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1. Uvod 
 
 
Po določbah 12. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98; v nadaljevanju: odlok) Fundacija za šport (v 
nadaljevanju: fundacija) odloča o delitvi svojih sredstev na podlagi letnega programa dela oz. 
finančnega načrta in pravilnika o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev 
fundacije.  
 
Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je sofinanciranje sledečih  
področij športa: 
 
• športne dejavnosti, 
• gradnje športnih objektov, 
• raziskovanja in razvoja športa, 
• založništva v športu. 
 
 
Zakon o športu (Ur. list RS; št. 29/2017), ki je stopil v veljavo dne 24.6.2017, je odpravil 
Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07, 86/10 in 80/12) ter 
hkrati v četrtem odstavka 16. člena določil, da Svet Fundacije za šport s splošnim aktom 
podrobneje določi izvajalce posameznih programov in področij letnega programa športa 
Fundacije za šport, podrobnejše pogoje in merila za izbor in sofinanciranje izvajanja letnega 
programa športa na lokalni ravni, način določitve višine sofinanciranja, postopek izbora in 
sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način sklepanja in vsebino pogodb o 
sofinanciranju ter način izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.  
 
Zakona o športu je nadalje v drugem odstavku 95. člena določil, da mora  fundacija sprejeti 
splošni akt iz četrtega odstavka 16. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve Zakona 
o športu. 
 
V 14. členu Zakona o športu je določeno, da letni program športa Fundacije za šport določa 
programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu, in obseg 
javnih sredstev, ki se zagotavljajo iz sredstev Fundacije za šport, pri čemer Fundacija za šport 
upošteva strukturo in prednostne naloge, opredeljene v nacionalnem programu in 
izvedbenem načrtu. 
 
Skladno z določbami Zakona o športu  je Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij 
V Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: svet fundacije) na podlagi 11. člena Zakona o 
lastninskem preoblikovanju  Loterije Slovenije (Ur. list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 
109/11, 58/12 in 29/17) in 24. člena odloka na  26. dopisni seji, dne 14.11.2017, sprejel 
besedilo Pravilnika o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: pravilnik).  
K besedilu pravilnika je podal pozitivno mnenje tudi Strokovni svet Republike Slovenije za 
šport. 
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Zakon o športu je prinesel tudi nekaj  vsebinskih sprememb, saj je na novo definiral 
programe in področja sofinanciranja, tej shemi sofinanciranja pa sledi tudi novi pravilnik 
fundacije. 
 
Fundacija razdeljuje sredstva preko javnega razpisa, ki ga objavlja enkrat letno. Podlaga za 
finančno konstrukcijo javnega razpisa sta finančni načrt, ki ga sprejme Svet fundacije (v 
nadaljevanju: svet) praviloma do 25. septembra, in letni program športa fundacije, ki ga 
sprejeme svet praviloma do  5. oktobra, skladno z določili  2. člena pravilnika.   
 
Svet fundacije je na 23. redni seji, dne 17.9.2019, sprejel Finančni načrt fundacije za leto 
2020, ki določa, da se v letni program športa fundacije za leto 2020 za namen javnega razpisa 
fundacije v tem letu uvrsti in razpiše 8.500.000 EUR (od tega pri infrastrukturi skupaj za 
triletno obdobje 2.125.000 EUR in sicer 1.635.000 EUR v letu 2020, v letu 2021 in 2022 pa 
znesek v skupni višini 490.000 EUR).   
 
V letu 2020 so tako z novim javnim razpisom za leto 2020 prevzete skupne obveznosti v 
višini 8.010.000 EUR (znesek brez pred obremenitev za leti 2021 in 2022).  
 
Obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2020, znašajo na dan 31.8.2019 
skupaj 390.892 EUR (188.777 EUR iz javnega razpisa za obdobje 2018-2020 in 202.115 EUR 
iz  javnega razpisa za obdobje 2019-2021).  
 
Poleg tega znašajo obveznosti iz  javnega razpisa za obdobje 2019-2021, ki zapadejo v letu 
2021, na dan 31.8.2019 skupaj  202.115 EUR. 
 
Celotne obveznosti predhodnih javnih razpisov, ki zapadejo v letu 2020 in 2021, pa znašajo 
na dan 31.8.2019 skupaj  593.007 EUR. 
 
Celotna potrebna višina sredstev za pokrivanje pogodbenih obveznosti v letu 2020, če se 
razpiše  8.500.000 EUR je torej  8.400.892 EUR, in sicer od tega predstavljajo pogodbene 
obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2020-2022, ki zapadejo v letu 2020, 
skupaj 8.010.000 EUR, pogodbene obveznosti, izhajajoče iz javnega razpisa za obdobje 2018-
2020, ki zapadejo v letu 2020, skupaj 188.777 EUR in pogodbene obveznosti, izhajajoče iz 
javnega razpisa za obdobje 2019-2021, ki zapadejo v letu 2020, skupaj 202.115 EUR.  
 
Iz teh sredstev so izvzeta sredstva za delovanje fundacije, ki vključujejo tudi 
rezervacijo sredstev za morebitne uspešne pritožnike. Vsa sredstva iz  tega odstavka 
lahko predstavljajo do 5% sredstev letnega programa športa fundacije. 
 
 
Skladno s 5. členom pravilnika fundacija sredstva za programe športa razdeli po področjih 
sofinanciranja na naslednji način: 
 

- za športne programe ne manj kot 50% in ne več kot  62%  sredstev, 
- za športne objekte in površine za šport v naravi ne manj kot  25%  in ne več kot 35% 

sredstev, 
- za razvojne dejavnosti v športu ne manj kot  9%  in ne več kot 14% sredstev, 
- za športne prireditve in promocijo športa ne manj kot  6%  in ne več kot 10% sredstev,  
- za družbeno in okoljsko odgovornost v športu do 1% sredstev. 
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Fundacija glede na aktualne potrebe posameznega področja sofinanciranja določi tudi delež 
sofinanciranja posameznega podpodročja sofinanciranja, znotraj sredstev, namenjenih 
določenemu področju sofinanciranja. 
 
Skladno s 7. členom pravilnika fundacija določi delež sofinanciranja tekmovalnega športa in 
športa za vse ter njunih podpodročij, tako da se s sredstvi za športne programe sofinancirajo 
programi na naslednjih področjih: 
 

- tekmovalni šport od 80% do 85% sredstev za naslednji podpodročji:  
 športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski  
     šport od  40% do 50% sredstev, 
 vrhunski šport  od 50% do 60% sredstev.  

- šport za vse od 15% do 20% sredstev za naslednja podpodročja: 
 prostočasna športna vzgoja otrok in mladine do 50% sredstev,  
 obštudijske športne dejavnosti  do 15% sredstev, 
 športna rekreacija  do 50% sredstev, 
 šport starejših  do 30% sredstev.  

 
Skladno z 8. členom pravilnika fundacija določi delež sofinanciranja znotraj področja 
gradnje športnih objektov, tako da se  s sredstvi za gradnje športnih objektov sofinancira 
naslednje programe: 
 

- prenove in posodabljanja športnih objektov  do 70% sredstev, 
- površine za šport v naravi, dostopne vsem prebivalcem  do 15% sredstev,  
- novogradnje športnih objektov do 70% sredstev,  
- vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja uporabnost objektov do 

15%  sredstev. 
 
Na področju gradnje športnih objektov se za največ triletno obdobje razpiše okvirna 
sredstva, ki v drugem in tretjem letu ne presegajo 30% sredstev za gradnjo športnih objektov 
v prvem letu, opredeljenih v letnem programu športa fundacije (8. člen pravilnika). S tem se 
ob različnih zakonskih in drugih zahtevah in omejitvah omogoči investitorjem lažje izvajanje 
investicije, hkrati pa se s tem spodbudi nacionalne panožne športne zveze, posamezne 
lokalne skupnosti ter regije, da bolj preučijo pomembnost investicij. Fundacija pa s tem bolje 
izvaja strategijo vlaganja v športne objekte in v površine za šport v naravi, saj lažje spremlja 
sofinancirane investicije in uveljavlja svoj pogled na izvajanje investicije.   
 
Skladno s prvim odstavkom 9. člena pravilnika fundacija določi delež sofinanciranja znotraj 
področja razvojnih dejavnosti v športu, tako da se  s sredstvi za razvojne dejavnosti v 
športu  sofinancirajo programi na naslednjih področjih: 
 

- statusne pravice športnikov in strokovna podpora programom od 65% do 80% 
sredstev, 

- založništvo v športu od 5% do 10% sredstev, 
- znanstveno in strokovno raziskovalna dejavnost v športu ter drugi projekti za razvoj 

športa od 5% do 10% sredstev, 
- informacijska in komunikacijska tehnologija na področju športa do 10% sredstev. 
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Nadalje je v drugem odstavku 9. člena pravilnika je določeno tudi sofinanciranje znotraj 
področja statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom, in sicer se na 
področju statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom sofinancirajo 
naslednji programi: 
 

- štipendije za vrhunske in nadarjene športnike do 35% sredstev, 
- spremljanje pripravljenosti športnikov do 60% sredstev, 
- nabava in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v športu do 25% sredstev, 
- nadstandardno zavarovanje športnikov do 10% sredstev, 
- sklad vrhunskih športnikov do  5% sredstev. 

 
 
Skladno z 10. členom pravilnika fundacija določi delež sofinanciranja znotraj področja 
športnih prireditev in promocije športa, tako da se s sredstvi za športne prireditve in 
promocijo športa  sofinancirajo programi na naslednjih področjih: 
 

- športne prireditve od 75 % do 95% sredstev, 
- javno obveščanje v športu od 1 % do 5% sredstev, 
- športna dediščina in muzejska dejavnost v športu do 5% sredstev. 
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2. Analiza  realizacije  preteklega  letnega  
delovnega načrta 

 

Preglednica 1: Pregled realizacije letnega delovnega načrta iz leta 2018 na dan  31.8.2019 v EUR 

PODROČJE 
 

ODOBRENO 
(EUR)  

IZPLAČANO 
(EUR)  % 

NEREALIZIRANO 
IN ZAPADLO 

(EUR) % 

D1 1.680.000,00 1.680.000,00 100,00% 
*0,00 

**0,00 
*0,00 

**0,00 

D2 1.670.000,00 1.666.962,42 99,82% 
*3.037,57 

**0,00 
*0,18 

**0,00 

D3 609.600,00 597.577,70 98,03% 
*3.522,30 

**8.500,00 
*0,58 

**1,39 

D4 415.000,00 393.559,24 94,83% 
*18.940,76 
**2.500,00 

*4,56 
**0,60 

D5 639.600,00 632.994,00 98,97% 
*6.606,00 

**0,00 
*1,03 

**0,00 

D6 60.000,00 60.000,00 100,00% 
*0,00 

**0,00 
*0,00 

**0,00 

RD 85.300,00 54.098,00 63,42% 
*17.202,00 

**14.000,00 
*20,17 

**16,41 

Z 74.619,00 49.776,00 66,71% 
*24.843,00 

**0,00 
*33,29 
**0,00 

O  
2018 - 2020 1.749.998,00 1.260.814,99 72,05% 

*477.600,01 
**11.583,00 

*27,29 
**0,66 

SKUPAJ  6.984.116,99 6.395.782,35 91,58% 
*551.751,64 
**39.620,58 

*7,90 
**0,57 

 
*Odobreno za leto 2018 – še nerealizirana sredstva na dan 31.8.2019 
**Odobreno za leto 2018 – sredstva, zapadla po sklepih Sveta fundacije do 31.8.2019 
 
Nekateri izvajalci javnih razpisov zaradi različnih okoliščin ne morejo udejanjiti programov, za 
katere jim je Svet fundacije dodelil sredstva. Ker fundacija sredstva nakazuje na podlagi dokazil o 
realizaciji programov, takšna sredstva niso realizirana in s sklepom sveta zapadejo. Realizacija 
sredstev je različna glede na področja sofinanciranja. Glede na razpisana sredstva je največ 
realiziranih sredstev na področju programov tekmovalnega športa, športa za vse, neposrednih 
potreb vrhunskih športnikov ter programov s področja družbene in okoljske odgovornosti v 
športu, najmanj pa na področju programov razvojne dejavnosti v športu (op. programi 
založništva v športu, programi znanstveno in strokovno raziskovalne dejavnosti v športu in 
programi IKT na področju športa), saj obveznosti s področja gradnje športnih objektov do 
31.8.2019 še niso vsa zapadla v izplačilo. Absolutno gledano je največ nerealiziranih sredstev na 
področju gradnje športnih objektov. 
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Pregled realizacije razdeljenih sredstev javnih razpisov za leto 2018 (preglednica 1) kaže delež 
zapadlih in nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. Do 31.8.2019 je po sklepih sveta 
zapadlo skupaj 39.620,58 EUR, v znesku nerealiziranih sredstev, v višini 551.751,64 EUR, pa so 
zaobsežena tudi sredstva namenjena za gradnjo športnih objektov, ki  zapadejo v izplačilo v letu 
2019 in 2020.  
 
V kolikor skupni znesek nerealiziranih sredstev letnega delovnega  načrta 2018 zmanjšamo za 
sredstva, ki na področju gradnje športnih objektov dejansko dospejo v izplačilo v letu 2019 in v 
letu 2020, to je sredstva v višini  477.600,01 EUR, ostanejo na dan 31.8.2019 v letnem delovnem  
načrtu 2018 nerealizirana sredstva v skupni višini  74.151,63 EUR. 
 
Nerealizirana sredstva posredno vplivajo na realizacijo letnega programa športa fundacije, saj se z 
različnim udejanjanjem programov na posameznih področjih sofinanciranja, spremenijo z letnim 
programom  športa fundacije določena razmerja.  
 
S kakovostnimi postopki prihodnjih javnih razpisov in določbami pravilnika, ki omogočajo 
dolgoročnejše investicijsko načrtovanje, lahko pričakujemo, da v prihodnjih letih ne bo prihajalo 
do pomembnih razlik med letnim programom športa fundacije in realizacijo sredstev javnih 
razpisov fundacije.  
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3. Letni program športa fundacije za leto 2020 
Preglednica 2: Letni program športa fundacije za leto 2020  v EUR                

 Področje  
Razpisana 
sredstva     

%        
JR 2020 

% 
področja 

Pravilnik:  
omejitev %  

ŠP Športni  programi  4.820.350 56,71  50% do 62% 
 Tekmovalni šport 4.067.410  84,38 80% do 85% 
 Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene  

v kakovostni in vrhunski  šport 2.027.604 
 

49,85 40% do 50% 
 Vrhunski šport 2.039.806  50,15 50% do 60% 
 Šport za vse 752.940  15,62 15% do 20% 
 Prostočasna športna vzgoja otrok in  mladine 376.470  50,00 do 50% 
 Obštudijske športne dejavnosti 24.320  3,23 do 15% 
 Športna rekreacija 267.150  35,48 do 50% 
 Šport starejših 85.000  11,29 do 30% 
RD Razvojne dejavnosti v športu 971.550 11,43  9% do 14% 
 Statusne pravice športnikov in strokovna 

podpora programom  731.399 
 

75,28 65% do 80% 
 Štipendije za vrhunske in nadarjene športnike 228.455  31,23 do 35% 
 Spremljanje pripravljenosti športnikov 300.000  41,02 do 60% 
 Nabava in razvoj programov ter opreme za diagnostiko 

v športu 119.567 
 

16,35 do 25% 
 Nadstandardno zavarovanje športnikov 46.807  6,40 do 10% 
 Sklad vrhunskih športnikov 36.570  5,00 do 5% 
 Založništvo v športu 90.937  9,36 5% do 10% 
 Znanstveno in strokovno raziskovalna 

dejavnost v športu ter drugi projekti  za 
razvoj športa 76.558 

 

7,88 5% do 10% 
 Informacijska in komunikacijska 

tehnologija  na področju športa  72.656 
 

7,48 do 10% 
ŠP in 
PŠ Športne prireditve in  promocija športa 510.000 6,00  6% do 10% 
 Športne prireditve 483.500  94,80 75% do 95% 
 Javno obveščanje v športu  25.500  5,00 1% do 5% 
 Športna dediščina in muzejska dejavnost v 

športu 1.000 
 

0,20 do 5% 
DOO Družbena in okoljska odgovornost v športu 73.100 0,86  do 1% 
 
O 
 

Gradnja športnih objektov in površin za 
šport v  naravi za leto 2020, 2021, 2022 2.125.000 

 

25,00  25% do 35% 
Gradnja športnih objektov in površin za šport 
v naravi v letu 2020  1.635.000 

 
  

Gradnja športnih objektov  in površin za šport 
v naravi razpisana v letih 2021 in 2022 490.000 

 
 

30 % od prvega  
leta JR 2019 

 
Vse obveznosti  iz  JR 2020   

(za O: 2020, 2021, 2022) 8.500.000 

 

  
 

Vse obveznosti  iz  JR 2020   
(brez pred obremenitev za leti 2021 in 2022) 

8.010.000 
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O 
 
 

a) Obveznosti v letu 2020  
iz razpisa 2018 – 2020 188.777 

 
  

b) Obveznosti v letu 2020  
iz razpisa  2019 – 2021 202.115 

 
  

c) Predobremenitve v letu 2020  
    SKUPAJ:   (a + b) 390.892 

 
  

  
  

 
  

 
Vse  obveznosti  v  letu  2020, 

iz  vseh  razpisov 8.400.892 
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Letni program športa fundacije za leto 2020 (preglednica 2) je narejen na podlagi naslednjih 
izhodišč: 
 

1. opredelitve višine sredstev javnega razpisa s finančnim načrtom fundacije za leto 2020,  
2. opisanih pravnih izhodišč,  
3. analiz realizacije delovnih načrtov preteklih let, predvsem ugotovitve, da prihaja do vedno 

manjših razlik med načrtovanimi in udejanjanimi razmerji med posameznimi področji,  
4. razdelitve sredstev na posamezna področja in podpodročja, opredeljena v pravilniku.  

 
 
Na podlagi navedenih izhodišč, razpoložljivih sredstev in analize predhodnih delovnih načrtov 
fundacije lahko ugotovimo naslednje: 
 
Fundacija bo v letu 2020 razdelila 10,4% več sredstev za programe športa in za športno 
infrastrukturo kot predhodno leto, vendar v najvišji realni vrednosti javnega razpisa, ki bo še 
vedno omogočal nemoteno likvidnost poslovanja fundacije. 
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4. Letni program športa fundacije za sofinanciranje  
športnih  objektov  in  površin za  šport v  naravi 
od leta 2020 do 2022 

 
 
 
Preglednica 4: Sofinanciranje športnih objektov in površin za šport v naravi od leta 2020 do 2022 v EUR, stanje na dan 31.8.2019 

  

skupna višina  
javnega 
razpisa 

 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

razpis 2018-20 1.750.000 188.777 / / 
razpis 2019-21 1.925.000 202.115 202.115 / 
razpis 2020-22 2.125.000 1.635.000 245.000  

        =   2.025.892 
 
          
 
Letni program športa fundacije za sofinanciranje področja športnih objektov in površin za šport 
v naravi od leta 2020 do 2022 temelji na predpostavki, da bo fundacija v navedenem obdobju 
prejela podobno višino sredstev, kot jih je načrtovanih v finančnem načrtu fundacije za leto 2020. 
Zaradi določbe drugega odstavka 8. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije 
vlaganj v posameznih letih bo fundacija za triletno obdobje (2020-2022) razpisala skupaj 
2.125.000 EUR, od tega v drugih dveh letih (2021 in 2022) skupaj 490.000 EUR oz. cca 30% 
zneska za gradnjo športnih objektov, ki ga bo razpisala v prvem letu (2020). 
 
Razpisana vsota javnega razpisa fundacije za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin 
za šport v naravi v obdobju 2020-2022 bo 2.125.000 EUR, od tega bo fundacija z javnim 
razpisom za obdobje 2020-2022 za leto 2020 razdelila 1.635.000 EUR.  V letu 2020 bo fundacija 
gradnji športnih objektov in površin za šport v naravi skladno s podpisanimi pogodbami iz 
javnega razpisa za obdobje 2018-2020 namenila 188.777 EUR, glede na pogodbe iz javnega 
razpisa za obdobje 2019-2021 pa ima fundacija za leto 2020 že prevzete obveznosti v višini 
202.115 EUR.  
 
V letu 2020 je torej na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi novih in 
starih obveznosti v višini cca  2 mio EUR - glej preglednico št. 4. 
 
Fundacija je pripravila Finančni načrt za leto 2020 na podlagi odhodkov in prihodkov ter 
pritokov in odtokov, ocenjenih  na podlagi dejanskih podatkov prvih osmih mesecev leta 2019. 
Le-ta je osnova za načrtovanje naslednjega javnega razpisa sredstev fundacije za sofinanciranje 
gradenj športnih objektov in površin za šport v naravi. Fundacija bo v letu 2020 na področju 
gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi izplačevala tudi sredstva iz naslova 
predobremenitev, ki imajo podlago v javnem razpisu 2018-2020 in v javnem razpisu 2019-2021.  
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5. Predlog dinamike Javnega razpisa Fundacije za 
šport za sofinanciranje športnih programov, 
razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev 
in  promocije športa ter družbene in okoljske 
odgovornosti v športu v letu 2020 

 
Preglednica 5: Dinamika Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, 
športnih prireditev in  promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020 

dejavnost časovni rok odgovornost 
Priprava besedila javnega razpisa od 17.9.2019 predsednik sveta, svet 

fundacije, komisija,  
Sprejetje besedila javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije 

3.10.2019 svet fundacije 

Priprava obrazcev za prijavljanje do 10.10.2019 predsednik sveta, 
administracija fundacije 

Priprava elektronske aplikacije za prijavljanje 
projektov 

do 10.10.2019 predsednik sveta, 
administracija fundacije 

Oddaja javnega razpisa za objavo 4.10.2019 predsednik sveta, 
administracija fundacije 

Objava javnega razpisa na spletnih straneh in v 
Uradnem listu (predvidoma) 

11.10.2019 predsednik sveta, 
administracija fundacije 

Začetek javnega razpisa 11.10.2019  
Informiranje javnosti glede javnega razpisa od 3.10.2019 predsednik sveta 
Konec zbiranja vlog (predvidoma) 11.11.2019  
Komisijsko odpiranje vlog  14.11.2019 komisija 
Sporočilo za medije v februarju 2020 predsednik sveta 
Zavrženje nepravočasno dospelih vlog od 15.11.2019 komisija, svet fundacije, 

administracija fundacije 
Pozivi za dopolnjevanje nepopolnih vlog od 15.11.2019 komisija,  

administracija fundacije 
Vrednotenje vlog od 1.12.2019 komisija 
Odločitev sveta o delitvi sredstev do 30.4.2020 svet fundacije 
Informiranje kandidatov o razdelitvi razpisanih 
sredstev - splošno 

od 31.5.2020 
 

predsednik sveta, 
administracija fundacije 

Priprava pogodb z izvajalci od 15.2. do 30.6.2020 administracija fundacije 
Sklepanje pogodb z izvajalci od 15.2.2020 predsednik sveta 
Sporočilo za medije o razporeditvi sredstev po dokončnosti odločb o 

razdelitvi sredstev  
predsednik sveta 

Izplačila po pogodbah od podpisa pogodbe do 
31.12.2020 

predsednik sveta, 
administracija fundacije 

Sklep o zapadlosti sredstev do 30.6.2021 svet fundacije 

 
 



Preglednica 5 prikazuje predvidene dejavnosti Javnega razpisa Fundacije za šport za 
sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in 
promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2020, njihovo časovno 
opredelitev in odgovornost za izvedbo posamezne dejavnosti. 

6. Predlog dinamike Javnega razpisa Fundacije za 
šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov 
in površin za šport v naravi v letih 2020, 2021 in 
2022 

Zbiranje vlog na Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v 
naravi v letih 2020, 2021 in 2022 bo potekalo istočasno kot Javni razpis za sofinanciranje športnih 
programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in 
okoljske odgovornosti v športu v letu 2020. Enotna bo tudi spletna aplikacija, ki bo kandidatom 
omogočala elektronski vpis obrazcev z najpomembnejšimi podatki in zbirko podatkov o preteklih 
prijavljenih projektih. 

Preglednica 6: Dinamika Javnega razpisa Fundacije za šport za .rojinanciranJe gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v 
letih 2020, 2021 in 2022 (dmgače ali dodatno glede na razpis za dmga podroija) 

1 dejavnost 1 č~ovni rok 1 Odgovornost - -
1 Izplačila po pogodbah 

. ! od podpisa pogodbe do predsednik sveta, 
31.12.2022 administracija fundacije 1- pri,pelil,-;...., ~ .. j 

t 
31.1.2020 do 7.22020 T predsednik sveta, 

administracija fundacije, 

- . komisija 1 Sklop o "p,dlosri md.t~ za leto 2020 do 30.6.2021 1 svet fundacij, 
za leto 2021 do 30.6.2022 
za leto 2022 do 30.6.2023 

V preglednici 6 prikazujemo tiste dejavnosti, ki so drugačne od razpisa za druga področja 
sofinanciranja, ali pa so dodatne, saj bo izvajanje pogodb z izvajalci tega razpisa potekalo vse do 
začetka leta 2023. 

Ljubljana, 3.10.2019 
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Fundacija za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji 

Aleš Remih 
predsednik 
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