Leon Štukelj

3.

Igre

Pariz 1924
Kraljevina
Jugoslavija

Gimnastika - drog
Amsterdam
1928

Gimnastika - krogi

4.

Tokio 1964
Miroslav Cerar

Gimnastika - konj z ročaji

Ciudad de
México 1968

6.

Alenka
Cuderman

Rokomet - ženske

7.

Rolando Pušnik Rokomet - moški

Los Angeles
1984

5.

8.

Zastopal

Iztok Čop
Luka Špik

Jugoslavija

Veslanje - dvojni dvojec
Sydney 2000

9.

Rajmond
Debevec

Streljanje - 50 metrov zračna
puška tri pozicije moški

10.

Primož Kozmus Atletika - met kladiva

Slovenija

Peking 2008

Srebrna medalja
Medalja Športnik

Šport - disciplina

Igre

1.

Rudolf Cvetko

Sabljanje - moštvo

Stockholm 1912

2.

Jože Primožič

Gimnastika - bradlja

Amsterdam 1928

3.

Leon Štukelj

Gimnastika - krogi

Berlin 1936

Košarka - moški

Ciudad de México
1968

Alpsko smučanje - veleslalom
moški

Sarajevo 1984

4.

5.

Ivo Daneu
Aljoša Žorga
Jure Franko

Miran Tepeš
Primož Ulaga

Avstrija
Kraljevina
Jugoslavija

Jugoslavija

Matjaž Debelak
6.

Zastopal

Smučarski skoki - velika
skakalnica moštvo

Matjaž Zupan
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Calgary 1988

7.

Mateja Svet

Alpsko smučanje - veleslalom
ženske

8.

Polona Dornik

Košarka - ženske

9.

Jure Zdovc

Košarka - moški

10.

Brigita
Bukovec

Atletika - 100 metrov z ovirami
ženske

11.

Andraž
Vehovar

Kanu-kajakaštvo - slalom K-1
moški

12.

Iztok Čop
Luka Špik

Seul 1988

Veslanje - dvojni dvojec

13.

Sara Isakovič

Plavanje - 200 metrov prosto
ženske

14.

Vasilij Žbogar

Jadranje - laser

15.
Tina Maze
16.

Alpsko smučanje - veleslalom
ženske
Alpsko smučanje superveleslalom ženske

Atlanta 1996

Atene 2004
Slovenija
Peking 2008

Vancouver 2010

Bronasta medalja
Medalja Športnik

Šport - disciplina

1.

Gimnastika - mnogoboj
posamično

Leon Štukelj

Igre

Zastopal

Amsterdam 1928

Kraljevina
Jugoslavija

Edvard
Antosiewicz
Stane Derganc
Boris Gregorka
2.

Anton Malej

Gimnastika - mnogoboj moštvo

Janez Porenta
Jože Primožič
Leon Štukelj
3.

Stane Derganc

Gimnastika - skok čez kozo

4.

Miroslav Cerar

Gimnastika - bradlja

Tokio 1964

Nogomet - moški

Los Angeles
1984

5.

Srečko Katanec
Marko Elsner

Jugoslavija

6.

Matjaž Debelak

Smučarski skoki - velika
skakalnica posamično

Calgary 1988

7.

Sadik Mujkić

Veslanje - dvojec brez krmarja

Seul 1988
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Bojan Prešern
8.

9.

Iztok Puc
Rolando Pušnik
Iztok Čop
Denis Žvegelj

Rokomet - moški

Veslanje - dvojec brez krmarja

Milan Janša
10.

Jani Klemenčič
Sašo Mirjanič

Barcelona 1992
Veslanje - četverec brez krmarja

Sadik Mujkič
11.

Alenka Dovžan

Alpsko smučanje - kombinacija
ženske

12.

Jure Košir

Alpsko smučanje - slalom moški

13.

Katja Koren

Alpsko smučanje - slalom ženske

Lillehammer
1994

Damjan Fras
14.

Robert Kranjec
Primož Peterka

Smučarski skoki - velika
skakalnica moštvo

Salt Lake City
2002

Peter Žonta
15.

Jolanda Čeplak

Atletika - 800 metrov ženske

16.

Urška Žolnir

Judo - ženske do 63 kilogramov

17.

Vasilij Žbogar

Jadranje - laser

18.

Lucija Polavder

Judo - ženske nad 78 kilogramov

19.

Rajmond
Debevec

Streljanje - 50 metrov zračna
puška tri pozicije moški

20.

Petra Majdič

Klasični sprint - posamično
ženske

Letne OI
OIOI

Zimske OI
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Atene 2004

Peking 2008

Vancouver 2010

Slovenija

Statistika:

Medalja

-

Avstrija

Kraljevina Jugoslavija

ugoslavija

Slovenija

Skupno

Zlata medalja

0

3

4

3

10

Srebrna medalja

1

2

6

7

16

Bronasta medalja

0

3

5

12

20

Skupno

1

8

15

22

46

54 Slovencev je do leta 2011 prejelo vsaj eno olimpijsko medaljo.
11 Slovencev je do leta 2011 prejelo več kot eno olimpijsko medaljo.
V času samostojne Slovenije do leta 2011 je 24 Slovencev prejelo 22 olimpijskih
medalj.
Osvajalci več kot ene olimpijske medalje:
• Leon Štukelj: 6 (3 zlate, 1 srebrna, 2 bronasti),
• Miro Cerar: 3 (2 zlati, 1 bronasta),
• Rolando Pušnik: 2 (1 zlata, 1 bronasta),
• Jože Primožič: 2 (1 srebrna, 1 bronasta),
• Matjaž Debelak: 2 (1 srebrna, 1 bronasta),
• Stane Derganc: 2 (2 bronasti),
• Sadik Mujkić: 2 (2 bronasti),
• Iztok Čop: 3 (1 zlata, 1 srebrna, 1 bronasta),
• Luka Špik: 2 (1 zlata, 1 srebrna),
• Rajmond Debevec: 2 (1 zlata, 1 bronasta),
• Tina Maze: 2 (2 srebrni),
• Vasilij Žbogar: 2 (1 srebrna, 1 bronasta).

Priloga 1 je izdelana na osnovi virov: Bergant, Rožman (1996), Divac et al. (2007), Račič,
Levovnik (2008), OKS – ZŠZ (2010c).
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Priloga 2
PREGLED PREJEMNIKOV MEDALJ NA OI, SP IN EP V ČASU SAMOSTOJNE
REPUBLIKE SLOVENIJE (1991 – 2010)

OI

SP

EP

Skupaj

1991

0

1992

2

15

5

20

7

4

1993

13

0

12

5

17

1994

3

11

20

34

1995

0

11

4

15

1996

2

7

14

23

1997

0

14

17

31

1998

0

13

34

47

1999

0

17

15

32

2000

2

19

17

38

2001

0

39

19

58

2002

1

24

35

60

2003

0

28

27

55

2004

4

18

36

58

2005

0

39

34

73

2006

0

13

37

50

2007

0

36

36

72

2008

5

21

55

81

2009

0

41

49

90

2010

3

34

58

95

Skupaj:

22

419

521

962

OI
LETO

ŠPORTNA PANOGA

1991
KAJAK KANU DIVJE VODE

ŠPORTNIK

Z

S

SP
B

Jelenc Andrej
Kancler Jože
Grobiša Andrej
Masle Srečo
Štrukelj Marjan

Z
x
x

S

EP
B

Z

S

B

x

Šte
v.
2
2
1
1
1

x
x
x
x

KOŠARKA

Zdovc Jure

LETALSTVO

Pogačar Roman

NAMIZNI TENIS

Smrekar Robert

x

1

SMUČANJE - ALPSKO

Bokal Nataša

x

1

SMUČANJE - SKOKI

Petek Franci

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Maček Ksenija

VESLANJE

Čop Iztok
Žvegelj Denis

KONJENIŠTVO

x

1

x

1

x

1

xx

x

xx

xx

7

x

1

x
x

1
1

Slavič Marko

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
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0

0
0

0

6

8
15

3

3

3
5

1
0

23
20

1992

BALINANJE

Novak Bojan

x

Ferfolja Aljoša
Pelc Matjaž
Rijavec Jure
JADRANJE

Potokar Samo

KEGLJANJE

Benedik Boris
Bizjak Darko
Grobelnik Mira
Kardinar Marika
Kirbiš Franc
Petak Biserka
Steržaj Harry
Hribar Bogdan
Urbanc Boris
Gobec Tanja
Šeško Jožica
Urbanc Tončka
Slana Domen
Čop Iztok
Janša Milan
Mujkič Sadik
Žvegelj Denis
Klemenčič Janez
Mirjanič Sašo

LETALSTVO RAKETNO MODELARSTVO

Perc Drago
Čuden Jože
Čuden Marjan
Štempihar Božo
Grom Miha

xx
x

Novak Bojan

JU-JITSU

Pavlica Željko

KAJAK KANU DIVJE VODE

x

1
x

1

x
x
x
x
x
x

1
1
1
1
1
1
xx
x
x

x

2
3
1
1
1

x

x
x
0

0

6

13

2

10

2

1

7

6

0

4

1

x

Hočevar Simon
Kancler Joško
Žitnik Boštjan
Jelenc Andrej
Vidmar Jože

x

1
x
x

2
1
1
2
1

x
x

x

x

LETALSTVO MOTORNO LETENJE

Bauer Leon
Glinšek Damjan
Verbančič Robi
Verbančič Tomi

LETALSTVO - PARA SKI

Avbelj Irena
Karun Roman
Pristavec Matjaž
Pogačar Roman
Mirt Branko

x

1
x
x
x
x

1
1
1
1

x
x
x
x

1
1
1
1
1

x

PLAVANJE

Majcen Igor

STRELSTVO

Debevec Rajmond

TAEKWONDO

Barada Tomaž
Čanovič Ismet

x

x

x

1

x

3

x

1
1

x

Čop Iztok
Žvegelj Denis

x
x

Pavlin Mladen

1
1

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
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0

0
0

0

5

4
12

38
13

x

Stojko-Falk Simon

KICKBOKS

x

x
x
x

KOLESARSTVO - BMX

VESLANJE

1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
BALINANJE

1

x
x

x
x
x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
1993

1
2
1

x

Stojko-Falk Simon

LETALSTVO

2

x
xx
x
x
x

KOLESARSTVO - BMX
VESLANJE

x

14

1
1

1
5

3

28
17

1994

ATLETIKA

Bilač Britta

BALINANJE

Pelc Matjaž
Rijavec Jure
Kavčič Rajko
Sever Gregor

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

Pegan Aljaž

JU-JITSU

Pavlica Željko
Majhen Anton
Majhen Aleks
Novak Gregor
Trivunovič Janko

x

1

x
x

1
1
1
1
1

x

1

x
x
x

KARATE

Stanovnik Klemen

KEGLJANJE

Benedik Boris
Bizjak Darko
Kirbiš Franc
Steržaj Harry
Urbanc Boris
Juvančič Albin

KEGLJANJE NA LEDU

Berčič Borut
Mlekuž Stane
Kralj Franc
Lužnik Sandi
Radanovič Milan

KOLESARSTVO - BMX

Stojko-Falk Simon

LETALSTVO

Kolarič Igor
Pristavec Boštjan

x
x
x
x
x
x

1
1
1
1
1
1
x
x
x
x
x

LETALSTVO - PADALSTVO

Pogačar Roman
Mirt Branko
Intihar Dušan
Jug Bogdan
Solkič Senad

SMUČANJE - ALPSKO

Dovžan Alenka
Koren Katja
Košir Jure

STRELSTVO

Debevec Rajmond

TAEKWONDO

Barada Tomaž
Željkovič Dragan
Ičanovič Ismet
Baltič Muhamed
Robnik Andrej

VESLANJE

Čop Iztok

LETALSTVO RAKETNO MODELARSTVO

Perc Drago
Čuden Jože
Čuden Marjan
Engelsberger Ego
Kozjek Miha

1
1
1
1
1

x

1
x
x
x
x
x
x
x

1
1
1
xx
x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:

xx
xx

x

6
x
xx
x
x
x

0
3

3

3
2
1
1
1

x

1

x

1
1
1

8

x
x

0

1
1
1
1
1
1
1

x
x
x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
ATLETIKA

1
1
1
2

x

RAFTING

1995

1
x
x
x
xx

xx
x

xx
x

xx

12

17

7

5

11

10
20

7

61
34

Bilač Britta
Bukovec Brigita

x

1
1

BALINANJE

Vehar Uroš

x

JU-JITSU

Novak Grega
MajhenAleks

KAJAK KANU –

Hočevar Simon

x

1

DIVJE VODE

Horvat Borut

x

1

x

1
x
x
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1
1

Štrukelj Marjan
Sulič Primož
Marušič Fedja
Vehovar Andraž

x
x
x

LETALSTVO - PARA SKI

Avbelj Irena
Karun Roman
Pristavec Matjaž
Pogačar Roman
Mirt Branko

x
x
x
xx
x

PLES - ST IN LA PLESI

Škufca Andrej
Venturini Katarina

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Robnik Andrej

TRIATLON

Kogoj Igor
Kregar Miro
Velepec Uroš

VESLANJE

Čop Iztok

x

KICKBOKS

Barada Tomaž

x

x

0

0

0

8

0

1
5

6

2

11

1

4

4

Grobelnik Mira
Kardinar Marika
Petak Biserka
Šeško Jožica
Urbanc Tončka
Ribič Andreja
Tkalčič Ljuba
Zupanc Marta

LOKOSTRELSTVO

Emeršič Jožica
Zemljak Bernarda

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PLES - ST IN LA PLESI

Škufca Andrej
Venturini Katarina

SMUČANJE - ALPSKO

Hrovat Urška

SMUČANJE - BIATLON

Grašič Andreja

SMUČANJE - SKOKI

Franc Urban

KICKBOKS

Barada Tomaž
Fekonja Marcel
Pavlin Mladen
Hozjan Štefan
Zadravec Črt
Ozmec Maja
Vidmar Tomaž

x
x
x

1
1
1
1

x

1
x

x

x
x

1
2
1
1
1
1
1

7

37

x
x
x
x
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0

2
2

0

10

2
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1

x

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:

2
1

1
1
1
1
1
1
1
1

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:

26
15

x
x

KEGLJANJE

1
1
1
1

x

Hočevar Simon
Horvat Borut
Kancler Joško
Stevanovič Dejan
Sulič Primož
Vehovar Andraž
Linke Sebastjan
Pelegrini Jure
Štricelj Miha

1
1

x
x
x

Bukovec Brigita
Perc Jerneja

KAJAK-KANU NA DIVJIH VODAH

1
1
x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
ATLETIKA

1
1
1
2
1
x
x

TAEKWONDO

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
1996

1
1
1
1

x

3
7

4

3

8
14

23

1997

BALINANJE

Sever Grega

x

KAJAK-KANU
NA DIVJIH VODAH

Hočevar Simon
Horvat Borut
Kancler Joško
Sulič Primož
Linke Sebastjan
Terdič Gregor

x
x
x
x
x
x

KARATE

Stanovnik Klemen

KEGLJANJE NA LEDU

Berčič Borut
Čufar Majda
Kučan Dragica
Mlekuž Stane
Radanič Milan
Štefelin Valerija
Kosar Anica
Smolej Nevenka
Mandeljc Dušan

x
x
x
x
x
x
x
x
x

KICKBOKS - IAKSA

Barada Tomaž
Zemljič Aleš

KICKBOKS - WAKO

Trebše Majda

KOLESARSTVO - BMX

Stojko-Falk Simon

x

LETALSTVO - PARA SKI

Pristavec Matjaž

x

LOKOSTRELSTVO

Emeršič Jožica

MOTOCIKLIZEM
MOTOKROS

Kragelj Sašo

x
x

Čater Marjan
Mojškerc Vinko
Struna Dejan
Zelič Jernej
Jakomin Klavdij

SMUČANJE - BIATLON

Globočnik Tomaž
Poklukar Jože
Debevec Rajmond
Grabnar Tina
Hreščak Izidor
Kandare Damjan
Strakušek Oto

TAEKWONDO - ITF

Barada Tomaž
Čreslovnik Jan
Zemljič Aleš
Ičanovič Ismet
Baltič Muhamed
Trebše Majda
Drapič Vahid
Zeljkovič Dragan

Sever Gregor
Vehar Uroš

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

Petkovšek Mitja

JADRANJE

Čopi Tomaž
Margon Mitja
Oštir Tilen

JU-JITSU

1

x
x

x
x

1
x
x

x
x
x

x
x
xx
x
x

x

x
x

x
0
0

0

7

6

11

14

9

6

x
x
x
x
x
x
x

2
2
2
1
1
1
1
2

18

57

17

31

x

1
x

x
x
x
x
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1
1
3
1
2
1
1

x

0

3
3
1
1
1
1
1

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
Bukovec Brigita

1

x
x
x
x
x

STRELSTVO

BALINANJE

1

x

RIBIŠTVO ŠPORTNI RIBOLOV
NA MORJU

ATLETIKA

1

x

Škufca Andrej
Venturini Katarina

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x

PLES - ST IN LA PLESI

1
1
1
1
1
1
1

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
1998

1

1
1

x

1

x
x

2
2
1

KAJAK-KANU
NA DIVJIH VODAH

Marušič Fedja
Vehovar Andraž
Kodelja Uroš

KARATE

Vrbančič Damir

KEGLJANJE

Bizjak Darko
Kirbiš Franc
Oman Marko
Pintarič Primož
Stoklas Uroš
Štrukelj Zdravko
Hočevar Matjaž
Steržaj Hary

x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
x

x

x
x
x
x

1
1
1
1

KICKBOKS - IAKSA

Barada Tomaž
Kalšek Igor
Pavlin Mladen
Šibila Nadja
Ozmec Maja

x

Barada Tomaž
Gabrovec Davorin
Kalšek Igor
Tomšič Kristjan

x

x
x
x
x
x

KOLESARSTVO - BMX

Stojko-Falk Simon

LOKOSTRELSTVO

Sitar Dejan
Podržaj Marjan

x
x
x
x

Kejžar Alenka

PLES - ST IN LA PLESI

Škufca Andrej
Venturini Katarina

x
x

RIBIŠTVO ŠPORTNI RIBOLOV
NA MORJU

Čater Marjan
Mojškerc Vinko
Struna Dejan
Valenti Sandro
Zelič Jernej

x
x
xx
x
x

x

SMUČANJE - DESKANJE

Zupan Polona

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Grabnar Tina
Hreščak Izidor
Markoja Robert
Oražem
Vršič Renata
Šuligoj Matjaž
Kandare Damjan
Prednik Natalija

1
x
x

x

xx
xx

1
x

xx

8

x

1
2
1

x
x
x
x
x
x
x

Barada Tomaž
Zarič Dragan
More Marcel
Batič Jasmin

1
x
x

x

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:

0

0

0

12

0

12

7

13

13

16
34

x

2
2
1
1
2
2
1

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:

1
1
1
1
1
1

x

PLAVANJE

2
1
1
1
1

1
x

x

1999

1
2
1
3
1
1
1
1

Berčič Borut
Mlekuž Stane
Radanič Milan
Šapek Rudi

TAEKWONDO

1

x

KEGLJANJE NA LEDU

KICKBOKS - WAKO

1
1
1

2
2
2

x
x
x

1
1
1
1

17

77
47

ATLETIKA

Cankar Gregor

BALINANJE

Škoberne Aleš

x

1

JADRANJE

Vehar Uroš

x

1

154

1

JADRANJE

Čopi Tomaž
Margon Mitja

JU-JITSU

Kostevc Gorazd
Preskar Vanja
Rizvič Zlatko
Kranjc Marko

KAJAK-KANU
NA DIVJIH VODAH

Hočevar Simeon
Horvat Borut
Kancler Joško
Marušič Fedja
Vehovar Andraž
Štricelj Miha
Cankar Lučka
Cankar Živa
Mali Jana

KICKBOKS - IAKSA

x
x

1
1

x
x

KOLESARSTVO - BMX

Stojko-Falk Simon

x

LETALSTVO - PARA SKI

Lah Gorazd

PLAVANJE

Mankoč Peter
Kejžar Nataša
Sparavec Metka

x

1
1
1

x

1
x

1
x
x
x

PLES - ST IN LA PLESI

Škufca Andrej
Venturini Katarina

RIBIŠTVO - KASTING

Kovačič Nives

RIBIŠTVO ŠPORTNI RIBOLOV
MORJU

Čater Marjan

x
x

x
x
x

Grgurovič Zvone
Mojškerc Vinko
Struna Dejan
Zelič Jernej
Bembič Savo
Juriševič Franc
Medved Martin
Petkovšek Janez

1
1

x
x
x
x

STRELSTVO

Hreščak Izidor
Šuligoj Matjaž
Kandare Damjan
Markoja Robi

x
x
x
x

TAEKWONDO - ITF

Barada Tomaž
Borko Tomaž
Jan Simon
Zemljič Aleš
Eržen Matej
Kolenc Frederik

x

Čop Iztok
Špik Luka

x
x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:

0

0
0

0

5

x

1

x
x
x
x

1
1
1
2
1
1
1

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

2
2
2
2
x
x

3
2
1
1
1
1
1
1

16

16

2

17

9

15

32
1

Bikar Alenka

x

BALINANJE

Novak Bojan
Škoberne Aleš
Vehar Uroš
Pegan Aljaž
Petkovšek Mitja

x
x
x
x
x

63

15

ATLETIKA

155

1
1
1
2
2

x

NA

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

x
x
x

1
2
1
1
1
1
1
1
1

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
2000

1
1
1
1

x
x
x

Gabrovec Davorin
Šibila Nadja
Turk Toni

VESLANJE

x
x
x
x
x
xx
x

Buzina Klemen
Šibila Nadja

KICKBOKS - WAKO

1
1

1
1
1
1
1

JU-JITSU

Bevc Peter
Petrovčič Peter

KAJAK-KANU
NA DIVJIH VODAH

Hočevar Simeon
Horvat Borut
Kancler Joško
Kralj Dejan
Terdič Miha
Marušič Fedja
Cankar Lučka
Cankar Živa

KEGLJANJE

Buzina Klemen
Kalšek Igor

KICKBOKS - WAKO

Fekonja Marcel
Šibila Nadja
Turk Toni

LETALSTVO JADRALNO PADALSTVO

LOKOSTRELSTVO

TENIS

x
x
x
x
x
x
x
x

1
2
1
1
1
1
1
1
1

x
x

1
1

x

x

x
x
x

Avbelj Irena
Ban Uroš
Erjavec Borut
Pristavec Matjaž
Salkič Senad
Jurič Milan

1
1
1

xx

2

x
x
x
x

1
1
1
1

x
x

x

2
1
2
1
2
1

x
x
x
xx
x
x
x
x

1
1
1
1
1

x
x

Čarman Anja
Kejžar Alenka
Mankoč Peter
Medvešek Blaž
NA

x

1

x

1
1
2
1

x
x

Čater Marjan
Grgurovič
Zvonimir
Mojškerc Vinko
Struna Dejan
Valenti Sandro
Debevec Rajmond
Šuligoj Matjaž
Božič Iztok

156

1
1
1

x
x
x

Kragelj Sašo

PLAVANJE

STRELSTVO

x
x

Hodnik Tomaž
Ošep Štefan
Sitar Dejan
Podržaj Marjan
Sitar Vlado

MOTOCIKLIZEM
MOTOKROS

1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x

Ferarič Matjaž
Debevec Boštjan
Gorenc Dušan
Klokočovnik
Simeon
Preložnik Rok
Sluga Matjaž
Unuk Franc
Vertačnik Jurij

LETALSTVO - PADALSTVO

1
1
x
x
x

Belcijan Silvana
Benedik Boris
Grobelnik Mira
Kardinar Marika
Petak Biserka
Razlag Andreja
Šeško Jožica
Podlesnik Nina
Rozina Brigita

KICKBOKS - IAKSA

RIBIŠTVO ŠPORTNI RIBOLOV
MORJU

x
x

x
x

x

1

x

1

x
x
x

1
1
1

x
x
x

1
1
1

Kračman Andrej
Tkalec Marko
Urh Borut

TENIS
VESLANJE

x
x
x

Čop Iztok
Špik Luka

x
x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
2001

Sofronievski
Damjan

BALINANJE
JU-JITSU

Kink Dejan
Kostevc Gorazd

KICKBOKS - IAKSA

Bračič Primož
Buzina Klemen
Raboteg Mateja
Vindiš Andrej

KICKBOKS - WAKO

1
1
1

3

1
1
0

0

3

2

35

6

7

19

11

8

17

38

x

1
x
x

1
1

x

1
1
1
1

x
x
x

Fekonja Marcel
Gabrovec Davorin
Kristovič
Sebastjan
Plemenitaš Brigita
Polanec Renata
Rajher Nuša
Rogelj Tomaž
Šibila Matej
Šibila Nadja

73

x
x

1
1
x

1

x
x

1
1
1
1
1
2

x
x
x
xx

KOLESARSTVO - CESTNO

Hauptman Andrej

x

1

LETALSTVO MIKRO LAHKA LETALA

Gajser Jože
Gajser Tomaž

x
x

1
1

LETALSTVO –
MOTORNO LETENJE

Verbančič Robert

LETALSTVO - PADALSTVO

Avbelj Irena
Ban Uroš
Erjavec Borut
Karun Roman
Pristavec Matjaž
Vodišek Domen

LETALSTVO - PARA SKI

Avbelj Irena
Ban Uroš
Košir Anton
Lah Gorazd
Pristavec Matjaž
Sajovic Maja

LOKOSTRELSTVO

Sitar Dejan

PLANINSTVO –
ŠPORTNO PLEZANJE

Čufar Martina

PLAVANJE

x
x
x
x
x
x

2
2
1
1
1
1

x
x
x
x
x

1
1
1
2
1
1

x
x

x

1

x

1
x

x
x

xx

Lahvinovich
Tatiana
Plohl Zoran
Škufca Andrej
Venturini Katarina
NA

1

x
x

Čarman Anja
Kejžar Alenka
Mankoč Peter

PLES - ST IN LA PLESI

RIBIŠTVO ŠPORTNI RIBOLOV
MORJU
RIBIŠTVO - ŠPORTNI
RIBOLOV NA MORJU

x

Čater Marjan
Grgurovič
Zvonimir
Mojškerc Vinko
Pucihar Janez

x
x
x
x

x
x
x

x

x

2
3
3

x

2

x

2
2
2
2
1

x
x

157

xx
x

1
1

Struna Dejan
Škrokov Milorad
Valenti Sandro
Zelič Jernej

x
x
x

SMUČANJE - ALPSKO

Kunc Mitja

SMUČANJE - DESKANJE

Košir Dejan

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Grabnar Tina
Hreščak Izidor
Kandare Damijan
Markoja Robert
Stolnik Zdenka
Šuligoj Matjaž
Prednik Natalija

TAEKWONDO - ITF

x

Božič Iztok
Ošabnik Boštjan
Tkalec Marko
Zgaga Matija

VESLANJE

Čop Iztok
Janša Milan
Klemenčič Jani
Kolander Rok
Prelog Matej

AVTOMOBILIZEM
CESTNO HITROSTNI
GIMNASTIKA - ŠPORTNA

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

0

0

0

22

0

15

24

8

39

10

11

19

Čeplak Jolanda
Javornik Helena

Pegan Aljaž
Petkovšek Mitja

Hočevar Simeon
Horvat Borut
Korenjak Jurij
Stevanovič Dejan
Terdič Miha
Zakrajšek Jošt

1
2

x
x
x

Benedik Boris
Bizjak Darko
Hafnar Damjan
Kardinar Marika
Kirbiš Franc
Pintarič Primož
Razlag Andreja
Stoklas Uroš
Štrukelj Zdravko
Zvezič Boštjan

xx
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
xx
x
x
x

Berčič Borut
Čufar Majda
Erman Silva
Kučan Dragica

x
x
x
x

158

90

1
x
x

KAJAK-KANU
NA DIVJIH VODAH

1
1
1
1

2
1

x

Jerman Igor

1
1
1
1
1
1

58

xx
x

-

2
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

x
x
x
x

Nareks Petra
Sraka Raša

KEGLJANJE NA LEDU

x

x

JUDO

KEGLJANJE

x
x

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
ATLETIKA

1

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
2002

1

x

Barada Tomaž
Borko Tomaž
Jan Simon
Raboteg Mateja
Stokanič Sladjan
Tapilatu Bianca

TENIS

1
1
2
1

x
x

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

KEGLJANJE NA LEDU

Mlekuž Stane
Radanič Milan
Roškar Stanka
Štefelin Branko
Štefelin Valerija

x
x
x
x
x

KICKBOKS - IAKSA

Kotnik Larisa
Ljutić Redžo

KICKBOKS - WAKO

Dolinšek Urška
Fekonja Marcel
Kalšek Igor
Lepenik Matej
Plemenitaš Brigita
Raboteg Mateja
Rajher Nuša
Rogelj Tomaž
Šibila Matej
Šibila Nadja
Urleb Uroš

LOKOSTRELSTVO

x
x

Kragelj Sašo

PLANINSTVO - ŠPORTNO
PLEZANJE

Čufar Martina

PLAVANJE

x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x

x
x

x

x

Stevanovič Dušan
Fras Damjan
Kranjec Robert
Peterka Primož
Žonta Peter

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Hreščak Izidor
Kandare Damijan
Markoja Robert
Boh Gregor

x

Čop Iztok

Čauševič Jasmin

JADRANJE

Dekleva Vesna
Maučec Klara
Žbogar Vasilij

JUDO

Nareks Petra

xx
x
x

x

x

2
1
1
1
1
1

x

x

x
x
x
x
x
x

x
1

4

16

10

1
1
1
1
1

17

10

24

16
35

x

21

94
60
1

x
x

1
1
1

x

1

x

159

3
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
0

4
1
2

x

0

5

x

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
BALINANJE

1

x
x
x
x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:

3
1
1
2
1

x

Potočnik Mitja
Zemljič Aleš

VESLANJE

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1

1

x

SMUČANJE - SKOKI

Kračman Andrej
Ošabnik Boštjan
Tkalec Marko
Zgaga Matija

x
x

x

Cigoj Miša
Novožilova
Anastazija

TENIS

x

x

RIBIŠTVO - KASTING

TAEKWONDO - ITF

x
x
x
x

Kejžar Alenka
Mankoč Peter
Medvešek Blaž

PLES - ST IN LA PLESI

2003

1
1

Grögl Tevž
Hodnik Tomaž
Ošep Štefan
Sitar Dejan
Ušaj Rajko

MOTOCIKLIZEM
MOTOKROS

1
1
1
1
1

JUDO
JU-JITSU

KEGLJANJE NA LEDU
KICKBOKS - WAKO

Polauder Lucija
Sraka Raša
Bevc Peter
Kink Dejan
Kostevc Gorazd
Rizvič Zlatko
Čauševič
Sebastjan
Fekonja Marcel
Kolednik
Aleksander
Rajher Nuša
Sande Andrej
Šehič Sabina
Šibila Nadja
Urleb Uroš
Golčer Jure

LETALSTVO - PADALSTVO

Avbelj Irena
Ban Uroš
Erjavec Borut
Ferarič Matjaž
Karun Roman
Salkič Senad
Vodišek Domen

LETALSTVO - PARA SKI

Kranjc Žare

PLAVANJE

Kejžar Alenka
Mankoč Peter
Medvešek Blaž

PLES - ST IN LA PLESI

x

1
1
1
1

x

1
1

x

1
x

1

x

1
1
1
2
1

x
x
x
x

x
x
xx

x
x

1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x

Cigoj Miša
Novožilova
Anastazija
Košir Dejan

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Hreščak Izidor
Markoja Robert
Oražem
Vršič
Renata
Stolnik Zdenka
Prednik Natalija

1

x
x

1

x

1
1
xx

x

x
x

1

x
x

1
1

x

Borko Tomaž

x
xx
x
x
xx
xx

160

4
3
1
1

x

Sande Andrej

4
1

xx
xx
xx
x

Potočnik Mitja
Preložnjak Nejc

3
1
1

x

xx
xx

Budimir Ivan
Ljutić Redžo
Lorber Aleš

2
2
1

x

x

Andrej Luka
Barada Tomaž

1
2
1
1
1
2
1
1

x
x
x
xx
x
x

SMUČANJE - DESKANJE

TAEKWONDO - ITF

x

x

Avbelj Irena
Ban Uroš
Pristavec Matjaž
Sajovec Maja
Ule Uroš

LOKOSTRELSTVO

1
1

x
x

Jančič Sabina

KOLESARSTVO - GORSKO

x
x

3
1
4

TAEKWONDO - ITF
VESLANJE

xx
x

Urleb Uroš
Čop Iztok

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
2004

ATLETIKA

Čeplak Jolanda

BALINANJE

Moličnik Gregor
Novak Bojan
Premru Tadej
Sofronievski
Damjan

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

Pegan Aljaž

JADRANJE

Antončič Boštjan
Dekleva Vesna
Maučec Klara
Perovič Željko
Strah Genadi
Žbogar Vasilij

0

16

0

12

7

1
8

28

7

2

KICKBOKS - WAKO

Kmetec Petra
Kolednik Sabina
Kolednik Sandi
Kolšek Anja
Sande Andrej
Šehič Sabina
Šibila Nadja
Trepič Elvis
Zemljič Aleš
Gradišnik Ksenja
Žličnik Andreja

KOLESARSTVO - GORSKO

Klemenčič Blaža

LETALSTVO - PADALSTVO

Avbelj Irena
Karun Roman

LOKOSTRELSTVO

Čekada Dolores
Marcen Maja
Podgoršek Staša

MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ

Žagar Matej

PLANINSTVO - ŠPORTNO
PLEZANJE

Gros Natalija

1
2
1

x

2
1

x

1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

1

x
x

1
1

x
x
x

1
1
1
x

x
x
x

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1

x

2

x
x
x
x
x
xx
x

x
x

1
1

x
x
x
x

1
1
1
x

Čarman Anja
Kejžar Alenka
Klinar Anja
Mankoč Peter

1
x

1

xx
x

2
1
1
2

x
x
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1
1
1
1
1
1
1
1
1

Hočevar Simeon
Stevanovič Dejan
Zakrajšek Jošt
Belcijan Silvana
Fidel Barbara
Petak Biserka

x
x
x

x

Kink Dejan
Kostevc Gorazd
Milutinovič Dragan
Preskar Vanja
Preskar Vita
Šikonja Marko

79
55

x

x

JU-JITSU

KEGLJANJE

29

27

x

Nareks Petra
Sraka Raša
Žolnir Urška

PLAVANJE

0

x

JUDO

KAJAK-KANU NA DIVJIH
VODAH

0

3

x

PLAVANJE

Markič Matjaž
Medvešek Blaž
Tahirovič Emil

PLES - ST IN LA PLESI

RIBIŠTVO - KASTING
RIBIŠTVO
ŠPORTNI
RIBOLOV NA MORJU

x

Cigoj Miša
Novožilova
Anastazija
Furlan Borut
Stevanovič Dušan

x

x

2

x

x

2

ROKOMET

Backovič Ognjen
Bedekovič Branko
Ficko Boštjan
Jovičič Zoran
Kastelic Andrej
Kavtičnik Vid
Lapajne Beno
Lubej Zoran
Pajovič Aleš
Podpečan Dušan
Pungartnik Roman
Simonovič Ivan
Škof Gorazd
Tomšič Tomaž
Vugrinec Renato
Zorman Uroš

TAEKWONDO - ITF

Ljutić Redžo
Lorber Aleš
Zagoričnik Petra
Zemljič Aleš

TENIS

Gregorc Luka
Jarc Rok
Ošabnik Boštjan
Žemlja Grega

VESLANJE

Čop Iztok
Špik Luka

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
0

2

3

8

4

13

9

13

18

Pegan Aljaž
Petkovšek Mitja

x
x

28

22

36

1
1
1
1

98
58

x

1
x

2
1
1
1

x
x

1

x
x
x
x

1
2
1
1
1
1

x
x
x
x
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1
1
1
1

1
1

x
x
x

JUDO

1
1
1
1
1

x

Čauševič Jasmin
Janžič Davor
Moličnik Gregor
Novak Bojan
Sofronievski
Damjan

Kink Dejan
Kostevc Gorazd
Nareks Petra

x
x
x
x
x

x

BALINANJE

JU - JITSU

1

x

Vencelj Toni

Antončič Boštjan
Hmeljak Karlo
Strah Genadi
Vinčec Gašper

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ATLETIKA

JADRANJE

1
1

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

x
x

Grgurovič
Zvonimir
Kolenc Franci
Mojškerc Vinko
Pucihar Janez
Šalamon Bojan
Veldin Klavdij

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
2005

x

1
1
1

x

1
1
1

JUDO
KAJAK-KANU NA DIVJIH
VODAH

Sraka Raša
Žolnir Urška

x
x

1
1

Kauzer Peter
Kralj Dejan
Nolimal Andrej

x

x

x
x

x
x

KEGLJANJE

Bizjak Darko
Hafnar Damjan
Kirbiš Franc
Mahkovic Klemen
Oman Marko
Pintarič Primož
Stoklas Uroš
Terzič Edo

x
x
x
x
x
x
x
x

KEGLJANJE NA LEDU

Berčič Borut
Jančič Sabina
Kocjan Matjaž
Mahanjc Mojca
Mlekuž Stane
Radanič Milan
Roškar Stanka
Štefelin Brane
Štefelin Valerija

KICKBOKS - WAKO

Nagode David
Rajher Nuša
Rudolf Grega
Zemljič Aleš

KOLESARSTVO - GORSKO

Klemenčič Blaža

LETALSTVO JADRALNO PADALSTVO

Gorenc Jaka
Gošte Matej

LETALSTVO - PADALSTVO

Avbelj Irena

LETALSTVO - PARA SKI

Avbelj Irena
Bečan Matej
Grabar Karmen
Sajovic Maja

LOKOSTRELSTVO
MOTOCIKLIZEM - CESTNO
HITROSTNI

x

3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1

x
x
x
x
x
x
x
x
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1

x

1
1
1
1

x
x
x
x

1

x

1
1

x
xx
x

3

x
x

1
1
1
1

x
x

Čekada Dolores
Sitar Dejan

x
x

x

Hlad Aleš
Jerman Igor
Špendal Milan

1
2

x

1

x

1
1

x

MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ

Šantej Izak
Žagar Matej

x
x

1
1

NAMIZNI TENIS

Halas Helena
Safran Martina
Todorovič Biljana

x
x
x

1
1
1

PLAVANJE

Mankoč Peter
Markič Matjaž

x
x

2
1

PLES - ST IN LA PLESI

Cigoj Miša
Novožilova
Anastazija

SMUČANJE - DESKANJE

Petek Matevž

SMUČANJE - SKOKI

Benkovič Rok
Bogataj Jure
Damjan Jernej
Peterka Primož

STRELSTVO

Bombač Bojana

x
x

1

x

1
x

x

1
x
x
x
x

2
1
1
1
x

163

1

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Hreščak Izidor
Kandare Damijan
Markoja Robert
Oražem
Vršič
Renata
Stolnik Zdenka

TAEKWONDO - ITF

TENIS

Jurman Matjaž
Ošabnik Boštjan
Tkalec Marko
Žemlja Grega

VESLANJE

Čop Iztok
Mizerit Davor
Prelog Matej
Špik Luka

BALINANJE

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

x

x
x
x
x

2
1
1
2

x

1

x

2

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x

0

0

0

x

x
x
x
x

17

14

0

34

15

39

21

25

34
x
x

Pegan Aljaž
Petkovšek Mitja

x
x

Polavder Lucija
Kauzer Peter
Kralj Dejan
Meglič Jure

KAJAK-KANU NA MIRNIH
VODAH

Ponomarenko
Špela

KEGLJANJE

Fidel Barbara
Pavlovič Brankica

x

KEGLJANJE NA LEDU

Berčič Borut
Kocjan Matjaž
Mlekuž Stane
Radanič Milan
Štefelin Brane

KICKBOKS - WAKO

Kmetec Petra
Nagode David
Radkovič Tamara
Šehič Sabina
Šibila Nadja

x
x
x

1
x

3
1
x
x
x
x
x

Gričar Primož
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1
1
1
1

x
xx
x

1
1

1
1

x

KAJAK-KANU
NA DIVJIH VODAH

126

1
1
2

x
x

1
1
1
1

73

x

Čauševič Jasmin
Janžič Davor
Sodec Tadeja

2
2
1
2
2
2
2
1
2
3
1
2
2
2
1

2
1
1
2

Kosovelj Mateja
Osovnikar Matic

JUDO

LETALSTVO - JADRALNO
ZMAJARSTVO

x
x
x
x
x
x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
ATLETIKA

x

Andrej Luka
Bernard Uroš
Borko Tomaž
Kašibovič Sanel
Krušič Andraž
Ljutić Redžo
Lorber Aleš
Mioč Dejan
Popovič Sašo
Rajher Nuša
Rudolf Grega
Sande Andrej
Šehič Sabina
Zagoričnik Petra
Zemljič Aleš

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
2006

x

1
1
1
1
1
x
x
x
x

1
1
1
1
1

x

1

x

LETALSTVO - PADALSTVO

Avbelj Irena

x

1

LOKOSTRELSTVO

Čekada Dolores

x

1

MOTOCIKLIZEM - CESTNO
HITROSTNI

MOTOCIKLIZEM - SPIDVEJ

PLANINSTVO - ŠPORTNO
PLEZANJE
PLAVANJE

Habat Marjan
Hlad Aleš
Jerman Igor
Štern Beno

RIBIŠTVO SLADKOVODNI
ŠPORTNI RIBOLOV

x

1
1
2

xx

Kolenko Jernej
Šantej Izak
Žagar Matej

x
x
x

Vidmar Maja
x

x

Bižal Danilo
Januš Edvard
Konc Branko
Pivk Igor
Žunter Dušan

1
1
1
x

1

x

3
1

x

1

x

1

x

1
1
2
1
2

x

Lahvinovich
Tatsiana
Plohl Zoran
x
x
x
x
xx

STRELSTVO

Debevec Rajmond

TAEKWONDO

Zakrajšek Tomaž

x

1

TAEKWONDO - ITF

Bernard Jure
Bernard Uroš
Ljutić Redžo
Ljutić Sanel
Lorber Aleš
Popovič Sašo
Rajher Nuša
Rudolf Grega
Sande Andrej
Šehič Sabina
Zemljič Aleš
Žolnir Petra

x
xx
xx
xx

TENIS

Mlakar Miha
Ocvirk Luka
Rmuš Martin
Tkalec Marko

VESLANJE

Čop Iztok
Špik Luka

BALINANJE

GIMNASTIKA - ŠPORTNA
JADRANJE

0

0

6

0

xx

x
x
x
x
x
x

1
1
1
1

6

1
1
3

18

13

22

28

37
x

x

x
x
x

2
2

x
x

1
1

x
x

x
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1
x
x

x

1
2
1

x

2

x

Kauzer Peter

1
1
1
1
1

x

Strakh Gennadi
Vinčec Gašper

83
50

x

Pegan Aljaž
Petkovšek Mitja

Nareks Petra
Polavder Lucija
Žolnir Urška

KAJAK KANU NA DIV. VOD

0

x

Strnad Tamara

x

x

x
x

Kozjek Jure
Moličnik Gregor
Premru Tadej

JUDO

xx
x

1
2
3
4
1
2
1
3
1
1
3
1

x

Čeplak Jolanda
Kozmus Primož

JU - JITSU

1

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
ATLETIKA

x

x
xx
x
x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
2007

1

x

Mankoč Peter
Markič Matjaž

PLES - ST IN LA PLESI

x

KAJAK KANU NA MIRNIH
VODAH

Ponomarenko
Špela

KARATE

Matijevič Matija
Vozlič Dejan

KEGLJANJE

Strelec Brigita

KEGLJANJE NA LEDU

Štefelin Valerija

KICKBOKS - WAKO

Juvan Klemen
Smajlovič Raniz
Šehič Sabina

KOTALKANJE
UMETNOSTNO

x
x

LETALSTVO - PADALSTVO

Avbelj Irena

LETALSTVO - PARA SKI

Bečan Matej
Lah Gorazd
Sajovic Maja

LOKOSTRELSTVO

x

Keresteš Krešo

PLANINSTVO - ŠPORTNO
PLEZANJE

Vidmar Maja

PLAVANJE

x

x

1
1
1

x
x
x
x
x
x

1
x
x

x
x

x
x
x

Cigoj Miša
Krajcer Matej
Mojškerc Vinko
Struna Dejan
Flander Rok
Majdič Petra

STRELSTVO

Debevec Rajmond

TAEKWONDO - ITF

Čuček Uroš
Ljutić Redžo
Rajher Nuša
Rudolf Grega
Sande Andrej
Šehič Sabina
Zemljič Aleš
Žolnir Petra

x

Kosovelj Mitja
Pegan Aljaž
Petkovšek Mitja

x

1

x

1

x

2
1

x

x

2

x
x

1
1
2
1
1
2
3
1

x
x
x

x
x
x

x
x

x

11

13

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
GIMNASTIKA - ŠPORTNA

2
1

x

Špik Luka
0

0
0

0

12

1
9

15

36

12

36

1
x

1
1

x

1
1

x
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x

72
72

x

Dekleva P. Vesna
Žbogar Vasilij

1
1
3
1

x

x

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
ATLETIKA - GORSKI TEK

x
x
x

1
2
1

x

SMUČANJE - TEKI

1
1

x

x

1
1
1

x

Bukovnik Erik
Hodžič Amel
Mrak Andraž
Sonc Maja
Trdin Aleš

VESLANJE

1

x

SMUČANJE - DESKANJE

JADRANJE

1

TEKMOVALNI

RIBIŠTVO
ŠPORTNI
RIBOLOV NA MORJU

1

x

Čarman Anja
Mankoč Peter

PLES - ST IN LA PLESI

2008

1
2
1

x

Jerman Igor
Katrašnik Tina

ORIENTACIJA - PRECIZNA

1

x
xx

Čekada Dolores
Žlender Matija

MOTOCIKLIZEM - CESTNO
HITROSTNI

1
1
1

Mlinarič Lucija
Ferarič Matjaž

1
x

-

LETALSTVO - JADRALNO
PADALSTVO

PLES –
MODERNI
PLESI

x

JU - JITSU

Resanovič Iva

JUDO

Nareks Petra
Polavder Lucija
Žolnir Urška

KAJAK KANU
NA DIVJIH VODAH SPUST
LETALSTVO - JADRALNO
PADALSTVO
LETALSTVO - PARA SKI

Markovič Mina
Vidmar Maja

PLAVANJE

Isakovič Sara
Mankoč Peter
Markič Matjaž
Tahirovič Emil

x
x
x
x
x
x
x
x
x

Debevec Rajmond

Strakh Gennady
Čulibrk Mario
Gornik Mitja
Savič Rada

LETALSTVO KLASIČNO PADALSTVO

1
1

x

1
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x

1
1
1

x
x

Buzina Klemen
Debeljak Gregor
Debeljek Gregor
Latič Edin
Lubej Staša
Nagode David
Radkovič Tamara
Smajlovič Ranis
Šehič Sabina

x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
x
x
x
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1
1
1
2
1

x

Avbelj Irena
Ban Uroš
Sajovic Maja
Salkič Senad

1
1
1
1
1
1

x

Borčnik Aleš
Janžič Davor
Petrič Anže
Tonejc Dejan

KEGLJANJE

x

x

x

Kozmus Primož
Šestak Marija

2
4
1
1

x
x

x

x

1
1

1
1
1
1
1
2

x

Andrej Luka
Ljutić Redžo
Lorber Aleš
Šehič Sabina

KIKBOKS - WAKO

x
x

Cigoj Miša
Vulič Tjaša

JADRANJE

x
x

Djurovič Dejan
Gutič Naser
Hodžič Amel
Jurečič Enej
Vodlan Luka
Vodlan Sebastijan

STRELSTVO

BALINANJE

x
x
x

x

1
1
1
1
1
1

x

TAEKWONDO - ITF

ATLETIKA - STADIONSKA

1

x

x

1
2
1
1
1
1

Avbelj Irena
Ban Uroš
Bečan Matej
Sajovic Maja
Ule Uroš
Sitar Dejan

PLES - ST IN LA PLESI

x
x

Ferarič Matjaž

PLANINSTVO ŠPORTNO PLEZANJE

1
x
x
x

x

Korenjak Jernej
Leban Lovro
Zakrajšek Jošt

LOKOSTRELSTVO TARČNO

PLES MODERNI TEKMOVALNI
PLESI

x

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

LETALSTVO KL. PAD.

Vodišek Domen

LETALSTVO –
MOTORNO LETENJE

x

1

Rebec David
Rožmanec Darja
Vavtar Nina

MOTOCIKLIZEM - CESTNO
HITROSTNI

Jerman Igor

MOTOCIKLIZEM
SPEEDWAY

Žagar Matej

x
x
x
x

PLANINSTVO ŠPORTNO PLEZANJE

Bečan Klemen
Gros Natalija

RAFTING

Kulovec Aljaž

SAMOSTREL

Hreščak Izidor

x

Roman Sonja
Šestak Marija
Kozmus Primož

BALINANJE

2

2

8

5

6

7

21

13

x
x

JUDO

Sedej Aljaž
Žolnir Urška

Kauzer Ml. Peter
Taljat Sašo

KEGLJANJE

Strelec Brigita

KEGLJANJE NA LEDU

Jančič Tina

KIKBOKS - WAKO

Debeljak Gregor
Latić Edin
Lubej Staša
Nagode David
Rudolf Grega
Smajlovič Raniz
Zemljič Aleš
Žolnir Petra

KOTALKANJE
UMETNOSTNO

x

Ferarič Matjaž
Valič Aljaž

LETALSTVO
MODELARSTVO

Rižner Primož
Hribar Tomaž

LETALSTVO - PARA SKI

Avbelj Irena
Bečan Matej
Pristavec Matjaž
Sajovic Maja

x

1

x
x

1
1
1

x
x

1
1

x
x

1
x

x
x
x
x
x
x
x
x

xx

x
xx
x
x
x
x
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3
1
1

x
x

1
1
1
1
1
1
1
1
1

x

Mlinarič Lucija

1
1
1
1

x

-

LETALSTVO JADRALNO PADALSTVO

1

x

Ponomarenko
Špela

KAJAK KANU - SLALOM

1
x

Predovnik Sabina
Strnad Tamara

1
1
1
1
1
1
1

x

Cankar Lučka
Zakrajšek Jošt
Žnidarčič Nejc

81

x
x

x

KAJAK KANU - SPUST

81

x

Petkovšek Mitja

MIRNE

29

x

Vinkler Ivan

-

1

55

GOLBAL

KANU

x

1
13

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

KAJAK
VODE

1
2

x

Borčnik Aleš
Janžič Davor
Petrič Erik
Sodec Tadeja

JU-JITSU

x

x

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
ATLETIKA - STADIONSKA

1

xx

1

1
1
1
1

-

DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:
2009

x

Verbančič Robert

LOKOSTRELSTVO - 3D

1

2
1
1
1
1
1

LOKOSTRELSTVO – 3D
LOKOSTRELSTVO
POLJSKO

Rožmanec Darja

x

Kosec Mihael
Sitar Dejan

MOTOCIKLIZEM - CESTNO
HITROSTNI

Jerman Igor

MOTOCIKLIZEM
MOTOKROS

Gerčar Klemen

x

1

x

1

x

1

-

x

1

NAMIZNI TENIS

Tokič Bojan

x

1

NAMIZNI TENIS - ŠI

Dolinar Andreja
Pintar Mateja

x

1
2

x

PLANINSTVO ŠPORTNO PLEZANJE

Markovič Mina
Vidmar Maja

PLAVANJE

Mankoč Peter

PLES MODERNI
TEKMOVALNI PLESI

Gutič Naser
Hubej Tija
Lainšček Klara
Mrak Andraž
Senjor Emanuela
Sonc Maja
Vodlan Sebastijan
Vodlan Luka
Zupančič Petra

RIBIŠTVO SLADKOVODNI
ŠPORTNI RIBOLOV

Centrih Rudolf

SAMBO

Vušnik Jure

SAMOSTREL

Hreščak Izidor
Markoja Robert
Oražem V. Renata

x
x

xx
x
x
x
x

1
x
x

1
1
1

x

1

x

Maze Tina

x

Gregorin Teja

x

STRELSTVO

Debevec Rajmond
Markoja Robert
Žniderčič Matej

1
1
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

x

1

x

Trajkovič Ivan

ŠTEVILO MEDALJ SKUPAJ:
Jerman Igor
Marko
Nastran Uroš

0

0
0

0

12

6

x
23

16

41

10

23

90

x

1
1
1

x
x

Borčnik Aleš
Janžič Davor
Kozjek Jure
Petrič Anže
Sodec Tadeja

1
x
x
x
x

x
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1
90

49
x

Irt Matevž

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

x

Pirih Miha
DOBITNIKI MEDALJ SKUPAJ:

2
1
2
1
2
1
2
1
1

1
x

Čuček Uroš
Ibrić Tamara
Ljutić Redžo
Rudolf Grega
Šehič Sabina
Zemljič Aleš
Potočnik Mitja
Žolnir Petra

2

1

x

SMUČANJE - BIATLON

BALINANJE

x

x

SMUČANJE - ALPSKO

MOTOCIKLIZEM
MOTOKROS

x
x

Jakin Bogomira

MOTOCIKLIZEM
CESTNO HITROSTNI

x

x
x

SEDEČA ODBOJKA

VESLANJE

1
1
x

Vulič Tjaša

TAEKWONDO - WTF

x

x
x

PLES - ST IN LA PLESI

TAEKWONDO - ITF

2010

1

-

1
1
1
1
1

BALINANJE

Tonejc Dejan

GIMNASTIKA - ŠPORTNA

Bertoncelj Sašo

JADRANJE

Strakh Gennadi

JU-JITSU

Derenda Matic
Lah Benjamin
Predovnik Sabina
Strnad Tamara

JUDO

LETALSTVO - PARA SKI

x
x
x

x

LOKOSTRELSTVO TARČNO

Sitar Dejan

PLANINSTVO ŠPORTNO PLEZANJE

Bečan Klemen
Gros Natalija
Markovič Mina

PLAVANJE

Klinar Anja
Mankoč Peter
Šmid Tanja

x

1
1
x
x
x
x
x
x
x

1

x
x
x

1
1
1

x
x
x

Gutman

1
x

1
x

x
x
x
x
x
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x
x

xx

x
x
x

x
x
x
x
x

1
1
1
1

x

x

1
1
1

x

Stevanovič Dušan

1
1
1
1
1
1
1

x

Avbelj Maruša
Lainšček Klara
Mrak Andraž
Rupnik Teja
Senjor Emanuela
Vatovec Pia
Vodlan Sebastijan

1
1
1
2
1

x
x

Avbelj Irena
Kozjek Jurij
Pristavec Matjaž

Tofaj
Dragica

1
1
1
2

1
2
1
2

x

Salkič Senad

LOKOSTRELSTVO – 3D

x

xx

Gorenc Dušan
Jaka
Suša Primož

Slavec Gabrijela

RIBIŠTVO - KASTING

x
x

Slavec Gabriela

LETALSTVOBALONARSTVO

x
x

-

LETALSTVO - KLASIČNO
PADALSTVO

PLES MODERNI
TEKMOVALNI PLESI

x

Juvan Klemen
Lorber Aleš
Majkić Slavko
Potočnik Mitja
Rudolf Grega
Veličevič Uroš

LETALSTVO - JADRALNO
PADALSTVO

1
1
1
1
1

x

Fidel Barbara
Savič Rada

KIKBOKS - WAKO

x

x
x

Korenjak Jernej
Taljat Sašo
Zakrajšek Jošt
Žnidarčič Nejc

KEGLJANJE

1

x
x

Kauzer Ml. Peter
Kragelj Urša
Kralj Dejan
Meglič Jure
Mozetič Nina

KAJAK KANU - SPUST

1
x

x
x

Beđeti Vlora
Drakšič Rok
Polavder Lucija
Sraka Raša

KAJAK KANU - SLALOM

LETALSTVO
BALONARSTVO

x

1
2
1
1
3
2
2
1
1
1
1

SAVATE

Dobnik Marina
Mežek Mojca
Vehar Nina

TAJSKI BOKS

Grajš Franc
Toplak Tadej

SMUČANJE - ALPSKO

Maze Tina

SMUČANJE - SMUČARSKI
TEK

Majdič Petra

STRELSTVO

x
x

x

2
x

1
x

1
1

x
x
x
x
x
x

Rajher Nuša

x

-

x

Arčon Nika
Mlinarič Lucija

RIBIŠTVO
ŠPORTNI
RIBOLOV NA MORJU

2
1

xx

Drapić Denis
Lubej Staša
Potočnik Mitja
Zajc Nastja
Zemljič Aleš

TAEKWONDO - WTF

1
1
1

x

Debevec Rajmond
Markoja Robert

TAEKWONDO - ITF

KOTALKANJE
UMETNOSTNO

x
x

x

Dobitniki medalj skupaj:
Število medalj skupaj:
Število medalj skupaj 1991-2010

0

2
3
22

1

6

6
34
419

22

1
1

x

Torej Danilo

1
1
1
1
1

1
1

16

18
58
521

22

93
95
962

Priloga 2 je izdelana na osnovi virov: spletne strani in arhiv OKS – ZŠZ (2010c), Račič,
Levovnik (2008), Divac et al. (2007), Bergant (1996).
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Priloga 3
PREDPISI, KI UREJAJO ALI POSEGAJO NA PODROČJE ŠPORTA V REPUBLIKI
SLOVENIJI

PREDPIS

Uradni list Republike Slovenije
številka:

Ustava Republike Slovenije

33I/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003,
69/2004, 69/2004, 69/2004, 68/2006

Zakon o državni upravi

113/2005-UPB-4, 126/2007-ZUP-E,
48/2009

Zakon o športu
Zakon o društvih (ZDru-1)
Nacionalni program športa v Republiki
Sloveniji (NPS)
Zakon o nordijskem centru Planica (ZNCP)
Zakon o ustanovah
Zakon o zavodih
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD)
Zakon o zadrugah
Obrtni zakon (OZ)
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (ZOFVI)

22/98, 61/2006
61/2006, 58/2009
24/2000, 31/2000
86/2010
70/2005
12/91
42/2006
62/2007 – UPB
40/2004 – UPB-1, 117/2006, 102/2007
16/07- UPB, 36/08
100/2005 – UPB

Zakon o vrtcih

81/06 – UPB,102/07

Zakon o osnovni šoli (Zosn)
Zakonom o poklicnem in strokovnem
izobraževanju (ZPSI)

79/2006
1/2007 – UPB

Zakon o gimnazijah (Zgim)

119/2006 – UPB-3,

Zakonu o visokem šolstvu
Zakon o nostrifikaciji v tujini pridobljenih
šolskih spričeval (ZNTPS)
Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju
Zakon o izjemnem priznanju in odmeri
starostne pokojnine osebam, ki imajo
posebne zasluge (ZIPO)
Zakon o doživljenjski renti za izjemne dosežke
na področju kulture, raziskovalno-razvojne
dejavnosti in športa

172

64/2008, 86/2009
42-329/1972
76/2008
18/1974, 14/1990 (velja do razveljavitve
z uveljavitvijo spodnjega zakona)
Zakon je v proceduri sprejemanja v DZ
(na dan 1. 3. 2011)

Uradni list Republike Slovenije
številka:

PREDPIS
Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
Zakon o Bloudkovih priznanjih
Zakon o orožju (ZOro-1)
Zakon o Kobilarni Lipica (ZKL)
Zakon o obrambi
Zakon o notranjih zadevah
Zakon o javnih zbiranjih
Zakon o varstvu javnega reda in miru
Zakonih o ustanovitvi občin ter o določitvi
njihovih območij
Zakon o lokalni samoupravi
Zakon o financiranju občin
Zakon o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin

44/2000
56/1994, 112/2005
61/2000
29/1996
103/2004 – UPB-1
87/1997
113/2005-UPB2
70/2006
69/94, 99/2010
100/2005 – UPB
32/2006 – UPB - 1
14/2007

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
(ZLPLS-B)
Zakon o igrah na srečo
Zakon o gostinstvu
Zakon o davku na dodano vrednost
Zakon o davku na nepremičnine
Zakon o dohodnini
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU)
Nacionalni program športa v Republiki
Sloveniji
Mednarodna konvencija proti uporabi
nedovoljenih snovi v športu, ratificirana dne
11.12.2007 z Zakonom o ratifikaciji
Mednarodne konvencije proti uporabi
nedovoljenih snovi v športu
Strategija Vlade Republike Slovenije na
področju telesne (gibalne) dejavnosti za
krepitev zdravja od 2007 do 2012

102/2007 (na dan 1. 3. 2011 v postopku
v DZ sprejemanje novele Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o
lastninskem preoblikovanju Loterije
Slovenije)
134/2003, 10/2010
93/2007 – UPB-2
10/2010 – UPB-2, 85/2010
predlog
117/2006
63/2007, 69/2008 – UPB-3
14/00, 31/00
15/2007

102/2007

Sprejeta na 112. redni seji VRS, dne
7. 3. 2007.

Priloga 3 je izdelana na osnovi virov, navedenih v literaturi in virih, skladno s hierarhijo
pravnih aktov.
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Priloga 4
OLIMPIJSKI ŠPORTI
TRENUTNI PROGRAM ZIMSKIH OLIMPIJSKIH IGER
Športi z disciplinami, ki so trenutno na programu zimskih OI. Preden so se olimpijske igre
ločile na poletne in zimske, leta 1924, je bilo umetnostno drsanje del programa poletnih
OI 1908 in poletnih OI 1920 in hokej na ledu del programa poletnih OI 1920.
Šport ali
disciplina

08 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 94 98 02 06 10

Biatlon

X (d)

Bob

X

Bob
skeleton

–

X

(d) (d)
X

X

X

Curling

X

Drsanje
–
hitrostno

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
(d)

X

X

(d) (d)
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Drsanje
–
hitrostno
Drsanje
–
umetnostno
Hokej na
ledu

X

X

X

X

X

X

X

X

(d) X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(d) X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sankanje
Smučanje –
akrobatsko
Smučanje –
alpsko

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Smučanje –
deskanje
Smučanje –
nordijska
kombinacija

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Smučanje –
skoki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Smučanje –
teki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

174

TRENUTNI PROGRAM LETNIH OLIMPIJSKIH IGER
Športi z disciplinami, ki so trenutno na programu poletnih OI. Našteti so glede na ime
športa oziroma discipline, kot jih navaja MOK.

Šport ali
disciplina

96 00 04 06 08 12 20 24 28 32 36 48 52 56 60 64 68 72 76 80 84 88 92 96 00 04 08 12

Atletika

X X X

X X X X X X X X X X X X X

X

Badminton

(d)

Baseball

(d)

Boks
Dviganje
uteži

X X X X

X
X

X

X
X

(d)

(d)

(d)

X

(d) X X X X X X
(d) (d) X X X X X

X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

Gimnastika –
na prožni
ponjavi

X X X X

Gimnastika –
ritmična
Gimnastika –
športna

X X X X X X

X X X

Hokej na
travi

X

X

X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

X

Jadranje

X

Judo

X

Kajak-kanu –
na mirnih
vodah

(d)

X X X X X X

X

Kajak-kanu –
slalom

X

X X X X X X

Kolesarjenje
– BMX

X X

Kolesarjenje
- gorsko

X X X X X

Kolesarjenje
- na cesti

X

Kolesarjenje
- na
velodromu

X X X

Konjeništvo

X

Košarka
Lokostrelstvo

X X

X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X

X

X X X X X X

(d)

X X

X

X
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Moderni
peteroboj

X X X X X X X X X X X

X

X X X X

Namizni
tenis
Nogomet

X X (d) X X X X X

X

X X X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X

X

X X X X

X

X X X X X X

Odbojka –
dvoranska
Odbojka – na
mivki
Rokoborba

X X X X X
X

X

X X X X X X X X X X X X X

Rokomet
Sabljanje

X

X
X X X

X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X

X

X X X X X X

Softball
Streljanje

X X X X
X X X

X X X X X

X X X X X X X

X

X X X X

Taekwondo
Tenis

X

(d) (d)
X X X

X X X X X

(d)

(d) X

Triatlon
Veslanje
Vodni športi plavanje

X X X X

X X X X X X
X X X X

X X

X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X

X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X

X

X X X X X X

Vodni športi sinhrono
plavanje
Vodni športi skoki v vodo
Vodni športi vaterpolo

X X X X X X

X

X

X X X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

X X X X X X X X X X X X

X

X X X X

X

X X X X X X

Legenda: X = šport ali disciplina prirejen na navedenih igrah
(d) = prirejen kot demonstracijski šport
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Priloga 5
ŠPORTNA DRUŠTVA PO ŠPORTNIH PANOGAH V OBDOBJU 1991 - 2011
30. 6. 1991

31. 12. 1995

Zakon 2006

31. 12. 2010

Atletska

23

39

82

113

Gimnastična
Košarkaška

12
38

14
61

32
180

31
194

Nogometna

180

242

623

664

Rokometna

31

37

115

112

Odbojkarska

21

37

93

99

Hokejska
Smučarska

12
89

16
106

56
215

83
233

Kotalkarska

6

9

22

32

Kolesarska

21

39

138

169

25

59

292

409

13

17

42

48

Veslaška

18

23

38

43

Društva za druge vodne
in podvodne športe
Društva za tenis in
squash

37

66

285

340

57

103

243

224

Društva za namizni tenis

25

27

50

57

Badmintonska
Društva za golf

2
6

14
11

38
57

36
64
100

Društvo
športov
Plavalna

avto-moto

Kegljaška

48

55

97

Balinarska

94

106

181

166

Strelska in lokostrelska

188

193

350

373

Boksarska
Društva
za
veščine

borilne

6
62

9
108

31
423

37
501

zračne

38

69

184

193

Društva za konjeniške
športe

21

46

224

246

Društva za športni ples
Jamarska

3
27

12
33

35
48

99
49

Društva
športe

za

Planinska, plezalna

159

181

274

306

Taborniška in skavtska

85

88

136

127

Rekreativna

292

404

545

1840

70

74

140

144

157

182

1957

785

1863

2480

6773

7917

Društva
športe

za

miselne

Druga
športna
rekreativna društva
SKUPAJ

in

Legenda: društva športov, ki so na rednem programu OI so v sivih poljih.
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*še mladino

ŠOLSTVO
IN
KULTURO
*ostali šport

KULTURO

*

Slovaška

*

*še znanost

*še skrbstvo

Romunija

Portugalska

Poljska

Nizozemska

Norveška

Nemčija

Makedonija

Malta

*
*še cerkev

178

*

*

OBRAMBO

TELESNO
VZGOJO
IN ŠPORT

ORGAN PRI
VLADI

*

*

*

*

NOTRANJE
ZADEVE

*

*

*še zdravje

*še gosp.
javne službe

TURIZEM
IN ŠPORT

Madžarska

*še znanost

Litva

*

*še izobraž.

*

MLADINO
IN ŠPORT

Luksemburg

*še znanost

* še vzgojo

Latvija

Italija

Hrvaška

Grčija

Francija

Finska

*

*

KULTURO
IN
KULT.
DEDIŠČINO

Estonija

*

*

*šolski šport

ŠOLSTVO
IN ŠPORT

*

*

*

ZDRAVJE

Danska

Češka

Ciper

Bolgarija

Belgija

Avstrija

Albanija

DRŽAVA

MIN. ZA:

UMEŠČENOST ŠPORTA PO RAZLIČNIH RESORJIH V EVROPI - STANJE LETA 2010

Priloga 6

ZDRAVJE

*

ŠOLSTVO
IN ŠPORT

*še medije

KULTURO
IN
KULT.
DEDIŠČINO

ŠOLSTVO
IN
KULTURO

KULTURO

MLADINO
IN ŠPORT
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Priloga 6 je izdelana na osnovi virov: Repenšek, Verovnik (2010), EC (2010).

Vel. Britanija

Švica

Švedska

Španija

Slovenija

DRŽAVA

MIN. ZA:

TURIZEM
IN ŠPORT

*

NOTRANJE
ZADEVE

*

OBRAMBO

TELESNO
VZGOJO
IN ŠPORT

*

ORGAN PRI
VLADI

da

ne

ne

ne

da

ne

ne

Belgija

Bolgarija

Češka

Danska

Stanje april 2010

Zakon ureja telesno
vzgojo, loterijo,
šport. fundacijo in
strokovni svet

121

ne

ne

Ne na federalni,
ampak na deželnih
ravneh

ZAKON O ŠPORTU

ne

Albanija

Avstrija

DRŽAVA

ŠPORT V
USTAVI

1. NOK
2. Športna zveza

1. Osrednji športni zvezi
2. NOK

1. 4 osrednje športne zveze
2. NOK

Poseben akt o
telesni vzgoji in
športu – (leta 1990
sprejet v
parlamentu).
Zakon o svobodnem
združevanju
- 1991
- Zakon o loteriji
- Zakon o finančni
podpori športnim
učiteljem
- Zakon o
vrhunskem športu
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1. NOK
2. Zveze po treh
komunah

1. NOK

1. Zvezna šp. org.
2. Športna zveza
3. NOK

STRUKTURE
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
(NVO)

ne

Zakon o
izobraževanju
- Igrah na srečo
- Posebna drž.
pogodba
Vladni sklep o
ustanovitvi NOK
-

DRUGA
ZAKONODAJA ZA
ŠPORT

Zakonodaja in organiziranost športa v Evropi121

ODNOS MED DRŽAVO IN ŠPORTNIMI ORGANIZACIJAMI PO EVROPI

1. Ministrstvo za kulturo
2. Svet za športne raziskave
3. Min. za šolstvo
(šport v šoli)

1. Ministrstvo za izobraževanje,
mladino in šport
2. Strokovni svet

Ministrstvo za mladino in šport

Ministrstvo za zdravje

Ministrstvo za kulturo, mladino in
šport

1.Min. za gospodarske javne
službe in šport
2. Ministrstvo za notranje zadeve

STRUKTURE
VLADNIH ORGANIZACIJ (VO)

60

35

39

ŠPORTNO
AKTIVNIH
%

38

8

25

FINACIRANJE:
DRŽAVA
%

62

7 loto
60 gospodarstvo
25 ostalo

25 gospodarstvo
50 loto

FINACIRANJE:
NVO
%

Priloga 7

da

da

da

da

Da

da

ne

ne

ne

ne

da

ne

ne

Finska

Francija

Nemčija

Grčija

Madžarska

Islandija

Irska

Estonija

da

Da
(iz leta 1940)

ne

ZAKON O ŠPORTU

DRŽAVA

ŠPORT V
USTAVI

Ministrstvo za kulturo,
Sekretariat za šport
1. Sekretariat za šport pri Min. za
lokalno upravo
2. Nacionalni svet za šport
Ministrstvo za kulturo in šolstvo
1. Ministrstvo za šolstvo
2. Nacionalni svet

1. NOK (združuje tudi vse
zveze)
1.Nacionalno združenje
športnih zvez
2. NOK
1. Športna zveza
2. NOK
3. Zveza mladih
NOK (združuje vse športne
zveze)

ne

Zakon o društvih

ne

181

1. Ministrstvo za notranje zadeve
2. Zvezni inštitut za športne
znanosti
3. Parlamentarni odbor za šport

1. Nemška olimpijska športna
konfederacija
2. NOK
3. Nacionalna šport. zveza
4. Fundacija

- Šport v 16 deželah
- Šport urejajo:
32.,91., 104. člen
ustave (posredno)

21

69

30

46

20

38

Ministrstvo za mladino, zdravje in
šport

1. Združena NOK in zveza
2. Fundacija (GO+NGO)
3. Nacionalni svet (GO+NGO)

ne

73

16

ne

1. Ministrstvo za šolstvo in kulturo
2. Državni svet za šport
(VO in NVO)

FINACIRANJE:
DRŽAVA
%

1. NOC
2. 4 osrednje športne zveze
82

ŠPORTNO
AKTIVNIH
%

55

STRUKTURE
VLADNIH ORGANIZACIJ (VO)

1. Ministrstvo za kulturo
2. Ministrstvo za šolstvo

STRUKTURE
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
(NVO)

1. Centralna zveza
2. NOK

- Zakon o javnih
zavodih
- Ustanovitev
Urada za šport
- Pravilnik o
ustanavljanju
klubov

DRUGA
ZAKONODAJA ZA
ŠPORT

70

54

80

62

84

3 loto
27 dejavnost zvez
11 gospodarstvo
4 drugo

FINACIRANJE:
NVO
%

da

ne

ne

ne

ne

ne

ne

Malta

Litva

Nizozemska

Norveška

da

da

ne

Latvija

1. Športna zveza
2. NOK

Norveški nacionalni
program:
"Nova
kulturna strategi-ja",
sprejet v parlamentu
1973
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1. NOK + ŠPOR.T. ZVEZA
2. 3 športna. združenja na
religiozni osnovi

Zakon o socialnem
skrbstvu

1. Ministrstvo za kulturo in cerkev
2. Športna fundacija - vodi jo Min.
za kulturo

Ministrstvo za socialo in zdravstvo

1. NOK
2. Športna unija

ne

ne

1. Ministrstvo za šolstvo in
znanost,
deloma
pristojna
ministrstva za:
- nacionalno obrambo
- notranje zadeve
- zdravstvo
2. Urad za šport

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

1. Športna konfederacija
2. NOK

Ministrstvo za mladino, šolstvo in
kulturo (umetnost)

1. Minister za šport (brez listnice)
pri vladi
2. Višji svet za šport

1. Olimpijski športni komite

1. Ministrstvo za kulturo in
kulturno dediščino,
deloma pristojna ministrstva za:
- šolstvo
- obramba
- notranje
- finance
- zdravstvo

STRUKTURE
VLADNIH ORGANIZACIJ (VO)

NOK

ne

ne

Ne na državni ravni
- Zakon o
ustanovitvi CONI iz
leta 1942 in
Temeljni zakon o
športu iz leta 1942
(v CONI-ju)

da

CONI (združuje vse športne
zveze)

CONI nadzira
Ministrstvo za
turizem in zabavo.
Drugi zakoni: o
zavarovanju 1978, o
igrah na srečo 1948,
o zdrav. zavar
1971., o
profesionalnem
športu 1981, o
financ. športnih
objektov 1989.

ZAKON O ŠPORTU

ne

ne

STRUKTURE
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
(NVO)

DRUGA
ZAKONODAJA ZA
ŠPORT

Luksemburg

Italija

DRŽAVA

ŠPORT V
USTAVI

22

ŠPORTNO
AKTIVNIH
%

8

17

60

35

15

19

FINACIRANJE:
DRŽAVA
%

90

83

40

65

85

81

FINACIRANJE:
NVO
%

da

ne

ne

da

Španija

Slovaška

Švica

da

da

da

da

Romunija

da

ne

da

ZAKON O ŠPORTU

da

Portugalska

Poljska

DRŽAVA

ŠPORT V
USTAVI

1. Ministrstvo za šolstvo inšport
2. Svet za telesno kulturo

1. Ministrstvo za obrambo
2. Komite za šport

1. Zveza za telesno kulturo
2. NOK

1.
2.
3.
4.

Zakon o
organiziranju
športnih in
turističnih prireditev
(1992)

ni

Višji športni svet pri vladi

Številni podzakonski
predpisi
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Konfederacija
NOK
Fundacija
Komite za vrhunski šport

(niso

1. NOK
2.Posamezne
združene)

Številni podzakonski
predpisi

zveze

Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport

1. NOK
2. Posamezne zveze
(niso združene)
3. Športna unija
4. Univerzitetni šport

1. Ministrstva za šolstvo in šport
2. Urad za šport in turizem

1. Sekretariat za mladino in šport
pri vladi
2. Strokovni svet za šport

1. NOK (zveze ni)
2. Razna združenja

STRUKTURE
VLADNIH ORGANIZACIJ (VO)

Številni podzakonski
predpisi

Zakon o uradu
za šport (1991)
Zakon o lok.
skup.(1990)
Zakon o društvih
(1990)

STRUKTURE
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
(NVO)

1. NOK
(združuje
zveze
olimp.
športnih panog)
2. Generalna skupščina zve
3. Portugalska športna zveza

-

-

-

DRUGA
ZAKONODAJA ZA
ŠPORT

74

35

27

ŠPORTNO
AKTIVNIH
%

20

25

21

FINACIRANJE:
DRŽAVA
%

80

75

79

FINACIRANJE:
NVO
%

ne

nima
ustave

Velika
Britanija

Zakon o
skupnostih

lokalnih

1.Pravica do
združevanja
(ustava)
2. Zakoni:
-o drogah
-o nasilju
-o socialni varnosti davek športnikov

DRUGA
ZAKONODAJA ZA
ŠPORT

1.
2.
3.
4.

Zveze
Športni forum
Zveza za rekreacijo
NOK

1. Konfederacija
2. NOK

STRUKTURE
NEVLADNIH ORGANIZACIJ
(NVO)

1. Min.za kulturo, kulturno
dediščino in medije
2. Športni Sveti (v vseh delih
Združenega kraljestva)

1. Ministrstvo za notranje zadeve
2. Ministrstvo za šolstvo

STRUKTURE
VLADNIH ORGANIZACIJ (VO)

65

54

ŠPORTNO
AKTIVNIH
%

15

30

FINACIRANJE:
DRŽAVA
%

85

70

FINACIRANJE:
NVO
%
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Priloga 7 je izdelana na osnovi virov: Verovnik (2010), Repenšek, Verovnik (2010), Andreff (2009), EC (2010c), IDP (2010), Breuer, Wicker
(2010), Sport & EU (2010), MZOS (2011), Polvinen (2011), Kljajić (2011), Nagy (2011), Akos (2011), Gonter (2011), Saban (2011), Vieria
(2011), COE (2011), IDP (2011), Breuer, Wicker (2010), MZOS (2011).

Države s tako imenovanim “ne-intervencionističnim” sistemom
Športna dejavnost se šteje kot izraz svobodne iniciative posameznika. Promocija in razvoj športa sta v domeni civilne športne sfere. Naloga
države pa je, da ustvari primerne materialne pogoje za izvajanje športnih dejavnosti. Sem spada večina ostalih evropskih držav

Države s tako imenovanim “intervencionističnim” sistemom
Šport se razume kot javno dobro, javni interes. Države so odgovorne za promocijo športa in njegov razvoj. Športno gibanje je splošno
priznano in ima avtonomni status. Primeri takšnih držav: Francija, Španija, Portugalska, Grčija, Slovaška, Slovenija, Madžarska.

ne

ne

ZAKON O ŠPORTU

Švedska

DRŽAVA

ŠPORT V
USTAVI

Priloga 8
A SHORT SURVEY ON SPORTS ORGANISATIONAL STRUCTURES
Country Name: ______________________
1.
Is in your country sport independent (autonomous) from the state?
2.
How many umbrella strategic documents legally regulate sport in your country and which?
Strategic - legislative documents
Sport in Constitution

Yes

No

Law on sport
National Program of Sport
Act on associations
Law on Lotteries
Other:

3.
What ministry or government department is responsible for sport in your country?
4.
What is the function of the NOC in your country? Is it the umbrella organisation of the
entire civil sport movement or the summit of Olympic sports (Winter and Summer Olympic
Games disciplines)?
5.
Is your national sports confederation (association of federations) united or merged with
NOC or are the two kept apart?
6.
Please, can you provide with what strategic measures and provisions the state gives
support to elite sport? (e.g., scholarship, health insurance, etc.….).
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Strategic measures and provisions by the state
Health insurance – financing / (co)financing
Social security - financing / (co)financing

Yes

No

Medical check- financing / (co)financing
Adapted school obligations (primary, secondary and students)
Education and training paid
Scholarships
Salaries for coaches and trainers
Employment in state administration
Rents (or other forms of post career help);
If yes, what type of help?
Other:

7.
What systems are in your country used to detect young sports talents?
8.
What are the conditions and requirements for top athletes in your country to gain the
status of an elite sportsman, sportswoman?
9.
Do you have in your country sports schools (or centres or network of sport centres) to
carry out trainings and preparations of talented (perspective) young athletes and top
sports athletes (e.g., in SLO, we have the so called Sports Schools for Special Sports
Disciplines)?

186

10.
What is the amount of public funds in € that the state provided for sport annually from
2000 to 2010?
Year
State budget /€

Public funds
Lottery funds / €

Local authorities /
€

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
11.
What amount of the above stated funds (i.e., all public money that the state has provided
for sport) was allocated for top (elite) sport and how much for the financing of the
following:
Education and training of sports workers and sports expert
personnel
Sports infrastructure
Investment into young perspective athletes
Preparations of national selections for big international sports
competitions– OG, World Championships (WCh), European
Championships (ECh)
Participation at OG, WCh, ECh
Awards for athletes winning the medals at the OG, WCh, ECh
(Co)financing of salaries of national selection coaches and
trainers
Athletes’ scholarships
Employment of top athletes in public administration (if yes,
how many and who is the employer – government, ministry
for sport, labour, defence etc…?)
Other ………………………………………
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€

12.
What is the total number of elite athletes in your country?
13.
What is the number of medals (gold, silver, bronze) your country won at the OG, WCh,
ECh in the period from 2000 to 2010?
Year

OG

2000

SOG

Gold

Silver

Bronze

Wch

Gold

Silver

Bronze

Ech

Gold

Silver

Bronze

2001
2002

WOG

2003
2004

SOG

2005
2006

WOG

2007
2008

SOG

2009
2010

WOG

TOTA
L

14.
What is the number of athletes who were ranked from the 3rd to including the 8th place at
the OG, WCh, ECh between 1999 and 2010?
Year

OG

2000

SOG

4

5

6

7

8

Wch

4

5

6

7

8

Ech

2001
2002

WOG

2003
2004

SOG

2005
2006

WOG

2007
2008

SOG

2009
2010

WOG

TOTAL

(N.B. Any attachments to the above questions are welcome.)
Many thanks for your kindness!!
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Priloga 9
SPLETNI ANKETNI VPRAŠALNIK
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