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UVODNIK
PREDSEDNIKA

Leto 2020 v večini segmentov športa ni bilo leto presežkov. Razlog 
za to niso športniki, niso trenerji, nismo športni funkcionarji in 
drugi, ki delujejo v športu. Razlog niso niti športne organizacije in 
financerji slovenskega športa, s Fundacijo na čelu. Razlog za to je 
nov virus, ki se je pojavil v našem življenju in s katerim se bomo 

očitno morali naučiti živeti vsi.

Kljub vsemu prej navedenemu in kljub ote-
ženim pogojem delovanja Fundacije, smo 
vsi člani Sveta Fundacije, člani različnih 
komisij in ostali sodelavci Fundacije svoje 
delo opravljali vestno in v skladu z osnov-
nim poslanstvom Fundacije. Sredstva so 
bila pravočasno in transparentno razdelje-
na. K dobremu delu Fundacije poleg prej 
navedenega v veliki meri prispeva tudi ra-
znolikost sestave Fundacije, ki omogoča 
demokratično izmenjavo mnenj in stališč 
predstavnikov različnih interesnih področij 
v slovenskemu športu.

V letu 2020 veliko programov zaradi ote-
ženih okoliščin ni bilo izvedenih, s tem pa 
izvajalci tudi niso mogli prejeti oz. počrpati 
vseh dodeljenih sredstev. Izjemo smo na 
Fundaciji naredili na področju tekmoval-
nega športa, ko smo vsem prejemnikom 
podaljšali rok za črpanje teh sredstev do ju-

nija 2021. Vsa nepočrpana oz. neporabljena 
sredstva iz vseh programov skupaj bodo 
vključena v naslednjem razpisu.

Vsako leto Fundacija dokazuje, da je država 
z ustanovijo Fundacije za šport pred dobri-
mi 20 leti sprejela za šport zelo pomembno 
in dobro odločitev, saj je Fundacija od tak-
rat naprej eden glavnih stebrov financira-
nja slovenskega športa. V tem obdobju je 
država vplivala na njeno delovanje, tako s 
spremembami zakonodajnih podlag kot z 
drugimi odločitvami. Včasih pa so te spre-
membe in odločitve tudi negativno vplivale 
na delovanje same Fundacije. Ena od teh je 
sprejetje dodatnega 10 % davka na srečke 
(leta 2013), zaradi katerega smo v nadalj-
njih letih imeli znatno manjši priliv sredstev 
iz koncesijskih dajatev. Tako je bilo tudi v 
letu 2020.
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Zelo pa je v letu 2020 vplivala na delovanje 
Fundacije odločitev Ministrstva za šolstvo, 
izobraževanje in šport, s katero je Mini-
strstvo Fundacijo kadrovsko oslabilo. Na 
podlagi te odločitve smo na Fundaciji v 
dogovoru z Ministrstvom začeli postopke 
za zaposlitev lastnega strokovnega in dru-
gega kadra, ki ga za svoje delovanje potre-
bujemo. S tem smo poskrbeli za stabilno 
in nemoteno delovanje Fundacije v njeni 
prihodnosti.

Na koncu bi se rad zahvalil vsem članom 
Sveta Fundacije, članom različnih komisij 
in drugim sodelavcem, da so v tem težkem 
letu svoje delo opravljali zavzeto in odgo-
vorno. Zahvala gre tudi obema loterijama, 
Loteriji Slovenije d.d. in Športni loteriji d.d., 
ki vsa leta prispevata največji delež konce-

sijskih dajatev, s katerimi sofinanciramo 
vse segmente slovenskega športa. Nena-
zadnje gre zahvala tudi državi, da omogoča 
takšen način razdeljevanja sredstev, kot 
ga izvaja Fundacija, s prošnjo, da morda 
ponovno premisli o ukinitvi 10 % davka na 
srečke in s to potezo zagotovi še dodatna 
sredstva za slovenski šport. Da šport vsa 
sredstva, ki jih dobi, večkrat »obrne«, je že 
velikokrat dokazano. Kar nekaj teh pa pride 
tudi nazaj v državno blagajno.

Smo pa v letu 2020 Slovenci ponovno doka-
zali, da smo športni narod. Mogoče tokrat 
manj (z nekaterimi izjemami) na področju 
tekmovalnega športa, pa več z res množič-
no športno rekreativno aktivnostjo Sloven-
cev in Slovenk. V tem oziru je bilo leto 2020 
zagotovo leto presežkov.
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VSEBINAVSEBINA



KRATICE

D1 programi s podpodročja vrhunskega športa - programi 
reprezentanc

D2 programi s podpodročja športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - programi 
reprezentanc

D3 programi s področja športa za vse

D4 programi s področja športnih prireditev in promocije športa

D5 programi s podpodročja statusnih pravic športnikov

D6 programi s področja družbene in okoljske odgovornosti v 
športu

O programi s področja gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi

RD programi s področja razvojne dejavnosti v športu

Z programi s podpodročja založništva v športu

FIHO Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij v Republiki Sloveniji

MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

OKS Olimpijski komite Slovenije – Zduženje športnih zvez

KD koncesijske dajatve



PREDSTAVITEV
FUNDACIJE
ZA ŠPORT

Fundacija za šport je nepridobitna organizacija, ki se zavzema za pridobitev 
čim več sredstev, s katerimi kakovostno financira pet pomembnih podro-
čij športa, in sicer športne programe (tj. programe tekmovalnega športa 
in programe športa za vse), programe razvojne dejavnosti v športu (tj. 
programe statusnih pravic športnikov in strokovne podpore programom, 
programe založništva v športu, programe znanstveno in strokovno razisko-
valne dejavnosti v športu ter programe drugih projektov za razvoj športa, 
programe informacijske in komunikacijske tehnologije na področju športa), 
programe športnih prireditev in promocije športa (tj. programe športnih 
prireditev, program javnega obveščanja v športu, programe športne de-
diščine in muzejske dejavnosti v športu), programe družbene in okoljske 
odgovornosti v športu ter programe s področja gradnje športnih objektov in 
površin za šport v naravi.

Fundacija je v širši in strokovni javnosti pre-
poznana predvsem kot organizacija, ki po-
membno (so)financira slovenski šport. Na 
tem področju fundacija deluje skladno z in-
ternimi pravili, sredstva razdeljuje skladno z 
javnimi razpisi, strokovno in transparentno. 
Dejstvo namreč je, da je prošenj za sredstva 
vsako leto veliko več od sredstev, ki jih ima 
Fundacija na voljo za razdelitev.

Svet Fundacije za šport je v letu 2020 deloval 
v šesti sestavi, in sicer tretje leto v njegovem 
petletnem mandatu. Svet Fundacije za šport, 
v šesti sestavi, se je konstituiral dne 4.1.2018.

Za sprejemanje odločitev se je Svet v letu 
2020 sestal na 12 rednih, 2 izrednih in 8 do-
pisnih sejah. Podlage za njegovo odločanje 
pa so nastale na 25 rednih in 4 dopisnih ses-
tankih različnih strokovnih komisij ter na 106 
sestankih ožjih delovnih skupin strokovnih 
komisij.

Navzven se je delovanje Fundacije najbolj vi-
delo skozi delitev sredstev javnega razpi-
sa za uporabo sredstev fundacije v letu 2020 
in objavo razpisov za delitev sredstev v letu 
2021. Svet Fundacije je za leto 2020 razdelil 
8.500.000 evrov skladno z javnima razpiso-
ma. V pritožbenih postopkih je bilo ugodeno 
šestim ugovorom.

Sredstva je Svet Fundacije razdelil v skladu s 
Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letne-
ga programa športa Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Ur. 
list RS, št. 72/17; pravilnik Fundacije), ki mu je 
dal soglasje Državni zbor RS. Kljub višini raz-
pisanih sredstev, Fundacija ne more zados-
titi vsem zahtevam prosilcev, saj je na javna 
razpisa Fundacije za leto 2020 prispelo 1.222 
spletnih vlog - programov, s katerimi so vla-
gatelji zaprosili za skupaj 32,1 milijonov evrov 
sredstev. Za sofinanciranje programov grad-
nje športnih objektov in površin za šport v na-
ravi so prijavitelji zaprosili 8,3 milijonov evrov, 

Osnovni podatki 
Fundacija za šport

Sedež 
Dunajska cesta 51

Telefon 
01/236-25-22

Telefaks 
01/236-25-23

E naslov 
info@fundacijazasport.org

Spletni naslov 
www.fundacijazasport.si

Osnovna dejavnost 
financiranje oziroma 
sofinanciranje v športu

Leto ustanovitve 
1998

Identifikacijska številka 
za DDV 
61204935

Matična številka 
1118366
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Razpisana sredstva

za sofinanciranje programov vrhunske-
ga športa pa so prijavitelji zaprosili sku-
paj 14,7 milijonov evrov. Skupna vred-
nost vseh prijavljenih programov znaša 
117,4 milijonov evrov.

Ker je višina razpoložljivih sredstev, ki 
jih Fundacija namenja slovenskemu 
športu, v največji meri odvisna od pre-
jetih koncesijskih dajatev, ima lahko 
vsaka sprememba na področju iger na 
srečo vpliv na zagotavljanje stabilnosti 
in ustreznosti ter učinkovitosti sistema 
financiranja športa.

V poslanstvu in viziji Fundacije za šport 
je zapisano: »Fundacija si bo prizadeva-
la za vzpostavitev stalnega vira finan-
ciranja s strani koncesij iger na srečo. 
Zato bo stalno analizirala razmere na 
trgu iger na srečo in skušala aktivno ter 
pasivno posegati vanj. S svojim delova-
njem bo skušala ohraniti oziroma po-
večevati sredstva, tako da bo uporabni-
kom predstavljala dolgoročno zanesljiv 
vir financiranja.«

Iz prilivov koncesijskih dajatev je razvi-
dno, da je Fundacija v primerjavi s pre-
teklim letom, v letu 2020 prejela za cca 
0,9 milijona evrov manj sredstev, tako 
da znaša indeks koncesijskih dajatev 

leta 2020 glede na koncesijske dajatve 
za preteklo leto 90,1.

Fundacija za šport v letu 2020 ni imela 
zaposlenih, temveč je administrativne 
naloge zanjo opravljalo MIZŠ, predse-
dnik Fundacije pa je skladno z določi-
lom novele Zakona o lastninskem pre-
oblikovanju Loterije Slovenije (Ur. list 
RS, št. 58/12; ZLPLS-E) opravljal tudi 
poslovodno funkcijo.

V skladu s preteklimi usmeritvami je 
Fundacija za šport tudi v letu 2020 nada-
ljevala s sistemskimi nadzori nad izva-
janjem sofinanciranih programov glede 
namenske porabe sredstev. Fundacija 
je imela za izvajanje nadzora sklenje-
no pogodbo z Vido Mihelčič, upokojeno 
inšpektorico za šport. Tudi v prihodnje 
bo Fundacija za šport v sklopu nadzo-
ra razvijala učinkovite mehanizme, jih 
ustrezno vzdrževala ter nadgrajevala.

V ospredju delovanja je bila pravilnost 
poslovanja, uresničevanje namena 
Fundacije, izvajanje javnih razpisov 
skladno s pravilnikom in varčna pora-
ba sredstev za poslovanje Fundacije, 
pri čemer je dopustno porabiti do 5 % 
sredstev Fundacije.

Z vidika poslovanja je za Fundacijo 
uspešno leto 2020. Fundacija je re-
dno izplačevala pogodbene obveznosti, 
dosledno izvajala nadzor nad namen-
sko porabo dodeljenih sredstev ter v 
primeru ugotovljenih kršitev ustrezno 
ukrepala in skrbno bdela nad stroški 
poslovanja. V letu 2020 je Fundacija za 
svoje delovanje porabila sredstva v vi-
šini 3,11 % vseh prilivov in prihodkov.

Fundacija je tako z upravljanjem s 
sredstvi v letu 2020 ustvarila presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 304.559 
evrov. Na višino presežka prihodkov 
nad odhodki ima velik vpliv odpis obve-
znosti iz naslova nerealiziranih pogodb 
iz prejšnjih let. V letu 2020 so bile zara-
di nerealiziranih programov po sklepih 
Sveta Fundacije odpisane obveznosti v 
skupni višini 192.535 eur. Rezultat po-
slovanja je, da je Fundacija v oktobru 
2020 objavila javni razpis za leto 
2021, v višini 9.500.000 evrov.

S stalnim informiranjem javnosti prek 
spletnih strani in novinarskih srečanj ter 
stalno dostopnostjo Fundacija dokazu-
je, da je njeno delo javno pregledno.

Prikaz 1: Sredstva iger na srečo, namenjena športu
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POMEMBNEJŠI
PODATKI
O POSLOVANJU

LETO 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Število zaposlenih 0 0 0 0 0 0

Prilivi - višina prejetih koncesijskih dajatev (v EUR) 8.323.404 8.017.086 7.882.322 9.015.510 9.215.855 8.307.279

Gibanje koncesijskih dajatev (indeks) na prejšnje leto 99,30 96,32 98,32 114,38 102,22 90,14

Odtoki plačila športnim organizacijam od koncesij (v EUR) 10.024.561 8.773.761 8.217.464 7.269.436 7.498.547 6.733.560

Število sofinanciranih športnih programov 606 615 587 635 615 666

Razpisana sredstva 10.500.000 10.000.000 8.000.000 7.000.000 7.700.000 8.500.000

Prihodki od poslovanja in dividend (v EUR) 380.433 510.462 959.598 414.710 1.459.500 580.668

Gibanje prihodkov brez dividend Loterije Slovenije 46.173 44.875 18.768 67.080 954.396 194.412

Dividende Loterije Slovenije (10% lastniki) 334.260 465.587 940.830 347.630 505.104 386.256

Odhodki za poslovanje (v EUR) 244.398 235.126 257.854 255.188 273.692 276.109

Gibanje odhodkov za poslovanje (indeks) na prejšnje leto 110,79 96,21 109,67 98,97 107,25 100,88

Presežek prihodkov nad odhodki (v EUR) 136.035 275.336 701.744 159.522 1.185.808 304.559

Gibanje presežka prihodkov nad odhodki (indeks) na prejšnje leto 83,65 202,40 254,87 22,73 743,35 25,68

Stroški poslovanja glede na vse prilive in prihodke (izraženo v %) 2,81 2,76 2,92 2,71 2,56 3,11
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NASTANEK
FUNDACIJE

Nastanek Fundacije za šport je povezan s sprejetjem Zakona o 
igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95, 14/11-UPB3, 108/12, 
11/14, 40/14-ZIN-B), ki med drugim opredeljuje razporejanje 
prihodkov, zbranih z igrami na srečo. Zakon za upravljanje s 
sredstvi iger na srečo ustanavlja dve fundaciji: Fundacijo za fi-
nanciranje invalidskih in humanitarnih organizacije v Republi-
ki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO) ter Fundacijo za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Fun-
dacija) ali skrajšano Fundacijo za šport.

S sprejetjem Odloka o ustanovitvi Fundacije za financiranje 
športnih organizacij v RS (Uradni list RS, št. 9/98; odlok o usta-
novitvi), ki je nastal na podlagi drugega odstavka 8. člena Zako-
na o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list 
RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12; v nadalje-
vanju ZLPLS), je Fundacija dobila pravno veljavo za svoje delo-
vanje. Dne 9.3.1998 je bila konstituitivna seja Sveta Fundacije v 
prvem mandatu. Od 10.4.1998 prihajajo sredstva iger na srečo, 
namenjena financiranju športnih organizacij, neposredno na 
račun Fundacije za šport, sredstva pa se razdeljujejo po pravil-
niku Fundacije, ki za veljavnost potrebuje soglasje Državnega 
zbora Republike Slovenije.

Fundacija je ustanovljena za uresničevanje javnega interesa na 
področju športa. Osnovna dejavnost Fundacije, določena v od-
loku o ustanovitvi, s katero Fundacija uresničuje svoj namen, je 
sofinanciranje sledečih področij športa:
• športne dejavnosti,
• gradnja športnih objektov,
• raziskovanje in razvoj športa,
• založništvo v športu.

Z uveljavitvijo novega Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) 
so se področja sofinanciranja športa sicer preimenovala, vse-
binsko pa se področje sofinanciranja Fundacije za šport ni bi-
stveno spremenilo.

Upoštevajoč izrazoslovje Zakona o športu je Fundacija za šport 
v letu 2020 sofinancirala sledeča področja športa:
• športni programi,
• razvojna dejavnost v športu,
• športne prireditve in promocija športa,
• družbena in okoljska odgovornost v športu,
• gradnja športnih objektov in površin za šport v naravi.
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Dne 4.1.2018 se je konstituiral Svet Fundacije v šestem manda-
tu (2018-2022). Državni zbor RS je s Sklepom o imenovanju čla-
nov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Repu-
bliki Sloveniji, objavljenim v Uradnem listu RS, dne 15.12.2017, 
imenoval 16 članov Sveta Fundacije, 1. člana Sveta Fundacije pa 
je imenovala Vlada RS.

Svet Fundacije v 6. sklicu je bil v letu 2020 sestavljen iz sledečih 
članov:

• Aleš REMIH, predsednik sveta,
• Barbara KÜRNER ČAD, podpredsednica sveta,
• Bojan BUČAR, član sveta,
• Andrej CEVC, član sveta,
• Rok DRAKŠIČ, član sveta,
• mag. Lovrencij GALUF, član sveta,
• Fiona JOHNSON KOCJANČIČ, članica sveta,
• Miroslav JURJAVČIČ, član sveta,
• mag. Katja KOREN MIKLAVEC, članica sveta,
• Gregor KRUŠIČ, član sveta,
• Tomislav MALNARIČ, član sveta (op. do 11.9.2020),
• Nina MARIN, članica sveta (op. od 11.9.2020),
• Franc OČKO, član sveta,
• Gregor PEČOVNIK, član sveta,
• Matej SITAR, član sveta,
• Martin STEINER, član sveta,
• Daniel VIDETIČ, član sveta,
• Dejan ZAVEC, član sveta.

V letu 2020 je prišlo do menjave člana Sveta Fundacije, ki je 
v pristojnosti imenovanja Vlade RS. S sklepom Vlade RS št. 
01304-14/2020/4, sprejetim na 31. redni seji Vlade RS, ki je 
potekala dne 10.9.2020, je Vlada RS imenovala Nino Marin za 
članico Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v 
RS, ki je v Svetu Fundacije nadomestila Tomislava Malnariča.

Svet Fundacije lahko imenuje stalne in občasne komisije, znot-
raj komisij pa lahko imenuje tudi ožja delovna telesa. Komisije 
Fundacije in njena ožja delovna telesa so sestavljeni iz članov 
Sveta Fundacije, Svet Fundacije pa lahko v svoje komisije in 
ožja delovna telesa komisij imenuje tudi zunanje člane.

Svet Fundacije je skladno z Zakonom o športu imenoval Komi-
sijo za javni razpis, znotraj katere so oblikovana ožja delovna 
telesa komisije za posamezna področja sofinanciranja.

Ožje delovno telo komisije za področje tekmovalnega 
športa pokriva področje programov tekmovalnega športa (tj. 
programe vrhunskega športa - skrajšano: D1 in programe 
športa otrok in mladine, usmerjene v vrhunski in kakovostni 
šport - skrajšano: D2). Ožjemu delovnemu telesu komisije 
predseduje mag. Katja Koren Miklavec.

Ožje delovno telo komisije za področje športa za vse, 
športnih prireditev in promocije športa pokriva področje 
programov športa za vse - skrajšano: D3 in področje progra-
mov športnih prireditev in promocije športa - skrajšano: D4. 
Ožjemu delovnemu telesu komisije predseduje Matej Sitar.

STRUKTURA
FUNDACIJE
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PRAVNA SLUŽBA STROKOVNE KOMISIJE

ADMINISTRACIJA

POSLOVODNI ORGAN 
FUNDACIJE

SVET

RAČUNOVODSKA SLUŽBA

KOMISIJA ZA PRITOŽBE

IZVAJALCI NADZORA NAD 
NAMENSKO PORABO 

SREDSTEV

DELOVNE SKUPINE

Ožje delovno telo komisije za področje razvojne dejavno-
sti v športu pokriva področje programov razvojne dejavnosti v 
športu – skrajšano RD (tj. programe statusnih pravic športnikov 
in strokovne podpore programom – skrajšano D5, programe 
založništva v športu – skrajšano - Z, programe znanstveno in 
strokovno raziskovalne dejavnosti v športu ter programe dru-
gih projektov za razvoj športa ter programe informacijske in 
komunikacijske tehnologije na področju športa). Ožjemu de-
lovnemu telesu komisije predseduje Martin Steiner.

Ožje delovno telo komisije za področje družbene in 
okoljske odgovornosti v športu pokriva področje programov 
družbene in okoljske odgovornosti v športu – skrajšano D6. Ož-
jemu delovnemu telesu komisije predseduje Dejan Zavec.

Ožje delovno telo komisije za področje gradnje športnih 
objektov in površin za šport v naravi pokriva področje pro-
gramov gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi 
– skrajšano O. Ožjemu delovnemu telesu komisije predseduje 
Andrej Cevc.

Na podlagi določil novele ZLPLS-E v sklopu Fundacije deluje 
tudi Komisija za pritožbe, ki je organ Fundacije za odločanje 
o pritožbah in lahko v okviru svojih pristojnosti pritožbo zavrne, 
s čimer je odločitev dokončna, ali pa odločitev Sveta Fundacije 
v celoti ali deloma odpravi ter zadevo vrne Svetu Fundacije v 
ponovno odločanje.

Po določilih zakona ima Komisija za pritožbe tri člane, ki jih 
imenuje in razrešuje Svet Fundacije, in sicer enega na predlog 
ministrstva, pristojnega za šport, enega na predlog Olimpijske-
ga komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in enega na 
predlog Strokovnega sveta Vlade Republike Slovenije za šport.

Komisija za pritožbe je bila imenovana v sledeči sestavi: 
• mag. Miran Kos, predsednik komisije (predlagatelj: OKS)
• Ksenija Cesar, članica komisije (predlagatelj: MIZŠ)
• dr. Edvarda Kolar, član komisije (predlagatelj: Strokovni svet 

Vlade RS za šport).

Postopek odločanja o vlogah na javni razpis Fundacije se ureja 
z določili ZLPLS, Zakona o športu in določili pravilnika Fundaci-
je, v kolikor pa navedeni predpisi posameznega vprašanja po-
stopka ne urejajo, se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja splošni upravni postopek.

Na prvi stopnji je vodila upravne postopke Marija Slovnik Hrvat, 
uni.dipl.iur., na drugi stopnji, v okviru pritožbenih postopkov, pa 
je upravne postopke vodil mag. Miran Kos, uni.dipl.iur.

Prikaz 2: Organigram Fundacije za šport
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DELITEV SREDSTEV
FUNDACIJE
V LETU 2020

Osnovna dejavnost Fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je sofinanciranje športa.

Fundacija razdeljuje sredstva prek javnega razpisa, ki ga obja-
vlja enkrat letno. Pravilnik Fundacije v 62. členu opredeljuje, da 
Fundacija javni razpis za prihodnje leto objavi predvidoma do 
15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije. 
Podlaga za finančno konstrukcijo javnega razpisa sta finančni 
načrt in letni program športa Fundacije, zato mora biti finančni 
načrt Fundacije sprejet do 25. septembra, letni program športa 
Fundacije pa do 5. oktobra za naslednje koledarsko leto.

V letu 2020 je Fundacija prek javnega razpisa sofinancirala pro-
grame na sledečih področjih športa:
• športni programi,
• razvojna dejavnost v športu,
• športne prireditve in promocija športa,
• družbena in okoljska odgovornost v športu,
• gradnja športnih objektov in površin za šport v naravi.

Svet Fundacije je na 23. redni seji, dne 17.9.2019 sprejel finančni 
načrt Fundacije za leto 2020, ki določa, da se v letnem progra-
mu športa Fundacije za leto 2020, za namen javnega razpisa 
2020, uvrsti sredstva v višini 8.500.000 evrov. Letni program 
športa Fundacije za leto 2020, v katerem je Svet Fundacije opre-
delil deleže sredstev za posamezna področja in podpodročja, 
ki jih sofinancira Fundacija, je bil sprejet na 24. redni seji, dne 
3.10.2019. Dejansko je Fundacija v letu 2020 razdelila sredstva 
za leto 2020, pri objektih pa tudi za leti 2021 in 2022.

Hkrati iz Finančnega načrta za leto 2020 in iz Letnega programa 
športa Fundacije za leto 2020 izhaja, da obveznosti predhodnih 
javnih razpisov za leto 2020 znašajo skupaj 390.892 evrov, od 
tega:
• iz naslova pogodb o sofinanciranju gradnje športnih objektov 

iz javnega razpisa za obdobje 2018-2020 skupaj 188.777 
evrov in

• iz naslova pogodb o sofinanciranju gradnje športnih objektov 
iz javnega razpisa za obdobje 2019-2021 skupaj 202.115 
evrov.

Skladno z določili Pravilnika Fundacije lahko sredstva za de-
lovanje Fundacije, rezervacija za morebitno dopolnitev sklepa 
Fundacije o delitvi sredstev in sredstva za programe, ki jih je tre-
ba nujno izvesti, skupaj predstavljajo do 5 % sredstev Fundacije.

Skladno s 5. členom pravilnika Fundacije je Svet Fundacije 
sredstva razdelil 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.

S sredstvi za športne programe se sofinancira:

• 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 pod-
področja:
- 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.
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S sredstvi za gradnje športnih objektov in površin za šport 
v naravi se sofinancirajo:
• prenove in posodabljanja športnih objektov,
• površine za šport v naravi, dostopne vsem prebivalcem,
• novogradnje športnih objektov,
• vgradne športne naprave in športna oprema, ki zagotavlja 

uporabnost objektov.

Za gradnjo športnih objektov lahko Fundacija 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. Sredstva financi-
ranja drugega in tretjega leta so lahko dodeljena le programom 
oziroma investicijam, ki se izvajajo že v prvem letu sofinanci-
ranja.

Na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v 
naravi je Fundacija v investicijskem ciklusu 2020 do leta 2022 
sofinancirala 78 programov, v skupni višini 2.124.999 evrov, 
skladno s strategijo enakomerne razpršenosti sofinanciranja 
športnih objektov in površin za šport v naravi po vsej Sloveniji in 
za različne športne namene.

Sredstva za prenovo ali gradnjo športnih objektov, ki jih name-
nja Fundacija, lahko pri velikih investicijah, katerih predračun-
ska vrednost presega 62.500 evrov brez davka na dodano vred-
nost, predstavljajo največ 30 % predračunske vrednosti celotne 
investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost 
ne presega 62.500 evrov brez davka na dodano vrednost, pa 
lahko sredstva Fundacije predstavljajo največ 50 % predračun-
ske vrednosti celotne investicije.

Fundacija je v javnem razpisu za leto 2020 objavila tudi maksi-
malni znesek sofinanciranja velikih investicij, ki znaša 70.000 
evrov, ne glede na vrednost investicije.

S sredstvi za razvojne dejavnosti v športu se sofinancirajo 
programi na naslednjih področjih:
• statusne pravice športnikov in strokovna podpora progra-

mom,
• založništvo v športu,
• znanstveno in strokovno raziskovalna dejavnost v športu ter 

drugi projekti za razvoj športa,
• informacijska in komunikacijska tehnologija na področju 

športa.

Sredstva za razvojne dejavnosti v športu, ki jih namenja Fun-
dacija, lahko predstavljajo največ 75 % upravičenih stroškov 
programa.

Na področju statusnih pravic športnikov in strokovne pod-
pore programom se sofinancirajo naslednji programi:
• štipendije za vrhunske in nadarjene športnike,
• spremljanje pripravljenosti športnikov,
• nabava in razvoj programov ter opreme za diagnostiko v 

športu,
• nadstandardno zavarovanje športnikov,
• sklad vrhunskih športnikov.

Na področju založništva v športu se sofinancira naslednje 
programe:
• strokovne revije za teoretična in praktična vprašanja špor-

tnega treniranja in športne rekreacije ter deli revij s tovrstno 
tematiko,

• znanstvene revije s področja športa,
• strokovna in znanstvena dela iz osnovnih in mejnih področij 

športa,
• strokovna in znanstvena dela s področja športnega trenira-

nja in športne rekreacije,
• prosto dostopne športne strokovne in znanstvene revije na 

spletu,
• zborniki strokovnih in znanstvenih posvetov v športu, ter 

almanahi ob pomembnejših mejnikih športnih organizacij 
50 let, 75 let, 100 let, 125 let in vsakih nadaljnjih 25 let.

Na področju znanstveno-raziskovalne dejavnosti v športu 
se sofinancira naslednje programe:
• ciljno raziskovalne projekte v športu (programi spremljanja 

in razvoja športne vadbe, znanstveni in strokovni raziskoval-
ni projekti),

• druge razvojne projekte.

Na področju informacijsko-komunikacijske tehnologije na 
področju športa se sofinancira naslednje programe:
• spletni in mobilni servis v športu,
• razvoj in nakup poslovnih aplikacij in informacijske opreme 

za podporo poslovodenju športnih organizacij.

S sredstvi za športne prireditve in promocijo športa se so-
financira:

• na podpodročju športnih prireditev programe:
- množičnih športnih prireditev,
- nacionalne športno-promocijske prireditve za podelitev 

priznanj v športu;
• na podpodročju javnega obveščanja program:

- nacionalne kampanje za spodbujanje rednega ukvarjanja 
s športom;

• na podpodročju športne dediščine in muzejske dejavnosti v 
športu program:
- muzejske dejavnosti s področja športa;

S sredstvi za družbeno in okoljsko odgovornost v športu se 
sofinancira:
• nacionalna kampanja spodbujanja športnega obnašanja v 

športu,
• preprečevanje uporabe nedovoljenih poživil in preprečavanje 

dopinga v vrhunskem, kakovostnem in rekreativnem športu,
• projekti ambosadorja za šport, strpnost in fair play.
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LETNI PROGRAM ŠPORTA FUNDACIJE ZA LETO 2020

Preglednica 1: 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 2020

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

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

Na podlagi Letnega programa športa Fundacije za leto 2020 
je Fundacija objavila Javni razpis Fundacije za šport za sofi-
nanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, 
športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske 

odgovornosti v športu v letu 2020 in Javni razpis Fundacije za 
šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi v letih 2020, 2021 in 2022.
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Preglednica 2: Povpraševanje po sredstvih Fundacije

Leto razpisa Število prispelih vlog Zahteve prosilcev
(v EUR)

Razpisana sredstva
(v EUR)

Število sofinanciranih 
programov

leto 2004 1.066 36.340.565 5.860.571 410

leto 2005 1.072 33.912.917 6.676.682 436

leto 2006 1.223 39.027.322 10.568.186 496

leto 2007 1.214 40.627.083 8.266.667 565

leto 2008 1.194 53.523.013 13.482.541 581

leto 2009 1.117 58.456.865 10.018.818 481

leto 2010 1.336 74.023.392 13.500.000 560

leto 2011 1.315 62.463.020 13.000.000 584

leto 2012 1.151 53.500.143  9.000.000 511

leto 2013 1.206 57.809.334 11.700.000 601

leto 2014 1.219 38.323.126 11.000.000 572

leto 2015 1.290 40.523.852 10.500.000 606

leto 2016 1.308 34.622.090 10.000.000 615

leto 2017 1.151 31.883.343 8.000.000 587

leto 2018 1.062 30.955.011 7.000.000 635

leto 2019 1.040 30.903.732 7.700.000 615

leto 2020 1.222 32.143.650 8.500.000 666

V razpisnem roku je bilo na javni razpis Fundacije za šport pri-
javljenih 1.222 spletnih vlog - programov, s katerimi so vlaga-
telji zaprosili za skupaj 32.143.650 evrov sredstev. Zaprošena 
sredstva za 3,78-krat presegajo razpisana sredstva, največ 
sredstev pa so prijavitelji zaprosili za sofinanciranje programov 
gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi ter za so-
financiranje programov vrhunskega športa. Skupna vrednost 
vseh prijavljenih programov presega 117,4 milijonov evrov, 
skupna vrednost prijavljenih programov s področja gradnje 
športnih objektov in površin za šport v naravi pa znaša cca 52,7 
milijonov evrov.

Po zavrnitvi vlog, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, je Ko-
misija Fundacije pripravila analize vlog, na podlagi katerih je 
opredelila izhodišča za razdelitev sredstev na posameznem 
področju sofinanciranja. Skladno s sprejetimi izhodišči je Fun-
dacija sofinancirala 666 programov, katerih prijavitelji so pred-
vsem nepridobitne športne organizacije in nacionalne krovne 
organizacije na področju športa.

Preglednica 3: Povpraševanje po sredstvih Fundacije v letu 2020

Področje Razpisana sredstva
(EUR)

Zaprošena sredstva
(EUR)

Količnik: zaprošeno/ 
razpisano

Vrednost programov
(EUR)

Število programov 
(2020)

Število programov 
(2019)

D1 2.039.806 8.744.166 4,29 26.852.689 98 109

D2 2.027.604 6.001.443 2,96 15.624.994 96 93

D3 752.940 3.135.697 4,16 9.173.862 269 247

D4 510.000 1.855.317 3,64 6.131.772 231 202

D5 731.399 2.707.762 3,70 3.931.707 24 17

D6 73.100 75.000 1,03 466.000 3 3

O 2.125.000 8.275.515 3,89 52.681.414 243 225

RR 149.214 915.859 6,14 1.497.831 76 76

Z 90.937 432.891 4,76 1.075.817 59 68

Skupaj 8.500.000 32.143.650 3,78 117.436.086 1.222 1.040

Brez objektov 6.375.000
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ŠPORTNI PROGRAMI – TEKMOVALNI ŠPORT (PROGRAMI D1 IN D2):

Fundacija je na podpodročju vrhunskega športa - progra-
mi nacionalnih reprezentanc (D1) in na podpodročju športne 
vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – programi nacionalnih reprezentanc (D2) odo-
brila sredstva skupaj 149 programom.

Na podpodročju programov vrhunskega športa - D1 
(programi nacionalnih reprezentanc članskih katego-
rij) je Fundacija sofinancirala 64 programov, v skupni višini 
2.039.806 evrov, na podpodročju programov športne vzgo-
je otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport - D2 (programi nacionalnih reprezentanc mladin-
skih kategorij) pa je sofinancirala 85 programov, v skupni 
višini 2.027.604 evrov.

Na obeh podpodročjih programov nacionalnih reprezentanc 
je Fundacija pri vrednotenju programov nacionalnih panožnih 

športnih zvez upoštevala razvrstitve športnih panog v razrede, 
tekmovalne rezultate v obdobju kategorizacije ter pomembne 
tekmovalne rezultate programov v zadnjem letu (tj. v letu 2019), 
pri športnih panogah, ki imajo tekmovanja na več let pa se je 
upoštevalo tekmovalne rezultate zadnjega velikega tekmova-
nja iste tekmovalne ravni.

Sredstva, ki jih za izvajanje programov tekmovalnega športa 
izvajalcem namenja Fundacija, lahko predstavljajo največ 75 
% upravičenih stroškov programa, pri čemer morajo izvajalci 
programov tekmovalnega športa najmanj 85 % skupaj uvelja-
vljanih upravičenih stroškov programa izkazati z neposrednimi 
stroški programa, definirami v javnem razpisu. Izvajalci progra-
mov tekmovalnega športa lahko kot upravičeni strošek pro-
grama uveljavljajo tudi del stroškov iz naslova delovanja (plače 
zaposlenih, materialni stroški), vendar največ do višine 15 % 
skupaj uveljavljenih stroškov programa.

Preglednica 4: Tekmovalni šport – podpodročje vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) v letu 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA
(PANOGA)

VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Atletska zveza Slovenije Atletika - stadionska in maraton 46.295,88

Avto-moto zveza Slovenije Motociklizem - motokros 6.604,08

Avto-moto zveza Slovenije Motociklizem - speedway 2.524,72

Badmintonska zveza Slovenije Badminton 23.232,53

Balinarska zveza Slovenije Balinanje 27.709,38

Biljardna zveza Slovenije Bilijard - pool 2.276,57

Boksarska zveza Slovenije Boks 8.622,80

Curling Zveza Slovenije Curling 11.673,12

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika - športna 33.838,49

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika - ritmična 6.901,95

Golf zveza Slovenije Golf 6.415,81

Hokejska zveza Slovenije Hokej na ledu 39.953,27

Jadralna zveza Slovenije Jadranje 62.893,00

Judo zveza Slovenije Judo 101.045,98

Ju-Jitsu zveza Slovenije Ju - jitsu 13.797,39

Kajakaška zveza Slovenije Kajak kanu - slalom 75.195,10

Kajakaška zveza Slovenije Kajak kanu - spust 28.890,80

Kajakaška zveza Slovenije Kajak kanu - mirne vode 20.696,08

Karate zveza Slovenije Karate 10.975,84

Kegljaška zveza Slovenije Kegljanje 23.153,09

Kickboxing zveza Slovenije Kikboks - WAKO 35.619,77

Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo - cestno 44.351,32

Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo - gorsko 33.309,18

Košarkarska zveza Slovenije Košarka 111.165,24
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA
(PANOGA)

VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Košarkarska zveza Slovenije Košarka 3 na 3 29.873,89

Letalska zveza Slovenije Letalstvo - jadralno padalstvo 25.509,77

Letalska zveza Slovenije Letalstvo - padalstvo 18.445,22

Lokostrelska zveza Slovenije Lokostrelstvo - tarčno 10.448,58

Lokostrelska zveza Slovenije Lokostrelstvo - poljsko 7.069,71

Namiznoteniška zveza Slovenije Namizni tenis 29.017,43

Nogometna zveza Slovenije Nogomet 43.599,33

Nogometna zveza Slovenije Futsal - mali nogomet 2.759,48

Odbojkarska zveza Slovenije Odbojka 94.758,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez več športnih panog 213.829,76

Orientacijska zveza Slovenije Orientacija – precizna 3.794,28

Planinska zveza Slovenije Planinstvo - športno plezanje 71.549,00

Planinska zveza Slovenije Planinstvo - alpinizem 28.580,08

Plavalna zveza Slovenije Plavanje 36.991,50

Plavalna zveza Slovenije Daljinsko plavanje 3.207,90

Plesna zveza Slovenije Ples – moderni tekmovalni plesi 33.717,23

Ribiška zveza Slovenije Ribištvo - kasting 4.000,00

Rokometna Zveza Slovenije Rokomet 129.445,35

Slovenska potapljaška zveza Potapljanje - prosto potapljanje 4.065,30

Slovenska univerzitetna športna zveza več športnih panog 11.761,78

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - alpsko 72.038,04

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - deskanje na snegu 53.860,48

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - biatlon 48.265,12

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - smučarski skoki 43.489,65

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - smučarski teki 30.861,39

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - prosti slog 6.415,81

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - telemark 2.345,87

Strelska zveza Slovenije Strelstvo 40.517,62

Šahovska zveza Slovenije Šah - standardni 22.260,25

Šahovska zveza Slovenije Šah - pospešeni 5.929,67

Taekwon-do zveza Slovenije Taekwondo - WTF 30.053,68

Taekwon-do zveza Slovenije Taekwondo - ITF 13.300,37

Teniška zveza Slovenije Tenis 36.064,14

Triatlonska zveza Slovenije Triatlon 8.467,13

Triatlonska zveza Slovenije Akvatlon 2.000,00

Veslaška zveza Slovenije Veslanje 15.903,37

Zveza drsalnih športov Slovenije Drsanje - umetnostno 3.402,73

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 Avtomobilizem – rally 3.121,06

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 Avtomobilizem - gorsko hitrostni 2.759,48

Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite

(Zveza ŠIS-SPK) več športnih panog 19.185,17
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Preglednica 5: Tekmovalni šport - podpodročje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport – programi reprezentanc (D2) v letu 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA
(PANOGA)

VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Atletska zveza Slovenije Atletika - stadionska in maraton 76.606,84

Atletska zveza Slovenije Atletika - gorski tek 5.499,61

Atletska zveza Slovenije Atletika - kros 2.000,00

Avto-moto zveza Slovenije Motociklizem - motokros 7.218,14

Avto-moto zveza Slovenije Motociklizem - speedway 2.624,11

Avto-moto zveza Slovenije Avtomobilizem - karting 2.000,00

Badmintonska zveza Slovenije Badminton 26.308,63

Balinarska zveza Slovenije Balinanje 25.000,00

Boksarska zveza Slovenije Boks 4.809,83

Bowling zveza Slovenije Bowling 2.000,00

Cheerleading zveza Slovenije Cheerleading 2.000,00

Curling Zveza Slovenije Curling 8.943,85

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika - športna 24.124,43

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika - ritmična 6.759,17

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika - Velika prožna ponjava 3.015,55

Golf zveza Slovenije Golf 4.903,68

Hokejska zveza Slovenije Hokej na ledu 36.186,65

Jadralna zveza Slovenije Jadranje 62.221,90

Judo zveza Slovenije Judo 69.610,22

Ju-jitsu zveza Slovenije Ju - jitsu 14.892,65

Kajakaška zveza Slovenije Kajak kanu - slalom 65.733,20

Kajakaška zveza Slovenije Kajak kanu - spust 35.417,59

Kajakaška zveza Slovenije Kajak kanu - mirne vode 16.968,82

Kajakaška zveza Slovenije Kajak kanu - maraton 2.000,00

Karate zveza Slovenije Karate 19.269,47

Kegljaška zveza Slovenije Kegljanje 33.500,00

Kickboxing zveza Slovenije Kikboks - WAKO 54.229,49

Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo - cestno 39.826,98

Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo - gorsko 29.236,97

Kolesarska zveza Slovenije Kolesarstvo - steza 2.272,94

Konjeniška zveza Slovenije Konjeništvo - preskakovanje ovir 3.743,62

Konjeniška zveza Slovenije Konjeništvo - dresura 2.000,00

Košarkarska zveza Slovenije Košarka 102.712,50

Košarkarska zveza Slovenije Košarka 3 na 3 28.000,00

Letalska zveza Slovenije Letalstvo - padalstvo 18.716,52

Letalska zveza Slovenije Letalstvo - jadralno letenje 2.000,00

Lokostrelska zveza Slovenije Lokostrelstvo - tarčno 11.514,23

Lokostrelska zveza Slovenije Lokostrelstvo - poljsko 7.557,26

Namiznoteniška zveza Slovenije Namizni tenis 33.941,94

Nogometna zveza Slovenije Nogomet 51.476,04

Nogometna zveza Slovenije Futsal - mali nogomet 3.500,00
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA
(PANOGA)

VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Odbojkarska zveza Slovenije Odbojka 70.540,86

Odbojkarska zveza Slovenije Odbojka na mivki 15.000,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez več športnih panog 101.380,20

Orientacijska zveza Slovenije Orientacija – orientacijski tek 2.000,00

Planinska zveza Slovenije Planinstvo - športno plezanje 75.000,00

Planinska zveza Slovenije Planinstvo - alpinizem 26.308,63

Plavalna zveza Slovenije Plavanje 68.516,44

Plesna zveza Slovenije Ples – moderni tekmovalni plesi 38.125,11

Plesna zveza Slovenije Ples - akrobatski R&R 4.589,58

Plesna zveza Slovenije Ples - ST in LA plesi 3.931,29

Ribiška zveza Slovenije Ribištvo - sladkovodni športni ribolov 2.000,00

Ribiška zveza Slovenije Ribištvo - kasting 2.000,00

Rokoborska zveza Slovenije Rokoborba - grško rimski slog 2.272,94

Rokometna zveza Slovenije Rokomet 131.231,46

Sankaška zveza Slovenije Sankanje - naravne proge 2.000,00

Slovenska zveza tajskega boksa Tajski boks 2.000,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - alpsko 63.613,52

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - biatlon 57.749,66

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - smučarski skoki 53.872,19

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - deskanje na snegu 45.522,48

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - smučarski teki 28.892,19

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - nordijska kombinacija 7.661,19

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - prosti slog 6.759,17

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Smučanje - telemark 2.444,18

Squash zveza Slovenije Squash 4.373,52

Strelska zveza Slovenije Strelstvo 44.000,00

Šahovska zveza Slovenije Šah - standardni 25.000,00

Šahovska zveza Slovenije Šah - pospešeni 12.542,94

Šahovska zveza Slovenije Šah - hitropotezni 8.056,03

Taekwon-do zveza Slovenije Taekwondo - WTF 33.503,48

Taekwon-do zveza Slovenije Taekwondo - ITF 17.057,99

Teniška zveza Slovenije Tenis 54.628,60

Triatlonska zveza Slovenije Triatlon 10.917,36

Triatlonska zveza Slovenije Duatlon 2.759,40

Triatlonska zveza Slovenije Akvatlon 2.000,00

Veslaška zveza Slovenije Veslanje 15.830,00

Zveza drsalnih športov Slovenije Drsanje - umetnostno 3.155,45

Zveza drsalnih športov Slovenije Drsanje - kratke proge 2.000,00

Zveza kotalkarskih športov Slovenije Kotalkanje - umetnostno 3.497,67

Zveza olimpijskega dviganja uteži Slovenije Dviganje uteži 3.015,55

Zveza vaterpolskih društev Slovenije Vaterpolo 12.705,22

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 Avtomobilizem – rally 2.000,00

Zveza za baseball in softball Slovenije Baseball 2.000,00

Zveza za športni ribolov na morju Slovenije Ribištvo - športni ribolov na morju 4.806,87
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ŠPORTNI PROGRAMI - ŠPORT ZA VSE (D3)

Na podpodročju športa za vse je Fundacija sofinancirala 143 
programov, v skupni višini 752.600 evrov.

Večino razpisanih sredstev so dobile krovne organizacije, kar je 
racionalno, glede na veliko število prijavljenih programov skla-
dno z razpisnimi pogoji in glede na dejstvo, da je večina krovnih 
organizacij prijavila programe, ki jih izvajajo v sodelovanju s 
svojimi članicami.

Prek financiranja programov krovnih organizacij in nadziranja 
izvedbe teh programov je Fundacija posredno financirala mno-
ge programe športnih društev, nekatere od njih pa je financirala 
tudi neposredno.

Preglednica 6: Izvajalci na področju športa za vse (D3) za leto 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Atletski klub Brežice Mini atletika 2.000,00

Balinarski športni klub Krim REGIJSKI CENTER KRIM Balinarska akademija Krim Ljubljana 3.800,00

Cheerleading zveza Slovenije cheerleading delavnice 3.900,00

Cheerleading zveza Slovenije cheerleading tabor 1.700,00

Curling Zveza Slovenije Curling 5 mest 4.300,00

Fitnes zveza Slovenije Vitalno v zrelih letih 7.000,00

Fitnes zveza Slovenije SLOFIT - naredimo slovenijo aktivno! 7.000,00

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika za odrasle 10.900,00

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika za najmlajše 6.700,00

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika v osnovni šoli 6.000,00

Gimnastična zveza Slovenije Gimnastika v srednjih šolah 5.500,00

Gimnastična zveza Slovenije Slovenija telovadi - Vsi na ritmično gimnastiko 4.600,00

Kajakaška zveza Slovenije Poletne šole kajaka 5.200,00

Kajakaška zveza Slovenije Kajakaški tabori 4.900,00

Kolesarska zveza Slovenije Kolesarske šole in campi 2.400,00

Košarkarska zveza Slovenije Košarkarske počitnice 2.700,00

Košarkarska zveza Slovenije Košarkarski tabor KZS za fante in najmlajše 1.900,00

Košarkarska zveza Slovenije Košarkarski tabor KZS za dekleta 1.800,00

Lokostrelska zveza Slovenije Športna rekreacija - mreža izvajalcev 7.000,00

Lokostrelska zveza Slovenije Lokostrelski centri - mreža izvajalcev 5.200,00

Medobčinska nogometna zveza Maribor Nogometni krožek v vrtcih in osnovnih šolah 5.900,00

Medregijska namiznoteniška zveza Ljubljana Športni tabor MRNTZ Ljubljana 4.100,00

Namiznoteniški klub Krka Novo mesto Športni tabor - namizni tenis 1.400,00

Nogometna zveza Slovenije Otroške nogometne šole 6.100,00

Nogometna zveza Slovenije Otroške nogometne počitnice za otroke iz socialno šibkejših sredin 2.700,00

Nogometni klub Krim Nogomanija za dekleta 2.400,00

Nogometni klub Ormož Športni tabor ORMOŽ 2020 1.700,00

Občinska športna zveza Moravske Toplice
ŠPORT + POČITNICE + MLADI + MORAVSKE TOPLICE = ZDRAVJE IN 
VESELJE

3.700,00

Občinska športna zveza Moravske Toplice Odprimo telovadnice, športne in aktivne krompirjeve počitnice! 2.400,00

Odbojkarski klub Kamnik Tabor odbojke OK Kamnik 1.400,00
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Aktivne športne počitnice Olimpijskega komiteja Slovenije 2.700,00

Orientacijska zveza Slovenije Razvijamo orientacijski tek med mladimi 6.300,00

Planinska zveza Slovenije Skupaj se srečujmo na planinskih poteh 7.900,00

Planinska zveza Slovenije Slovenija planinari 7.700,00

Planinska zveza Slovenije Osnovni in dodatni program planinske dejavnosti mladih v letu 2020 6.000,00

Planinska zveza Slovenije
Planinska taborjenja in večdnevna bivanja mladih v gorskem svetu 
2020

4.600,00

Planinska zveza Slovenije Planinstvo za tretje življenjsko obdobje 4.600,00

Planinsko društvo Moravče Planinstvo kot način življenja 3.100,00

Plavalna zveza Slovenije Vodeno rekreativno plavanje 11.100,00

Plavalna zveza Slovenije Plavanje za vse 11.100,00

Plavalna zveza Slovenije Potopi dolgčas 5.900,00

Plavalna zveza Slovenije Aktivne počitnice v vodi 4.500,00

Plavalna zveza Slovenije Umetnostno plavanje 4.400,00

Plesna zveza Slovenije Slovenija pleše - rekreiraj se plesno s Plesno zvezo Slovenije 11.300,00

Plesna zveza Slovenije Slovenija pleše - šolski plesni festival 6.300,00

Plezalno društvo Grif Brezovica Plezanje za otroke in mladino v naravnih plezališčih 3.600,00

Romska športna zveza Slovenije Pušča Romska nogometna akademija 4.800,00

Romska športna zveza Slovenije Pušča Športni tabor romskih otrok in mladine 2.200,00

Slovenska univerzitetna športna zveza Študentska tekmovanja v Sloveniji 9.000,00

Slovenska univerzitetna športna zveza Rekreativne vadbe v dvoranskih športih 8.700,00

Slovenska univerzitetna športna zveza Celoletne skupinske vadbe za študente 6.600,00

Slovenska zveza tajskega boksa Zmorem želim in se zabavam 3.800,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Tečaji teka na smučeh 4.200,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Skokec 3.700,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Športni tabori mladih 2.600,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Biatlonsko-športni tabori 2020 2.200,00

Sokolska zveza Slovenije STV - splošna telesna vadba za zdravje 11.300,00

Sokolska zveza Slovenije SENIOR FIT (zdravi seniorji) 7.400,00

Sokolska zveza Slovenije SOKOLČEK - športam sem fit (čil) 6.000,00

Sokolska zveza Slovenije Nacionalna sokolska športna šola - NSŠŠ 5.600,00

Sokolska zveza Slovenije Voda za vse 2020 4.600,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo 
in športno vzgojo

Zdrava vadba 12.000,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo 
in športno vzgojo

Brezplačne rekreativne vadbe - Slovenija v gibanju 10.000,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo 
in športno vzgojo

Vadba za zdrav hrbet 10.000,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo 
in športno vzgojo

Brezplačne vadbe aktivno staranje 8.700,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo 
in športno vzgojo

Jutranja telovadba 8.700,00

Športna zveza Ajdovščina Aktivni smo v vse smeri migaj z nami tudi ti 6.500,00

23



NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Športna zveza Ajdovščina Športne počitnice 2020 3.200,00

Športna zveza Celje Šport za vse 2020 12.000,00

Športna zveza Celje Celoletna vadba starostnikov 8.600,00

Športna zveza Celje Brezplačni počitniški programi 2020 5.000,00

Športna zveza Cerknica
Športno rekreacijska vadba odraslih in športno udejstvovanje 
študentov

7.000,00

Športna zveza Cerknica Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 5.500,00

Športna zveza Hrastnik Šola športa 2.500,00

Športna zveza Hrastnik Tečaj plavanja 2.500,00

Športna zveza Jesenice Športne počitnice 2020 1.500,00

Športna zveza Jesenice Športne igre Jesenic 1.500,00

Športna zveza Kranj »Vsak otrok spozna 20 športnih panog do 12 leta v MO Kranj« 5.600,00

Športna zveza Krško Športna šola Posavje 4.900,00

Športna zveza Krško Športna abeceda 4.400,00

Športna zveza Ljubljane Brezplačna vadba za popolne začetnike 11.000,00

Športna zveza Ljubljane Brezplačna vadba za nadaljevalce 10.000,00

Športna zveza Ljubljane Redna vadba za socialno ogrožene 9.000,00

Športna zveza Ljubljane Aktivno in zdravo staranje za vse - vadba za starejše 5.700,00

Športna zveza Ljubljane Fit senior 5.400,00

Športna zveza Ljutomer Z rekreacijo proti stresu 5.200,00

Športna zveza Ljutomer Športno poletje v Ljutomeru 2.800,00

Športna zveza Loška dolina Program športa odraslih v občini Loška dolina 2020 8.700,00

Športna zveza Maribor Gibaj Maribor 7.300,00

Športna zveza Maribor Športna jesen skozi vse leto 2.900,00

Športna zveza Maribor Športne počitnice 2.800,00

Športna zveza Murska Sobota Z gibanjem v počitnice 2.900,00

Športna zveza Murska Sobota Zimske radosti 2020 2.700,00

Športna zveza Nova Gorica Šola odbojke mali genij 5.200,00

Športna zveza Nova Gorica Judo program za otroke in mladostnike 4.500,00

Športna zveza Nova Gorica Poletje ob Soči 2020 3.600,00

Športna zveza Novo mesto Novo mesto v gibanju 2020 10.300,00

Športna zveza Novo mesto Šport, rekreacija in gibalna kultura starostnikov 7.400,00

Športna zveza občine Gorišnica Gorišnica se giblje 6.200,00

Športna zveza občine Hrpelje Kozina Šport nas z-druži 6.300,00

Športna zveza občine Hrpelje Kozina Športna abeceda 4.000,00

Športna zveza Občine Sežana RAZGIBAJMO KRAS - Športna rekreacija 7.900,00

Športna zveza Občine Sežana RAZGIBAJMO KRAS - Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 5.700,00

Športna zveza Pivka Rakreacija starejših občanov Pivka 2020 3.500,00

Športna zveza Pivka Športne počitnice Pivka 2020 2.700,00

Športna zveza Postojna Športna rekreacija 2020 7.400,00

Športna zveza Postojna Aktivna starost Postojna 2020 4.400,00
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Športna zveza Postojna Aktivna, zdrave in vesele poletne in zimske počitnice 2020 2.900,00

Športna zveza Prebold Rekreacija za odrasle 3.700,00

Športna zveza Prebold Športni tabori v občini Prebold 2.700,00

Športna zveza Sevnica Športastična rekreacija 7.300,00

Športna zveza Sevnica Športastično telovadim 4.100,00

ŠportnazZveza Slovenj Gradec Šport paše - otroci in mladi šport imamo radi (*interesne dejavnosti) 6.000,00

Športna zveza Slovenj Gradec Šport paše - športno aktivne počitnice 5.400,00

Športna zveza Tržič Splošne športne aktivnosti odraslih 5.800,00

Športna zveza Tržič Športne počitnice 2020 2.100,00

Športna zveza Velenje Športne počitnice za vse 4.300,00

Športna zveza Velenje Naučimo se smučati 3.800,00

Športna zveza Velenje Začnimo z atletiko 3.000,00

Športna zveza Vrhnika Poletni Vklop - Športne počitnice 2020 3.100,00

Športni klub Bleščica Ritmične počitnice v Savudriji 1.800,00

Športno društvo Ando Hirschmann Juhuu, počitnice so tu 2.500,00

Športno društvo Gib Ljubljana Šiška Mini otroci, Maksi športniki 3.100,00

Športno društvo Izziv Pomurje Letna vadba ABC športa 3.000,00

Športno društvo Narodni dom Ljubljana Športni tabor Premantura 2020 1.800,00

Športno društvo Pohorje Otroška športna akademija 3.000,00

Športno društvo poSKOKec poSKOKčeva gibalna abeceda 3.500,00

Športno in turistično društvo Gibko Lendava Gibko splošna vadba za otroke 3.200,00

Taekwon-do zveza Slovenije Taekwondo otroci 6.600,00

Taekwon-do zveza Slovenije 16. taekwondo kamp 2020 3.300,00

Unija amaterskih in delavskih športov Slovenije-združenje 
zvez in društev

Celoletni program - z športom v zdravo življenje 6.000,00

Zveza mariborskih športnih društev Branik Branikova športna šola 5.700,00

Zveza športnih društev Ravne na Koroškem Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine 5.900,00

Zveza športnih društev Ravne na Koroškem Počitniške dejavnosti in športni tabori 4.100,00

Zveza športnih društev Slovan Brezplačna vadba na prostem 10.000,00

Zveza športnih organizacij Grosuplje Športna rekreacija občin Grosuplje in Dobrepolje 11.900,00

Zveza športnih organizacij Grosuplje Športna rekreacija cicibanov in OŠ mladine 6.300,00

Zveza športnih organizacij Grosuplje Športna rekreacija starejših občanov 6.100,00

Zveza športnih organizacij Ivančna Gorica Gibanje za vse 4.000,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Postani močnejši od izgovorov 7.500,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Namiznoteniška šola MRNTZ 5.600,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Neprestano v Gibanju 4.600,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Počitnice so zakon! 3.200,00
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ŠPORTNI PROGRAMI - ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA (D4)

Na podpodročju športnih prireditev in promocije špor-
ta je Fundacija sofinancirala 182 programov, v skupni višini 
503.300 evrov.

Večina sofinanciranih programov vsebinsko sodi na podpodro-
čje športnih prireditev.

Večji del razpisanih sredstev so dobile krovne organizacije, kar 
je racionalno, glede na veliko število prijavljenih programov 

skladno z razpisnimi pogoji in glede na dejstvo, da je večina 
krovnih organizacij prijavila programe, ki jih izvajajo v sodelo-
vanju s svojimi članicami.

Prek financiranja programov krovnih organizacij in nadziranja 
izvedbe teh programov je Fundacija posredno financirala mno-
ge programe športnih društev, nekatere od njih pa je financirala 
tudi neposredno.

Preglednica 7: Izvajalci na področju športnih prireditev in promocije športa (D4) za leto 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Atletska zveza Slovenije Množični tek otrok Začni mlad, tekmuj pošteno 3.500,00

Atletska zveza Slovenije Vsi tečemo 3.300,00

Atletska zveza Slovenije Otroška atletika v mestnih središčih 3.300,00

Atletski klub Brežice Mini atletika Posavje 1.800,00

Atletski klub Radlje ob Dravi Rad'mam TEK 900,00

Atletski klub Triglav Kranj 4. Tek za kranj, 10.10.2020 900,00

Badmintonska zveza Slovenije Slovenija igra badminton 3.800,00

Curling Zveza Slovenije Curling krog Slovenije 3.500,00

Društvo Aktivni smo Pohorje Ultra Trail 900,00

Društvo Kazina Živim in Diham ples 2020 2.100,00

Društvo Marathon Novo mesto Teki Dolenjske 2020 1.400,00

Društvo športnih novinarjev Slovenije Špotnik leta 2020 3.800,00

Fitnes zveza Slovenije Aktivno za boljši jutri 3.800,00

Gimnastična zveza Slovenije Odprimo vrata gimnastičnih dvoran 3.300,00

Gimnastična zveza Slovenije Ne tekmujem – ampak sodelujem 3.000,00

Javni zavod center za mlade Ruše Dnevi rekreativnega športa 2020 1.800,00

Javni zavod Sotočje Medvode 4. festival Medvode v gibanju 2.000,00

Javni zavod Sotočje Medvode 20. večer športa 1.700,00

Javni zavod za šport Nova Gorica Čezmejne športne prireditve Nova Gorica - Gorica 2020 1.600,00

Javni zavod za šport Občine Kočevje Tek po ulicah Kočevja 1.800,00

Kajakaška zveza Slovenije Rekreativni kajakaški maratoni in priprava nanje 3.200,00

Kajakaška zveza Slovenije Voda za vedno - Slovenke reke 3.000,00

Kolesarska zveza Slovenije Vseslovenska akcija slovenija kolesari 2020 3.000,00

Kolesarski klub Perutnina Ptuj 18. Poli maraton 1.400,00

Kolesarsko društvo Alpe 14. maraton Alpe 900,00

Kolesarsko društvo Branik Maribor 42. kolesarski maraton OKOLIPOHORJA 1.200,00

Kolesarsko društvo Rajd Festival Flat Out Days 2020 1.800,00

Kolesarsko društvo Raketa Istrski kolesarski maraton 2020 1.400,00

Kolesarsko društvo Rog Maraton Franja 1.400,00
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Konjeniška zveza Slovenije V novo šolsko leto na konju 3.800,00

Košarkarska zveza Slovenije Košarkarski Superšolar 3.500,00

Košarkarska zveza Slovenije Igriva košarka 3.500,00

Košarkarska zveza Slovenije Košarka 3 na 3 2.800,00

KŠTM Sevnica Lisička giba 1.800,00

Nogometna zveza Slovenije Rada igram nogomet, in ti? 3.500,00

Nogometna zveza Slovenije Nogometna rekreacija za odrasle 2.000,00

Občinska športna zveza Moravske Toplice Športna igre zaposlenih 3.200,00

Občinska športna zveza Moravske Toplice Ekipna Olimpijada društev Občine M.Toplice 2.800,00

Občinska športna zveza Moravske Toplice Prekmurski mali Maraton 2.300,00

Občinska športna zveza Moravske Toplice 25. Kolesarski maraton po Občini M.Toplice 2.000,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Nacionalna kampanja bodi aktiven 25.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Olimpijski festival 3.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Športne igre zaposlenih 3.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Olimpijski dan starejših 3.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Olimpijske športne urice za otroke in mladino 3.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Vzljubi šport v olimpijski družbi 3.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Evropski teden športa 3.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Mini olimpijada 3.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
Podelitev priznanj Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Združenja športnih zvez

3.200,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Dan slovenskega športa 3.200,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez 44. Srečanje športnikov iz obmejnih dežel 2.800,00

Planinska zveza Slovenije Dan planincev 3.500,00

Planinska zveza Slovenije Oživimo slovenska naravna plezališča 3.400,00

Planinska zveza Slovenije Slovenska turno kolesarska pot 1 dan 3.400,00

Planinska zveza Slovenije Dan turnega smučanja 2.600,00

Plavalna zveza Slovenije Preplavajmo Slovenijo 2.700,00

Rokometna zveza Slovenije Festival mini rokometa 2.700,00

Rugby zveza Slovenije Ragbi za vse 3.200,00

Sankaška zveza Slovenije Prireditve VSI NA SANI 2.900,00

Slovenska rolkarska zveza Festival urbanih športov 2.900,00

Slovenska univerzitetna športna zveza Množične športno rekreativne prireditve Zdrava zabava 3.000,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Šolar na smuči 2020 3.600,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Svetovni dan snega PLANICA 2020 3.500,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Tek na smučeh v osnovne šole 3.400,00

Sokolska zveza Slovenije S športom je življenje lepše - Bela krajina 2.300,00

Sokolska zveza Slovenije Sokolske športne akademije 2.100,00

Sokolsko društvo Ormož S kolesom po Slovenskih goricah 2020 2.100,00

Squash zveza Slovenije SquashIT - rekreativna tekmovanja v squashu 2.300,00

Strelska zveza Slovenije Čista 10-KA 3.500,00
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Šahovska zveza Slovenije Festival šaha mladih 1.700,00

ŠD KONJIŠKI MARATON 8. Konjiški maraton 1.400,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Dan športne rekreacije 3.800,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Teden gibanja - move week 3.800,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Športno rekreativni program Slovenija v gibanju 3.800,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Festival aktivnega staranja 3.800,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Zdravo društvo 3.800,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Veter v laseh 3.800,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo European fitness badge 3.500,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Junaki plaže 3.000,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo Gibalna pismenost 3.000,00

Športna zveza Ajdovščina Predstavitev športih društev 2.000,00

Športna zveza Beltinci Pomurski športni festival 2020 2.700,00

Športna zveza Beltinci Beltinski šport v letu 2020 3.300,00

Športna zveza Brežice Športne igre zaposlenih 3.200,00

Športna zveza Brežice Brežiški športni vikend 2020 3.000,00

Športna zveza Brežice Športna srečanja preko meja 3.000,00

Športna zveza Brežice Pohod po poteh brežiške čete 2.800,00

Športna zveza Celje Mesec športa v knežjem mestu 3.700,00

Športna zveza Cerknica Notranjski tekaški pokal 2020 2.400,00

Športna zveza Izola Športajte z nami 3.500,00

Športna zveza Jesenice 6. Športne igre zaposlenih Slovenije 3.200,00

Športna zveza Komen 21. Štanjelski tek 2.100,00

Športna zveza Koper Dnevi odprtih vrat koprskega športa 3.500,00

Športna zveza Koper Uživajmo ob morju 3.400,00

Športna zveza Koper Koprski šport na dlani 3.000,00

Športna zveza Koper Primorski gorski teki 2.700,00

Športna zveza Kozje Šport v vseh letnih časih 3.000,00

Športna zveza Kranj Festival športa Kranj 2020 3.200,00

Športna zveza Krško Posavska kolesarska pumpa 2020 3.200,00

Športna zveza Krško Športofešta z mini olimpijado 3.200,00

Športna zveza Krško Krško - občina športnih priložnosti 2.800,00

Športna zveza Ljubljane Trimčkovi športni in para športni dnevi 3.700,00

Športna zveza Ljubljane
Brezplačen program Razgibajmo se po četrtnih 
skupnostih

3.700,00

Športna zveza Ljubljane Športne igre mladih 3.700,00

Športna zveza Ljubljane Rekreativni IZZIV 3.700,00

Športna zveza Ljubljane Cooperjevi tekaški preizkusi 3.500,00

Športna zveza Ljubljane Brezplačen celoletni program RekreAKCIJE 3.500,00

Športna zveza Ljubljane Ulična košarka 3.400,00

Športna zveza Ljubljane Rekreativne lige 2.600,00
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Športna zveza Ljutomer Dan športnih društev 1.400,00

Športna zveza Logatec Dan logaškega športa 2020 3.000,00

Športna zveza Maribor Mariborski mestni tek 3.400,00

Športna zveza Maribor Športni vikend Maribora 3.400,00

Športna zveza Maribor Zimski športni vikend Maribora 3.400,00

Športna zveza Maribor Festival mariborskega športa 3.400,00

Športna zveza mestne občine Ptuj 3. športni vrtinec Ptuja 3.400,00

Športna zveza Metlika Urbanov tek 2.000,00

Športna zveza Nova Gorica Judo srečanje v Novi Gorici 3.300,00

Športna zveza Novo mesto 3. Novomeški polmaraton 2.600,00

Športna zveza občine Gorišnica Poletne športne aktivnosti 3.300,00

Športna zveza občine Hajdina Hajdinska športna jesen 2020 2.000,00

Športna zveza občine Hrpelje Kozina Vrhpoljada 3.200,00

Športna zveza občine Hrpelje Kozina Športni vikend zaposlenih 2.700,00

Športna zveza občine Hrpelje Kozina Razvoj športa v naravi 2.400,00

Športna zveza občine Hrpelje Kozina Mini olimpijada 4 x 4 2.000,00

Športna zveza občine Kidričevo Cirkovška otroška olimpijada 2020 2.900,00

Športna zveza občine Sežana Dan odprtih vrat sežanskega športa 2.800,00

Športna zveza občine Sežana Festival zdravih, aktivnih in vitalnih 2.700,00

Športna zveza občine Slovenske Konjice Športna abeceda 2.500,00

Športna zveza Postojna Tržnica športnih idej 2020 3.000,00

Športna zveza Postojna Zabavna žogarija 2020 2.900,00

Športna Zveza Prebold Športne prireditve v občini Prebold 3.000,00

Športna zveza Radovljica, Bled, Bohinj, Gorje Gorenjska, moj planet 2020 2.600,00

Športna zveza Ruše Letni športni vikend 2020 3.500,00

Športna zveza Sevnica Športastična Sevnica 2.800,00

Športna zveza Škofja Loka Tek štirih mostov 2.400,00

Športna zveza Tržič Športne prireditve 2.500,00

Športna zveza Velenje Pikine športne aktivnosti 2.000,00

Športna zveza Zagorje Festival športa Zagorje ob Savi 2020 2.600,00

Športna zveza Zagorje Izbor športnika leta Zagorje ob Savi za leto 2019 2.500,00

Športni klub E.M.I.
Športno-dobrodelni projekt OKROG SLOVENIJE 2020 - 
za male viteze

2.100,00

Športno društvo Dole pri Litiji 20. Pohod po oglarski poti 900,00

Športno društvo Marmor Hotavlje Pokal polanskih puklov 2020 1.400,00

Športno društvo poSKOKec poSKOKčev dan 2.100,00

Športno društvo Slovenc Nočni tek Slovenija 1.000,00

Športno društvo Sonček 24. Sončkov dan 2020 2.100,00

Športno društvo Šmartno 20. Miklavžev tek 1.200,00

Športno društvo T.E.A.M. Maraton Savinja 1.200,00

Športno društvo Vitezi Dobrega Teka Tekaški & Trail festival Nočna 10ka 2020 1.000,00
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Športno in turistično društvo Gibko Lendava Gibkov športni dan 1.600,00

Športno rekreativno društvo extrem RED BULL Goni Pony 1.400,00

Športno rekreativno društvo extrem RED BULL 400 Planica 1.200,00

Tekaško društvo Bistrc, Ilirska Bistrica Primorski teki za vse generacije 2020 1.600,00

Tekaško društvo Rokov tek Šmarje pri Jelšah 9. Rokov tek 2020 2.100,00

Tekaško društvo Štajerske in Koroške 17. Štajersko Koroški pokal v tekih 2020 1.500,00

Teniška zveza Slovenije Rekreativni tenis 3.200,00

Teniška zveza Slovenije Igrajmo tenis 2.100,00

Unija amaterskih in delavskih športov Slovenije-združenje zvez in društev Amaterske trim akcije 2.300,00

Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko 3, 2, 1 ZDAJ 1.000,00

Zavod za šport Ajdovščina Ajdovščina odpira vrata v svet športa 2.000,00

Zavod za šport Jesenice Dnevi športa, Jesenice 2020 1.600,00

Zavod za šport Ptuj 26. Ptujski športni vikend 2.400,00

Zavod za šport RS Planica 24. Šolski pokljuški maraton 2.100,00

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto Festival Krka ŽIVI! 2.400,00

Zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto 60. Delavske športne igre 1.500,00

Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana 16. Tekaški pozdrav jeseni na krasu 1.200,00

Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik 12. Veronikin tek 900,00

Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota Koordinacija Pomurskega pokala v rekreativnih tekih 1.200,00

ZKŠT Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec Razpnimo jadra 2.100,00

Zveza mariborskih športnih društev Branik Teden odprtih vrat Ljudskega vrta 2.700,00

Zveza mariborskih športnih društev Branik Branikov festival športa 2.400,00

Zveza športnih društev Krim Bodi športnik 2.700,00

Zveza športnih društev Krim Razgibajmo Ljubljano - velike animacijske prireditve 2.700,00

Zveza športnih društev občine Žalec Tedni športa v občini Žalec 2.800,00

Zveza športnih društev občine Žalec Tek po ulicah in kolesarjenje po SSD 2.500,00

Zveza športnih društev Polzela Mini olimpijada 1.000,00

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite (ZŠIS-POK) Paralimpijski šolski dan 2.000,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Multi šport 50+ 3.500,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Skupaj smo močnejši! 3.500,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Running Academy 3.200,00

Zveza za športno rekreacijo Slovenije Kranjska Gora Trail 2.500,00

Železničarsko športno društvo Maribor Športna pomlad 2020 2.700,00

30



DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST V ŠPORTU (D6)

Na podpodročju družbene in okoljske odgovornosti v športu (D6) je Fundacija sofinancirala 3 programe, v skupni višini 73.100 
evrov.

Preglednica 8: Izvajalci na področju družbene in okoljske odgovornosti v športu (D6) za leto 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Ambasador za šport, strpnost in fair play 5.000,00 

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
Nacionalna kampanja OKS-ZŠZ za spodbujanje športnega 
obnašanja in športnega ravnanja

10.000,00 

Slovenska antidopinška organizacija, zasebni zavod za 
preprečevanje dopinga v športu

Program slovenske antidoping organizacije za leto 2020 58.100,00 
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GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN ZA ŠPORT V NARAVI

Na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi (O) je Fundacija sofinancirala 78 programov, v skupni višini 
2.124.999 evrov.

Preglednica 9: Izvajalci programov na področju gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2020, 
2021 in 2022

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA SKUPAJ 
DODELJENO

DODELJENO 
2020

DODELJENO 
2021

DODELJENO 
2022

Alpski Smučarski klub Branik Maribor Oprema za smučarski poligon Pohorje 18.905 18.905 0 0

ARCHIMEDES, športno plezanje d.o.o. Plezalni ranč 65.000 32.332 16.334 16.334

Gače d.o.o.
Jugovzhodna Slovenija smuča - zasneževalni 
sistem - sistem za hlajenje vode

20.065 20.065 0 0

Javni zavod Šport Ljubljana
Dobava in montaža nove fleksibilne ograde za 
hokej

65.000 32.334 16.333 16.333

Javni zavod Šport Ljubljana Obnova in preureditev garderob v Hali Tivoli 65.000 32.334 16.333 16.333

Javni zavod Šport Ljubljana Postavitev petih otokov športa 27.857 27.857 0 0

Javni zavod Športni objekti Maribor Tehnološka posodobitev košarkarskega igrišča 17.227 17.227 0 0

Javni zavod za šport Nova Gorica
Posodobitev in energetska sanacija razsvetljave 
na teniškem kompleksu v športnem parku v Novi 
Gorici

6.476 6.476 0 0

Kajakaška zveza Slovenije Obnova tribun na kajakaškem poligonu Tacen 20.077 20.077 0 0

Kolesarsko društvo Rajd
Bike Park Ljubljana - Rekreativne gorsko 
kolesarske poti - #4 faza

19.429 19.429 0 0

Konjeniški klub Slovenj Gradec
Gradnja maneže in servisnega objekta ter ureditev 
okolice

20.077 20.077 0 0

Mestna občina Kranj
Razsvetljava nogometnega igrišča in atletskega 
stadiona v Kranju

65.000 32.332 16.334 16.334

Mestna občina Nova Gorica Prenova telovadnice Frana Erjavca 63.578 63.578 0 0

Mestna občina Novo mesto Osvetlitev Stadiona Portoval 50.000 50.000 0 0

Mestna občina Ptuj
Prenova glavnega nogometnega igrišča na 
Mestnem stadionu Ptuj

50.000 50.000 0 0

Mestna občina Velenje Posodobitev strelišča z elektronskimi tarčami 7.026 7.026 0 0

Nogometni klub Zreče
Ureditev športnega parka Zreče – vzpostavitev 
tribun ob večnamenskem igrišču športnega parka 
Zreče

19.836 19.836 0 0

Nogometno društvo Ilirija 1911 Ureditev nogometnega igrišča Ilirija 65.000 32.334 16.333 16.333

Občina Apače
Izgradnja športno rekreacijske površine v ŠRC 
Apače

26.904 26.904 0 0

Občina Benedikt
Obnova in zaščita parketa v športni dvorani 
Benedikt

15.382 15.382 0 0

Občina Brda Nogometno igrišče v športnem parku Vipolže 50.000 50.000 0 0

Občina Brežice
Prenova Nogometnega stadiona Brežice - I in II. 
faza

50.000 50.000 0 0

Občina Cankova Posodobitev oz. sanacija tekaške steze 5.740 5.740 0 0

Občina Cerknica

Nabava snežnega topa s črpalko za sistem 
umetnega zasneževanja za ureditev prog za tek na 
smučeh, manjšega smučišča in strelišča v Občini 
Cerknica

16.650 16.650 0 0

Občina Črnomelj Izgradnja vadbenega parka na prostem 14.572 14.572 0 0
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NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA SKUPAJ 
DODELJENO

DODELJENO 
2020

DODELJENO 
2021

DODELJENO 
2022

Občina Dobrepolje Športna dvorana JVIZ OŠ Dobrepolje - oprema 65.000 32.332 16.334 16.334

Občina Dobrova - Polhov Gradec
Športnorekreacijski objekt na prostem za mladino 
in odrasle

7.530 7.530 0 0

Občina Domžale Menjava semaforja v športni dvorani Domžale 16.191 16.191 0 0

Občina Domžale Kolesarski poligon na Šumberku 11.010 11.010 0 0

Občina Duplek Obnova igrišča pri OŠ Duplek 10.404 10.404 0 0

Občina Gornja Radgona
Izgradnja večnamenske športne dvorane ob 
Osnovni šoli Gornja Radgona

65.000 32.334 16.333 16.333

Občina Grosuplje
Izgradnja športne dvorane pri OŠ Louisa Adamiča 
Grosuplje-nakup opreme

65.000 32.334 16.333 16.333

Občina Grosuplje
Obnova malega zunanjega igrišča z umetno travo 
pri OŠ Brinje

14.599 14.599 0 0

Občina Hajdina Fitnes na prostem v športnem parku Hajdoše 10.313 10.313 0 0

Občina Idrija
Obnova notranje razsvetljave v Modri dvorani in v 
Veliki dvorani Športno-rekreacijskega centra Idrija

20.034 20.034 0 0

Občina Ivančna Gorica
Zamenjava umetne trave na nogometnem igrišču 
Ivančna Gorica

36.183 36.183 0 0

Občina Kidričevo Prenova večnamenskih igrišč pri OŠ Cirkovce 10.149 10.149 0 0

Občina Kobilje Ureditev objekta za statično kegljanje 3.151 3.151 0 0

Občina Litija Športni objekt Jevnica 50.000 50.000 0 0

Občina Ljubno Nakup snežnih topov 16.645 16.645 0 0

Občina Ljutomer
Sanacija in posodobitev letnega kopališča v 
Ljutomeru

13.269 13.269 0 0

Občina Logatec Prenova športne dvorane Zapolje 11.571 11.571 0 0

Občina Medvode Gradnja 11.752 11.752 0 0

Občina Mengeš
Izgradnja skoraj nič-energijske športne dvorane 
Mengeš

65.000 32.332 16.334 16.334

Občina Mislinja
Vgradnja teleskopskih tribun v centru za zdravje in 
šport Mislinja

24.013 24.013 0 0

Občina Mokronog-Trebelno Obnova športnega igrišča 19.753 19.753 0 0

Občina Moravske Toplice Slačilnice z nadstreškom in igrišče Krnci 19.883 19.883 0 0

Občina Piran Energetska prenova športne dvorane Lucija 65.000 32.332 16.334 16.334

Občina Pivka 
Samostojni balinarski nadstrešek v Košani - 1. 
faza

20.207 20.207 0 0

Občina Polzela Izvedba malega igrišča z umetno travo 16.824 16.824 0 0

Občina Prevalje
Pridobitev opreme in ureditev zunanjih igrišč v 
centru občine Prevalje

14.191 14.191 0 0

Občina Radenci Nogometno igrišče na umetni travi 65.000 32.334 16.333 16.333

Občina Rogaška Slatina
Športni center Rogaška Slatina: gradnja dodatnega 
objekta z garderobami in tribuno ter razširitev 
parkirišča

65.000 32.334 16.333 16.333

Občina Slovenske Konjice
Obnova večnamenskega igrišča in tribun v ŠRC 
Park Slovenske Konjice

10.860 10.860 0 0

Občina Središče ob Dravi
Energetska zamenjava oken telovadnice Osnovne 
šole Središče ob Dravi

19.177 19.177 0 0

Občina Starše
Gradnja nove večnamenske telovadnice v objektu 
nove POŠ Marjeta

65.000 32.334 16.333 16.333
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Občina Sveta Trojica v Slovenskih 
Goricah

Preplastitev športnih igrišč z umetno maso v 
Občini Sveta Trojica v Slovenskih Goricah

9.629 9.629 0 0

Občina Šalovci Ureditev športno rekreacijskega centra Markovci 16.022 16.022 0 0

Občina Šmartno ob Paki Zamenjava umetne trave na malem igrišču 6.315 6.315 0 0

Občina Štore Športno igrišče na Lipi - pri Osnovni šoli Štore 65.000 32.334 16.333 16.333

Občina Tabor Posodobitev telovadnice v domu krajanov 13.143 13.143 0 0

Občina Tržič
Prenova in posodobitev infrastrukture v skakalnem 
centru Sebenje

12.694 12.694 0 0

Občina Vuzenica Investicijska obnova v telovadnici Vuzenica 12.299 12.299 0 0

Občina Žalec
Obnova parketa v telovadnici UPI - ljudska univerza 
Žalec

19.176 19.176 0 0

Planinska zveza Slovenije Obnova planinskih poti v Sloveniji v letu 2020 19.429 19.429 0 0

Planinska zveza Slovenije Obnova slovenskih plezališč za leto 2020 17.248 17.248 0 0

Šolski center Postojna Obnova parketa v športni dvorani 17.486 17.486 0 0

Športna zveza Krško Športni park Narpel 16.340 16.340 0 0

Športno društvo center Maribor Energetska sanacija razsvetljave 2.729 2.729 0 0

Športno društvo Gib Ljubljana Šiška
Celovita rekonstrukcija toplotne postaje v judo in 
gimnastičnem regijskem centru - objekt ŠD GiB

4.067 4.067 0 0

Športno društvo nogometna šola 
Zavrč

Dobava in postavitev fitnes opreme v športnem 
objektu v športnem parku Zavrč

2.688 2.688 0 0

Športno kulturno društvo Mekinje Obnova telovadnice ŠKD Mekinje - 2.faza 11.435 11.435 0 0

Teniški klub Kolektor Obnova ograje in luči 3.291 3.291 0 0

Teniški klub Maja Matevžič
Prenova/izgradnja teniških igrišč in pokritje z 
napihljivo halo

65.000 32.334 16.333 16.333

Teniški klub Triglav Kranj
TK Triglav Kranj - preplastitev/obnova igrišč z hitro 
podlago

18.134 18.134 0 0

TZS ŠPORT d.o.o. Preplastitev petih teniških igrišč s pro trdo podlago 19.753 19.753 0 0

Veslaška zveza Slovenije
Startni most in vmesne platforme na veslaški progi 
Bled

19.429 19.429 0 0

Zavod za šport, kulturo, turizem in 
mladino Novo mesto

Nakup tekmovalne opreme za odbojko v Športni 
dvorani Marof

1.182 1.182 0 0
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RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RD)

Na področju razvojne dejavnosti v športu (RD) je Fundacija 
sofinancirala 111 programov, v skupni višini 979.856 evrov, 
od tega:
• na podpodpodročju programov statusnih pravic špor-

tnikov in strokovne podpore programom skupaj 23 
programov, v skupni višini 738.132 evrov,

• na podpodročju programov založništva v športu skupaj 
33 programov, v skupni višini 92.624 evrov,

• na podpodročju programov znanstveno in strokovno 
raziskovalne dejavnosti v športu ter drugih projektov 
za razvoj športa skupaj 24 programov, v skupni višini 
77.300 evrov,

• na podpodročju programov informacijske in komunika-
cijske tehnologije na področju športa skupaj 31 progra-
mov, v skupni višini 71.900 evrov.

Največjega sofinanciranja na področju razvojne dejavnosti 
v športu je bil deležen program »MERITVE IN SVETOVANJA«, 
katerega prijavitelj je Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani, ki 
je za program meritev in svetovanj na javni razpis Fundacije 
oddal skupno kandidaturo z večino obstoječih nacionalnih pa-
nožnih športnih zvez.

Preglednica 10: Izvajalci na področju razvojne dejavnosti - podpodročje statusnih pravic športnikov in strokovne 
podpore programom v letu 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Badmintonska zveza Slovenije Nakup tehnologije za analizo igre 2.000,00

Balinarska zveza Slovenije Pripravljenost državnih reprezentantov 833,00

Jadralna zveza Slovenije
Oprema za diagnostiko vetrovnih in ostalih naravnih dejavnikov na 
jadralnem polju

6.100,00

Kajakaška zveza Slovenije Nabava štartnega bloka za kajak 7.900,00

Košarkarska zveza Slovenije Tehnologija za spremljanje vertikalnih parametrov odrivne moči 7.900,00

Košarkarska zveza Slovenije
Tehnologija za spremljanje kon-eks obremenitev ter spremljanje 
regeneracije

7.900,00

Košarkarska zveza Slovenije
Tehnologija za spremljanje reakcijskih časov ter spremljanje 
regeneracije

6.000,00

Lokostrelska zveza Slovenije Tehnologija 7.900,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Športne štipendije 228.455,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Nadstandardno zavarovanje športnikov 46.807,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Sklad vrhunskih športnikov 36.570,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Uporaba video-analitičnega orodja v panožnih strokovnih timih 4.000,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Nabava video-analitičnega orodja v panožnih strokovnih timih 3.100,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog
Deskanje na snegu - Nakup tehnologije za spremljanje in razvoj 
vadbe ter tekem

7.900,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Tehnologija za panogo Tek na smučeh 7.900,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog D5 Alpsko smučanje - Tehnologije za spremljanje razvoja treninga 7.900,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Biatlon - Tehnologije za spremljanje in razvoj treninga 7.900,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Razvojne dejavnosti smučarski skoki in NK 5.000,00

Športna zveza Ljubljane informacijska oprema za podporo poslovodenju 2.500,00

Športna zveza Velenje
Oprema za meritve in izvajanje diagnostike športnikov savinjsko 
šaleške regije

5.200,00

Triatlonska zveza Slovenije Oprema za spremljanje treningov 2.000,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Meritve in svetovanja 299.167,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Tehnologija 2020 27.200,00
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Preglednica 11: Izvajalci na področju razvojne dejavnosti - podpodročje založništva v športu (Z) v letu 2020 

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Atletska zveza Slovenije Revija Slovenska atletika 3.660,00

Atletska zveza Slovenije 100 let slovenske atletike 2.496,00

Balinarska zveza Slovenije Izdaja revije Balinar 2.662,00

Balinarski športni klub Krim Skrivnosti balinarske igre (dopolnjena izdaja) 499,00

Gimnastična zveza Slovenije Zbornik 7. znanstvenega kongresa GZS 3.244,00

Gimnastična zveza Slovenije Splošni strokovni priročnik Gimnastične zveze Slovenije 2020 2.978,00

Golf zveza Slovenije Golf Slovenija 4.093,00

Judo zveza Slovenije Revija Slovenski Judo 2.329,00

Kajakaška zveza Slovenije Revija Kajak & Kanu 1.664,00

Konjeniška zveza Slovenije Strokovni priročnik za dresurno jahanje in preskakovanje ovir 1.997,00

Medobčinska nogometna zveza Ljubljana 100 let MNZ Ljubljana 1920-2020 2.329,00

Nogometna zveza Slovenije Naš nogomet 5.990,00

Nogometna zveza Slovenije
Razvojna pot nogometaša - 2.del; Priročnik (7.-8let) - Jaz, žoga in 
soigralec

3.328,00

Odbojkarski klub TPV Volley Novo mesto Sprehod skozi čas 1.414,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Olimpijski krogi 3.993,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Zbornik kongresa športa za vse 2.307,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Miroslav Cerar in olimpizem 998,00

Planinska zveza Slovenije Planinski vestnik 6.655,00

Planinska zveza Slovenije Vertikale Slovenije 4.215,00

Slovenska potapljaška zveza Potapljač 1.331,00

Slovenska univerzitetna športna zveza Zdrava zabava - revija o študentskem/univerzitetnem športu 666,00

Slovensko akademsko športno društvo Strokovna revija UNIVERZITETNI ŠPORT 366,00

Šahovska zveza Slovenije Šahovska misel 1.331,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo 
in športno vzgojo

Športna spominska knjiga 1.997,00

Športno društvo Narodni dom Ljubljana Stoja - glasilo ŠD Narodni dom 333,00

Športno društvo Ruše 100 let Športnega društva Ruše 1.664,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Revija šport 9.734,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Kinesiologia Slovenica 4.437,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Science of Gymnastics Journal 4.215,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Met na koš 3.291,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Razvoj smučarskih skakalnic v povezavi s tehniko smučarskih 
skokov

3.057,00

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite 
(ZŠIS-POK)

Revija Športnik 1.664,00
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Preglednica 12: Izvajalci na področju razvojne dejavnosti - podpodročje znanstveno in strokovno raziskovalne 
dejavnosti v športu ter drugih projektov za razvoj športa v letu 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Curling Zveza Slovenije
Razvoj merilnega sistema za spremljanje tekem in trenažnih 
procesov v curlingu

1.500,00

Gimnastična zveza Slovenije
Prirast sile pri vertikalnih skokih na pritiskovni plošči kot nadzorni 
parameter pri ugotavljanju vpliva treninga na funkcionalne 
spremembe mišic v gimnastiki

1.500,00

Košarkarska zveza Slovenije
Pripadnost slovenskim reprezentancam in izgradnja športne 
osebnosti

1.500,00

Letalska zveza Slovenije Avtomatske vremenske postaje 1.500,00

Letalska zveza Slovenije Nova topografska karta 1.400,00

Nogometna zveza Slovenije Športni parki v RS 1.500,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Strokovna podpora športnikom in trenerjem 2000,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Tutorstvo olimpijcev za mlade športnike in študij na daljavo 2.000,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Podpora športnikom na področju pridobivanja novih znanj 2.000,00

Smučarska zveza Slovenije - Združenje smučarskih panog Razvoj sistema za video meritve dolžin smučarskih skokov 1.500,00

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju E-središče za sledenje in zmanjševanje poškodb v Sloveniji 1.900,00

Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
Vpliv ketonskih estrov na športno učinkovitost pri različnih tipih 
prehranjevanja

2.300,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Ocenjevanje relativnega energijskega primanjkljaja pri tveganih 
skupinah športnikov

4.100,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Vzroki utrujanja dihalnih mišic med plavanjem 1.800,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Razvoj tehnologije za testiranje vzdržljivosti v plavanju 2300,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Ugotavljanje antropometričnih razsežnosti športnikov 5.500,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Merjenje sil pri skokih in gibanju v povezavi s poškodbami spodnjih 
udov

5.500,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Spremljanje utrujenosti z uporabo metode odrivne moči skozi 
tekmovalno sezono

5.500,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Meritve moči trupa v več smereh pri različnih športnih panogah 5.500,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Ekspertno modeliranje potencialne uspešnosti športnikov v izbranih 
športnih panogah

5.900,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Razvoj modela telovadnih programov kot podpora vrhunskemu 
športu

6.200,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Proučevanje vidnega zaznavanja v športu 6.200,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
Spremembe biomehanskih in fizioloških parametrov teka v 
vetrovniku

2.300,00

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport Struktura specialne odrivne moči smučarjev skakalcev 5.900,00
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Preglednica 13: Izvajalci na področju razvojne dejavnosti - podpodročje informacijske in komunikacijske tehnologije 
na področju športa (IKT) v letu 2020

NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH
SREDSTEV (v eur)

Badmintonska zveza Slovenije Portal za medsebojno povezovanje igralcev 2.400,00

Balinarska zveza Slovenije
Promocija, snemanje, prenosi in urejanje uradnih informacijskih 
kanalov zveze

2.400,00

Cheerleading zveza Slovenije
Razvoj programske opreme in pripadajočega informacijskega 
sistema za podporo vodenju Cheerleading zveze Slovenije (CZS) 
na področju organizacije in izvedbe tekmovanj

2.400,00

Društvo osebnih trenerjev Slovenije Varno na vadbo 1.800,00

Gimnastična zveza Slovenije Celovita prenova informacijskega sistema in spletne stran GZS 2.400,00

Judo zveza Slovenije Nadgradnja informacijskega programa Judo register II 2.400,00

Košarkarska zveza Slovenije Spletna aplikacija Statistika 2.400,00

Košarkarska zveza Slovenije Spletna aplikacija Meritve 2.400,00

Košarkarska zveza Slovenije Spletna aplikacija Vabila 2.400,00

Košarkarska zveza Slovenije Digitalizacija zapisnika 2.400,00

Košarkarska zveza Slovenije Digitalizacija postopka licenciranja 2.400,00

Letalska zveza Slovenije Razvoj spletne in mobilnih aplikacij 2.400,00

Odbojkarska zveza Slovenije Analiza in statistična obdelava odbojkarskih tekem 2.400,00

Odbojkarska zveza Slovenije Izdelava spletne aplikacije - vodenje tekmovanj 2.400,00

Odbojkarska zveza Slovenije Izdelava spletna aplikacije - registracije - odbojka na mivki 2.400,00

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez Športna točka 4.100,00

Planinska zveza Slovenije Modul tekmovanja v športni panogi planinstvo 2.400,00

Plavalna zveza Slovenije Plavalna zveza Slovenije 2.400,00

Rokometna zveza Slovenije Prenova informacijskega sistema RZS Infostat 2.400,00

Slovenska univerzitetna športna zveza Spletna stran Slovenske univerzitetne športne zveze 1.800,00

Squash zveza Slovenije
Prenova spletnega portala squasha in ostalih e-platform v Squash 
zvezi Slovenije

2.000,00

Športna unija Slovenije - Zveza društev za športno rekreacijo in 
športno vzgojo

Informator za zdravo športno rekreacijo 2.400,00

Športna zveza Ljubljane
Brezplačen aplikacijski sistem za podporo izvajalcem programov 
športne rekreacije

1.800,00

Športna zveza Ljubljane Brezplačna spletna in mobilna aplikacija REKREACIJA.si 1.800,00

Teniška zveza Slovenije Sistem za analize teniških tekem 2.400,00

Teniška zveza Slovenije Informacijska prenova 2.400,00

Zveza drsalnih športov Slovenije
nakup računalniške opreme za organizacijo tekmovanj v 
umetnostnem drsanju

2.400,00

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 Nakup računalniške opreme s programsko opremo 2.400,00

Zveza za avto šport Slovenije - AŠ 2005 Nadgradnja portala avto športa 2.400,00

Zveza za baseball in softball Slovenije Razvoj league management sistema 2.400,00

Zveza za šport invalidov Slovenije - Paralimpijski komite (ZŠIS-SPK) IKT oprema 1.000,00
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UGOVORI ZOPER ODLOČBE FUNDACIJE 
ZA ŠPORT, GLEDE DODELITVE 
SREDSTEV

Zaradi zelo velikega števila prosilcev in zaradi zneskov zaproše-
nih sredstev, ki večkrat presegajo razpisana sredstva Fundaci-
je, mora Fundacija opraviti izbor prijavljenih programov. Večini 
prosilcev je odobrenih manj sredstev, kot jih le-ti pričakujejo.

Komisija za pritožbe je kot drugostopenjski organ preučila ugo-
vore, vložene zoper odločbe Fundacije o razporeditvi sredstev v 
letu 2020. Od skupaj 27 ugovorov je komisija 17 ugovorov zavr-
nila, v 6 zadevah je odločbo Sveta Fundacije odpravila v celoti ter 
zadevo vrnila Svetu Fundacije v ponovno odločanje, v 4 zadevah 
pa je postopek ustavila.

Skladno z novelo Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 
Slovenije (ZLPLS-E) je Svet Fundacije ponovno odločal o zade-
vah, kjer je Komisija za pritožbe prvostopenjsko odločbo od-
pravila, ter v petih primerih v ponovljenem postopku odločanja 
obravnavanim programom dodelil sredstva sofinanciranja.
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NADZOR NAD
NAMENSKO PORABO
RAZDELJENIH
SREDSTEV

Fundacija si s svojim načinom delovanja prizadeva za namensko porabo dodeljenih sredstev.

Z vsemi izvajalci javnega razpisa je sklenila pogodbe (tipske 
pogodbe so objavljene na spletnih straneh Fundacije). Le-te na 
vsakem področju sofinanciranja opredeljujejo potrebna dokazi-
la za izplačevanje pogodbenih obveznosti. S podpisom pogodbe 
so vsi izvajalci pod materialno in kazensko odgovornostjo izja-
vili, da bodo sredstva Fundacije v celoti porabili namensko in ra-
cionalno za opravljanje dejavnosti, za katero so dobili sredstva. 
Poleg tega način koriščenja sredstev Fundacije v večini določa 
plačilo pogodbenih sredstev po dokazani realizaciji programa. 
Zaradi navedenega principa Fundacija z izvajalci sofinanciranih 
programov na splošno nima sporov.

Izvajalci sofinanciranih programov morajo Fundaciji z ustrezno 
dokumentacijo izkazati obseg in vsebino izvedenega programa, 
sredstva Fundacije pa ne smejo presegati pogodbeno določe-
nega deleža sofinanciranja. Pred izplačilom sredstev so morali 
izvajalci podpisati tudi izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki 
Fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je Fun-
dacija namenila izvajalcu. Sredstva za izvedene programe so 
izplačana šele po predložitvi dokumentacije, ki izkazuje nepo-
sredne stroške izvedenega programa.

Izvajalci programov s področja založništva morajo predhodno 
pridobiti tudi soglasje Fundacije k prodajni ceni sofinancirane 
publikacije, zahtevku za izplačilo pa morajo poleg dokazil o ne-
posrednih stroških programa priložiti tudi en izvod sofinancira-
ne publikacije (op. revije, knjige ali zbornika).

Izvajalci programov s področja tekmovalnega športa morajo 
najkasneje do konca marca 2021 Fundaciji dostaviti tudi letno 
poročilo za leto 2020 (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida).

Izvajalci na področju gradnje športnih objektov in površin za 
šport v naravi so bili pred izplačilom sredstev javnega razpisa 
dolžni:
• ravnati s sredstvi v skladu z zakonom, ki ureja javna naroči-

la,
• dostaviti Fundaciji dokumentacijo o postopku izbire izvajalca 

del,
• dostaviti Fundaciji pogodbo z izvajalcem za izvajanje del s 

ponudbenim predračunom,
• dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni pred-

stavniki Fundacije nadzirajo kakovost, obseg in izvajanje 
terminskega plana dogovorjenih del.

Za dodatni nadzor nad namensko porabo sredstev Fundacije, 
izplačanih po sklenjenih pogodbah o sofinanciranju, ima Fun-
dacija sklenjeno pogodbo z neodvisnim zunanjim strokovnja-
kom – upokojeno inšpektorico, ki je skladno s sprejetim pla-
nom dela izvedla celovit nadzor nad sofinanciranimi programi. 
O izvedenih nadzorih so bili Fundaciji predloženi zapisniki in 
poročila, ugotovitve z nadzorov pa so bile tako v pisni obliki, kot 
tudi osebno predstavljene članom Sveta Fundacije na rednih 
sejah Sveta.

V letu 2020 je tako Svet Fundacije obravnaval poročila o izve-
denih nadzorih namenske porabe sredstev Fundacije po skle-
njenih pogodbah o sofinanciranju programov v letu 2019. Nad-
zor je bil izveden nad skupaj 25 programi (4 programi s 
področja D1, 4 programi s področja D2, 7 programov s področja 
D3, 5 programov s področja D4 in 5 programov s področja O). 
V primerih, kjer so bile ugotovljene nepravilnosti, je Fundacija 
ustrezno ukrepala.
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Nekateri izvajalci sofinanciranih programov niso uspeli zadostiti 
navedenim pogojem koriščenja sredstev v predpisanem roku. 
Izvajalci so namreč dolžni dostaviti dokazila o namenski porabi 
sredstev Fundacije najkasneje do konca leta, v katerem so jim 
sredstva odobrena.

Sredstva, ki v pogodbeno določenih rokih niso bila uspešno ko-
riščena, so po sklepu Sveta Fundacije zapadla in so bila prene-
sena v naslednji finančni načrt Fundacije.

REALIZIRANA, NEREALIZIRANA IN 
ZAPADLA SREDSTVA V LETU 2020

Fundacija pri realizaciji sredstev javnega razpisa izvaja nave-
dene mehanizme koriščenja sredstev, zato nekateri izvajalci 
sredstev ne izkoristijo v celoti. Izvajalcem, ki do dogovorjenega 
roka ne izkoristijo sredstev, sredstva s sklepom Sveta Funda-
cije zapadejo.

Preglednica 14: Pregled realizacije pogodbenih obveznosti javnih razpisov za uporabo sredstev Fundacije v letu 2020

v EUR

vrsta pogodbe stanje 31.12.2019 odobreno 2020 izplačano 2020 Odpisano 2020 stanje 31.12.2020

D1-2017 1.361 - - - 1.361

D1-2019 46.778 - 46.778 - -

D1-2020 - 2.039.806 1.716.393 - 323.413

SKUPAJ D1 48.139 2.039.806 1.763.171 - 324.774

D2-2016 276 - - - 276

D2-2017 1.565 - - - 1.565

D2-2019 36.382 - 33.026 - 3.356

D2-2020 - 2.027.604 1.458.437 - 569.167

SKUPAJ D2 38.223 2.027.604 1.491.463 - 574.364

D3-2014 1.000 - - - 1.000

D3-2017 4.600 - - - 4.600

D3-2018 1.000 - 1.000 - -

D3-2019 374.633 - 349.188 7.600 17.845

D3-2020 - 752.600 295.350 - 457.250

SKUPAJ D3 381.233 752.600 645.538 7.600 480.695

D4-2018 514 - - - 514

D4-2019 217.662 - 194.173 7.500 15.989

D4-2020 - 474.200 195.924 - 278.276

SKUPAJ D4 218.176 474.200 390.097 7.500 294.779

D5-2019 184.724 - 176.739 2.000 5.985

D5-2020 - 738.132 469.649 - 268.483

SKUPAJ D5 184.724 738.132 646.388 2.000 274.468

D6-2019 5.000 - 5.000 - -

D6-2020 - 73.100 73.100 - -

SKUPAJ D6 5.000 73.100 78.100 - -

O-2017 10.240 - - 10.240 -

O-2017 (2019) 88.967 - 10.000 - 78.967

O-2018 39.415 - 3.694 17.000 18.721

O-2018 (2019) 99.161 - 1.785 17.000 80.376

O-2018 (2020) 158.377 - 52.610 17.000 88.767

O-2019 710.362 - 469.802 110.334 130.226
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v EUR

vrsta pogodbe stanje 31.12.2019 odobreno 2020 izplačano 2020 Odpisano 2020 stanje 31.12.2020

O-2019 (2020) 172.215 - 116.276 - 55.939

O-2019 (2021) 163.115 63.115 100.000

O-2020 - 1.634.999 731.638 - 903.361

O-2020 (2021) - 245.000 48.999 - 196.001

O-2020 (2022) - 245.000 32.666 212.334

SKUPAJ O 1.441.852 2.124.999 1.530.585 171.574 1.864.692

Z-2017 1.257 - - 1.257 -

Z-2018 3.514 - - 954 2.560

Z-2019 39.720 - 30.011 1.650 8.059

Z-2020 - 89.130 24.441 0 64.689

SKUPAJ Z 44.491 89.130 54.452 3.861 75.308

RR-2018 12.500 - - - 12.500

RR-2019 107.000 - 99.924 - 7.076

RR-2020 0 149.200 33.842 - 115.358

SKUPAJ RR 119.500 149.200 133.766 - 134.934

SKUPAJ 2.481.338 8.468.771 6.733.560 192.535 4.024.014

 
v EUR

po letih stanje 31.12.2019 odobreno 2020 izplačano 2020 Odpisano 2020 stanje 31.12.2020

2014 1.000  -  - - 1.000 

2016 276  - - -  276 

2017 107.990  - 10.000 11.497 86.493

2018  314.481  - 59.089 51.954 203.438

2019 2.057.591 - 1.584.032 129.084 344.475

2020 - 8.468.771 5.080.439 - 3.388.332

SKUPAJ 2.481.338 8.468.771 6.733.560 192.535 4.024.014 

V letu 2020 je Svet Fundacije sprejel več sklepov o zapadlosti sredstev. Zapadla sredstva so bila vključena v finančni načrt Fundacije za 
leto 2021.
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PRIHODKI FUNDACIJE
IZ KONCESIJ IN DRUGIH
VIROV

Fundacija za šport je ustanovljena za upravljanje 
s sredstvi, pridobljenimi iz koncesijskih dajatev 
na podlagi določb 19., 46. in 48. člena Zakona o 
igrah na srečo. Večino koncesijskih dajatev Fun-
dacija pridobi od dveh glavnih prirediteljev kla-
sičnih iger na srečo, to je od Loterije Slovenije 
d.d. in od Športne loterije d.d., nekaj koncesijskih 
dajatev pa pridobi tudi od ostalih koncesionarjev, 
katerim je država podelila koncesije za izvajanje 
iger na srečo.

Ker so koncesijske dajatve praktično edini vir pri-
dobivanja sredstev Fundacije, lahko vsaka spre-
memba zakonodaje na področjo iger na srečo 
drastično vpliva na višino koncesijskih dajatev 
ter posledično pomeni zmanjšanje sredstev, ki 
so namenjena športu. Fundacija zato v sodelo-
vanju z obema loterijama, FIHO-om in OKS, ak-
tivno opozarja na negativne posledice morebitnih 
ukrepov, ki utegnejo imeti velik vpliv na višino 
koncesijskih dajatev.

Preglednica 15: Igre na srečo, od katerih je 
dobivala Fundacija koncesijske dajatve po 
46. in 48. členu ZIS

igra na srečo Koncesijonar odstotek koncesijskih 
dajatev

Loto Loterija Slovenije 20

Lotko Loterija Slovenije 20

Loto plus Loterija Slovenije 20

Super loto Loterija Slovenije 20

Eurojackopt Loterija Slovenije 20

Vikinglotto Loterija Slovenije 20

3x3 plus 6 Loterija Slovenije 20

Tiki Taka Loterija Slovenije 20

Ekspres loterija Loterija Slovenije 20

Kviz srečka Loterija Slovenije 80

Izredna srečka Loterija Slovenije 20

HIP igra (spletne igre) Loterija Slovenije 20

Stave Športna loterija 80

Cifra plus Športna loterija 80

Top 6 Športna loterija 80

Virtualni športi Športna loterija 80

Napoved 12 Športna loterija 80

Toto gol Športna loterija 80

Gol napoved Športna loterija 80

Colossus Športna loterija 80

Konjske dirke Športna loterija 80

E-igra: Svet športa Športna loterija 80

E-igra: Petica Športna loterija 20

Hitra srečka Športna loterija 20

Olimpijska srečka Športna loterija 80
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Koncesijske dajatve

Večina klasičnih iger na srečo ima z vidika financiranja Funda-
cije neugodno razmerje koncesijskih dajatev za Fundacijo, saj 
dobiva Fundacija 80 % koncesijskih dajatev le od manjšega 
dela iger na srečo, ki so bile na trgu.

Poleg trajnih iger na srečo lahko Fundacija dobi tudi koncesij-
ske dajatve od občasnega prirejanja iger na srečo s področja 
športa v okviru uveljavljanja nacionalne strategije klasičnih iger 
na srečo.

KONCESIJSKE DAJATVE

Primerjava koncesijskih dajatev s preteklimi leti kaže, da je 
Fundacija, z izjemo leta 2003, do vključno leta 2008 vsako leto 
dobila nominalno več koncesijskih dajatev. Glede na globalno 
gospodarsko krizo so koncesijske dajatve v letih 2009 in 2010 
upadale, tako da je Fundacija v letu 2009 prejela 9.678.645 
evrov koncesijskih dajatev, v letu 2010 pa 9.316.643 evrov. V 
letu 2011 so prilivi iz koncesijskih dajatev ponovno pričeli na-
raščati, ta trend pa je sledil tudi v letu 2012. V letu 2012 je na-
mreč Fundacija prejela nominalno najvišje koncesijske dajatve. 
V letu 2013 je sledil znaten padec koncesijskih dajatev, kar je v 
največji meri posledica sprememb zakonodaje na področju iger 
na srečo. Trend padanja koncesijskih dajatev se je nadaljeval 
tudi v letu 2014, ko so le-te znašale skupaj 8,3 milijona evrov, 
nato pa so se koncesijske dajatve stabilizirale, tako da so bile v 
letu 2015 le neznatno nižje od koncesijskih dajatev v letu 2014. 
V letu 2016 je bil zopet zaznan padec koncesijskih dajetev glede 
na prejeta vplačila koncesijskih dajatev leto poprej, prav tako pa 
se je trend padanja koncesij nadaljeval tudi v letu 2017, ko so 

koncesijske dajatve znašale skupaj 7,9 milijona evrov. Že v za-
četku leta 2018 se je priliv koncesijskih dajatev nekoliko pove-
čal in nato konstantno ohranjal stabilne pritoke skozi celo leto. 
Pozitivni trend prilivov iz naslova koncesijskih dajatev se je na-
daljeval tekom leta 2019 in tudi v prvem tromesečju leta 2020. 
Z razglasitvijo epidemije korona virusa v mesecu marcu 2020 
so bili uvedeni ukrepi, ki so močno vplivali na trg iger na srečo, 
posledično pa tudi na prilive iz naslova koncesijskih dajatev. V 
mesecu aprilu in novembru sta poslovali le Loterija Slovenije 
d.d. in Športna loterija d.d., med tem ko so ostali koncesionarji 
prekinili s poslovanjem. Tudi v mesecu maju je poleg Loterije 
Slovenije d.d. in Športne loterije d.d. poslovalo le nekaj ostalih 
koncesionarjev. Zaradi velikega izpada prilivov iz naslova kon-
cesijskih dajatev v treh mesecih leta 2020 je Fundacija v letu 
2020 prejela za 0,9 milijona evrov nižje koncesijske dajatve kot 
leto poprej, in sicer je v letu 2020 prejela koncesijske dajatve v 
skupni višini 8.307.279 evrov.

Prikaz 3: Primerjava koncesijskih dajatev Fundacije po letih delovanja v EUR
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Pregled koncesijskih dajatev po mesecih kaže različno gibanje dajatev po posameznih mesecih, in sicer v zadnjih desetih letih.

Prikaz 4: Gibanje koncesijskih dajatev po mesecih v zadnjih desetih letih

Prikaz 5: Struktura prihodkov Fundacije za šport iz naslova koncesijskih dajatev
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drugi finančni prihodki dividende Loterije Slovenije

Če primerjamo strukturo koncesijskih dajatev po koncesio-
narjih v prejšnjih letih, opazimo, da se je delež dajatev Loterije 
Slovenije do vključno leta 2007 zmanjševal, v letu 2008 se je 
njen delež nekoliko povečal, nato pa se je v naslednjih letih zo-
pet zmanjševal. V letu 2012 se je delež dajatev Loterije Slove-
nije ponovno povečal, a je že v letu 2013 je sledil znaten padec. 
Delež Loterije Slovenije se je nato v letu 2014 ponovno dvignil, 
in sicer na 48,3 % vplačanih koncesijskih dajatev, v letih 2015, 
2016 in 2017 pa je ta delež zopet konstantno upadal. Delež Lo-
terije Slovenije se je po treh letih padanja v letu 2018 ponovno 
dvignil, in sicer na 42,8 % vplačanih koncesijskih dajatev, kar 
je enako deležu koncesijskih dajatev Loterije Slovenije v letu 
2016.

Hkrati ugotavljamo, da se je delež dajatev Športne loterije do 
z vključenim letom 2007 povečeval, v letu 2008 pa se je neko-
liko zmanjšal, nato pa se je v naslednjih letih znova povečeval. 
Trend se je v letu 2012 spremenil, saj se je delež dajatev Loterije 
Slovenije v tem letu močno povečal, kar je hkrati pomenilo pa-
dec deleža dajatev Športne loterije. V letu 2013 se je trend sicer 
obrnil v korist Športne loterije, tako da se je njen delež dajatev 
dvignil na 49,2 %, vendar je že v letu 2014 ponovno sledil pa-
dec le-tega na 41,6 %. V letih 2015, 2016 in 2017 je delež vplačil 
Športne loterije zopet konstantno v trendu rasti. V letu 2017 je 
predstavljal delež koncesijskih dajatev Športne loterije polovico 
vseh vplačanih koncesijskih dajatev, v letu 2018 pa je prišlo do 
rahlega padca deleža koncesijskih dajatev Športne loterije, in 
sicer na 48,2 %, a se je v letu 2019 ponovno dvignil, in sicer na 
50,07 % vseh vplačanih koncesijskih dajatev.

V letu 2020 je znašal delež koncesijskih dajatev Loterije Slo-
venije 43,78 % (op. v letu 2019 je bil njen delež 40,20 %), delež 
koncesijskih dajatev Športne loterije pa se je znižal na 49,72 % 
(op. v letu 2019 je bil njen delež 50,07 %). Delež koncesijskih 
dajatev ostalih koncesionarjev se je v letu 2020 znižal na 6,50 
% (op. v letu 2019 je bil delež ostalih koncesionarjev 9,73 %), 
in sicer zaradi posledic ukrepov iz naslova zajezitve epidemije 
korona virusa.

PRIHODKI FUNDACIJE IZ DRUGIH VIROV

Prihodke Fundacije iz drugih virov predstavljajo finančni pri-
hodki, tj. prihodki iz naslova obresti na transakcijskem računu 
in dividende iz naslova lastništva 10 % delnic Loterije Slovenije 
d.d. ter drugi prihodki in vrnjena sredstva iz naslova sklenjenih 
pogodb - zaradi nerealiziranih programov.

V letu 2020 prihodki Fundacije znašajo skupaj 580.668 evrov, 
od tega dividende Loterije Slovenije d.d. znašajo 386.256 
evrov, drugi finančni prihodki pa 194.412 evrov.

Prikaz 6: Struktura prihodkov Fundacije iz drugih virov, od leta 1998 do 2020 v EUR
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Pregled poslovnega izida kaže, da je Fundacija tudi v letu 2020 poslovala uspešno. 
Svet Fundacije se je zaradi težkih ekonomskih razmer sofinanciranih športnih or-
ganizacij odločil, da se izplačila izvršijo izvajalcem programov takoj, ko je mogoče, 
saj so obresti na vezane vloge izjemno nizke, hkrati pa so za izvajalce programov 
pomembna čimprejšnja izplačila, saj športne organizacije težko pridobijo (drage) 
kredite za financiranje svoje dejavnosti.

celotni prihodki (v EUR) 580.668

dividende Loterije Slovenije (v EUR) 386.256

prihodki brez dividend Loterije Slovenije (v EUR) 194.412

odhodki za poslovanje (v EUR) 276.109

gibanje odhodkov za poslovanje (indeks) 100,88

presežek prihodkov nad odhodki (v EUR) 304.559

gibanje presežka prihodkov nad odhodki (indeks) 25,68

Stroški poslovanja glede na vse prilive in prihodke (%) 3,11

Celotni prihodki v višini 580.668 evrov obsegajo dividende Loterije Slovenije d.d. 
ter druge finančne prihodke, celotni odhodki v višini 276.109 evrov pa predsta-
vljajo odhodke za poslovanje Fundacije. Presežek prihodkov nad odhodki, v višini 
304.559 evrov, je razlika med višino celotnih prihodkov in višino celotnih odhod-
kov. Pomembno je, da uporabnike sredstev Fundacije ne bremenijo stroški poslo-
vanja Fundacije, temveč Fundacija z letnimi finančnimi načrti presežek prihodkov 
usmerja za namen svojega delovanja, t.j. uporabnikom sredstev. 

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

Prikaz 7: Presežek prihodkov nad odhodki v letih poslovanja Fundacije
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POSTOPKI DELITVE
SREDSTEV FUNDACIJE
ZA LETO 2020

Ena najpomembnejših nalog Fundacije je kakovostna delitev 
sredstev na posamezna področja, ki jih financira Fundacija. 
Pravna podlaga za delitev sredstev Fundacije za šport je pra-
vilnik Fundacije, zato Fundacija temu aktu namenja posebno 
pozornost.

Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), ki je stopil v veljavo 
dne 24.6.2017, je prinesel veliko novosti, s svojimi določili pa je 
posegel tudi v Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razpo-
reditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07, 86/10 in 80/12), 
ki je na podlagi 1. odstavka 99. člena zakona prenehal veljati 
24.6.2017. Hkrati je zakon Fundaciji naložil, da mora skladno z 
2. odstavkom 95. člena zakona sprejeti splošni akt iz 4. odstav-
ka 16. člena tega zakona v šestih mesecih od uveljavitve tega 
zakona, tj. do 24.12.2017. V zvezi s postopkom sprejema splo-
šnega akta iz 4. odstavka 16. člena zakona pa je v 4. odstavku 
16. člena zakona določeno tudi, da Svet Fundacije za šport s 
splošnim aktom, ki ga sprejme z dvotretjinsko večino in h ka-
teremu pridobi soglasje Državnega zbora, podrobneje določi 
izvajalce posameznih programov in področij letnega programa 
športa Fundacije za šport, podrobnejše pogoje in merila za iz-

biro in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa Fun-
dacije za šport, način določitve višine sofinanciranja, postopek 
izbire in sofinanciranja izvajanja letnega programa športa, način 
sklepanja in vsebino pogodb o sofinanciranju ter način izvajanja 
nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

Fundacija je sledila zakonskim določilom in v roku pripravila 
besedilo novega pravilnika, ga po predhodnem usklajevanju z 
OKS potrdila na Svetu Fundacije, nato pa k besedilu novega pra-
vilnika pridobila mnenje Strokovnega sveta za šport Republike 
Slovenije ter soglasje Državnega zbora Republike Slovenije.

Po pridobitvi soglasja Državnega zbora Republike Slovenije je 
bil Pravilnik o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa 
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Slo-
veniji dne 15.12.2017 objavljen v Uradnem listu RS, št. 72/17, v 
veljavo pa je stopil naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, 
tj. 16.12.2017.

Citirani pravilnik je bil pravna podlaga za izvedbo javnega razpi-
sa za leto 2020.
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PRIPRAVE NA DELITEV
SREDSTEV FUNDACIJE
V LETU 2021

ZBIRANJE VLOG NA JAVNA RAZPISA FUNDACIJE ZA LETO 2021

Na podlagi Finančnega načrta za leto 2021 in Letnega progra-
ma športa Fundacije za leto 2021 je Fundacija dne 16.10.2020 v 
Uradnem listu RS, št. 145/20, objavila Javni razpis Fundacije za 
šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavno-
sti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbe-
ne in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021 in Javni razpis 
Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov 
in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023.

Na podlagi sklepa Sveta, sprejetega na seji Sveta dne 3.11.2020, 
je nato Fundacija dne 6.11.2020 v Uradnem listu RS, št. 160/20, 
objavila Spremembo 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 2021 in Spremembo 
Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje 
športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 
in 2023 ter za oba javna razpisa podaljšala rok za oddajo vlog 
do 7.12.2020. Razlog za podaljšanje roka za oddajo vlog na jav-
na razpisa Fundacije je omilitev posledic ukrepov za zajezitev 
korona virusa, saj imajo prijavitelji probleme pri pridobivanju 
potrebne dokumentacije za pripravo in oddajo vlog na javna 
razpisa Fundacije.

Oba razpisa sta bila za oddajo vlog odprta 52 dni, razpisanih pa 
je bilo 9,5 milijonov evrov.
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PARTNERJI

Fundacija pri svojem delovanju tesno sodeluje z nekaterimi organizacijami in institucijami. 
V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše stike z nekaterimi partnerji.

SODELOVANJE Z LOTERIJO 
SLOVENIJE D.D.

Fundacija pri svojem delovanju tesno sodeluje z obema glavni-
ma prirediteljema klasičnih iger na srečo, ki sta tudi glavna vira 
financiranja Fundacije za šport. Eden od teh dveh prirediteljev 
je Loterija Slovenije d.d., v kateri ima Fundacija 10 % lastniški 
delež. Z vodstvom družbe uspešno sodelujemo ob morebitnih 
spremembah na področju iger na sreču ter s svojim predstav-
nikom v Nadzornem Svetu Loterije aktivno sooblikujemo pri-
hodnost družbe.

SODELOVANJE S ŠPORTNO 
LOTERIJO D. D.

Fundacija tesno sodeluje tudi s Športno loterijo d.d., ki je prav 
tako eden od glavnih prirediteljev klasičnih iger na srečo. Sode-
lovanje temelji predvsem na obojestranskem konstruktivnem 
sodelovanju in skupnem nastopu ob reševanju pomembnih 
vprašanj, ki bi lahko negativno vplivala na višino koncesijskih 
dajatev.

SODELOVANJE S FUNDACIJO ZA 
FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN 
HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V 
REPUBLIKI SLOVENIJI

Fundacija za šport ima ves čas svojega delovanja korekten, 
partnerski odnos s Fundacijo za financiranje invalidskih in hu-
manitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Takšen odnos si 
prizadeva ohraniti tudi v prihodnje, saj imata obe fundaciji po-
dobno poslanstvo.

V letu 2020 sta se vodstvi fundacij vsebinsko usklajevali v po-
vezavi z nekaterimi pomembnimi vprašanji, ki so zadevala obe 
fundaciji, največ pozornosti pa sta namenili delovanju Loterije 
Slovenije ter pripravam spremembe zakonodaje na področju 
delovanja fundacij.

Poleg projektnega sodelovanja fundaciji ohranjata visoko raven 
informiranosti o dogajanjih, ki vplivajo na delovanje posamezne 
fundacije, in stališčih do posameznih vprašanj, pomembnih za 
obe fundaciji.

SODELOVANJE Z OLIMPIJSKIM 
KOMITEJEM SLOVENIJE – ZDRUŽENJEM 
ŠPORTNIH ZVEZ

Fundacija je tako kot v preteklih letih tudi v letu 2020 tesno 
sodelovala z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem 
športnih zvez. Vzpostavili smo pozitiven medsebojni odnos pri 
uresničevanju vzajemnih interesov v odnosu do športnikov, 
športnih zvez, športnih društev in klubov ter drugih sorodnih 
organizacij.

Štipendiranje športnikov in športnic

Fundacija in OKS skupaj zagotavljata sredstva za sofinancira-
nje programa športnih štipendij, namenjenega športnikom in 
športnicam v Republiki Sloveniji, ki so upravičeni do športnih 
štipendij. Postopek štipendiranja športnikov in športnic ureja 
Pravilnik OKS o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki 
Sloveniji, besedilu katerega daje soglasje tudi Fundacija.

Poleg tega ima Fundacija vpliv na izvajanje programa športnih 
štipendij tudi prek svojega predstavnika v Komisiji za štipendi-
je pri OKS. V letu 2020 je kot predstavnik Fundacije v Komisiji 
za štipendije pri OKS aktivno sodeloval Gregor Krušič, član 
Sveta Fundacije.
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Sklad vrhunskih športnikov

Fundacija in OKS skupaj zagotavljata sredstva tudi za sofi-
nanciranje programa sklada vrhunskih športnikov, ki je bil 
ustanovljen leta 2007 in je namenjen financiranju vrhunskih 
športnikov za daljše časovno obdobje. Postopek razdeljevanja 
sredstev sklada vrhunskih športnikov ureja Splošni pravni akt 
OKS o Skladu vrhunskih športnikov.

Fundacija ima posredni vpliv na izvajanje programa Sklada 
vrhunskih športnikov prek svojega predstavnika v Komisiji za 
sklad vrhunskih športnikov pri OKS. V letu 2020 je kot predstav-
nica Fundacije v Komisiji za sklad vrhunskih športnikov pri 
OKS aktivno sodelovala mag. Katja Koren Miklavec, članica 
Sveta Fundacije.

Programi večpanožnih nacionalnih 
reprezentanc

Fundacija za šport vsako leto v okviru javnega razpisa sofinan-
cira programe različnih večpanožnih nacionalnih reprezentanc 
za nastope na večjih tekmovanjih: Olimpijskih igrah, Sredozem-
skih igrah, Univerzijadi, Evropskem festivalu mladih idr. Funda-
cija se je namreč že v preteklih letih odločila, da v okviru svojih 
zmožnosti podpre sistematične večletne priprave večpanožnih 
nacionalnih reprezentanc.

SODELOVANJE S SLOVENSKO 
ANTIDOPINŠKO ORGANIZACIJO, 
ZASEBNIM ZAVODOM ZA 
PREPREČEVANJE DOPINGA V ŠPORTU

Fundacija vsako leto preko javnega razpisa zagotavlja sredstva 
za sofinanciranje programa preprečevanje dopinga v športu, 
katerega izvajalec je Slovenska antidopinška organizacija, za-
sebni zavod za preprečevanje dopinga v športu (v nadaljeva-
nju: SLOADO). Skladno s Statutom SLOADO je najvišji organ, ki 
upravlja SLOADO, petčlanski uporavni odbor, ki ima mandat 4 
leta. Eden od članov upravnega odbora je tudi predstavnik Fun-
dacije za šport. V letu 2020 je funkcijo člana upravnega odbo-
ra opravljal Dejan Zavec, član Sveta Fundacije.

SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA 
IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Tudi v letu 2020 smo nadaljevali s konstruktivnim vsebinskim 
sodelovanjem s predstavniki Ministrstva za izobraževanje, zna-
nost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) pri vseh ključnih vprašanjih 
na področju športa.

Sodelovanje Fundacije in MIZŠ je od sprejetja novele Zakona o 
lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (v nadaljevanju: 
novela ZLPLS-E) v letu 2012, intenzivnejše tudi zato, ker od uve-
ljavitve novele ZLPLS-E administrativne naloge za Fundacijo za 
šport opravlja ministrstvo, pristojno za šport. MIZŠ je vse od 
uveljavitve novele ZLPLS-E pa do septembra 2020 za Fundacijo 
opravljalo administrativne naloge na način, da je bila strokovna 
sodelavka zaposlena na MIZŠ in opravljala naloge za Funda-
cijo na sedežu Fundacije. V začetku meseca septembra je bila 
Fundacija s strani MIZŠ obveščena, da bo prišlo do spremem-
be utečenega načina opravljanja administrativnih nalog, ker bo 
oseba, ki je do tedaj opravljala naloge za Fundacijo na sedežu 
Fundacije, premeščena na sedež MIZŠ. Obveščeni smo bili, da 
bo poleg nalog, ki jih opravlja za Fundacijo, opravljala naloge 
tudi za Ministrstvo. Ker je bila sprememba načina opravljanja 
administrativnih nalog Fundacije za Fundacijo v celoti nespre-
jemljiva, je Svet Fundacije skušal zaustaviti predvideni posto-
pek premestitve, tako da je Fundacija na MIZŠ naslovila več 
pisnih prošenj za zadržanje postopka premestitve, hkrati pa je 
Ministrstvo zaprosila tudi za tolmačenje 4. in 10. člena ZLPLS-E, 
in sicer glede dopustnosti zaposlovanja strokovnega in admi-
nistrativnega kadra na Fundaciji. Kljub vsem prošnjam se po-
stopek premestitve ni zaustavil, ampak je bila delavka z dnem 
14.9.2020 premeščena na sedež MIZŠ. Tolmačenja 4. in 10. čle-
na ZLPLS-E s strani Ministrstva nismo prejeli, je pa Ministrstvo 
v dopisu navedlo, da ne vidi zadržkov, ki bi Fundaciji kakorkoli 
omejevali možnost, da v okviru sredstev, ki jih lahko porabi za 
lastno delovanje, zaposli kader, ki ga potrebuje za svoje delova-
nje. Fundacije je po prejemu odgovora MIZŠ pridobila še pravno 
mnenje, ki ga je izdelal Inštitut za javno upravo pri Pravni fa-
kulteti v Ljubljani in v katerem so podani odgovori Inštituta na 
tri ključna vprašanja v zvezi z opravljanjem administrativnih in 
strokovnih nalog za Fundacijo za šport. Po seznanitvi s tolma-
čenjem MIZŠ in pravnim mnenjem Inštituta za javno upravo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, se je Svet Fundacije odločil, da izvede 
postopke za ureditev kadrovskih zadev Fundacije in postopek 
izvedbe zaposlitev na Fundaciji. S to odločitvijo je zagotovil učin-
kovito in nemoteno delovanje Fundacije v bodoče.

51



URESNIČEVANJE
LASTNINSKIH PRAVIC
V LOTERIJI
SLOVENIJE D.D.

Fundacija je po Zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterija Slovenije 10 % lastnik Loterije Slove-
nije d.d. Svoje lastninske pravice Fundacija uveljavlja prek skupščine, skladno s statutom omenje-
ne delniške družbe pa imenuje tudi enega člana Nadzornega sveta.

Kot predstavnik Fundacije za šport je bi s sklepom opr. št. Ng 26/2015 in Ng 27/2015 z dne 29.5.2015 
imenovan za člana Nadzornega sveta Loterije Slovenije član Sveta Fundacije, Aleš Remih. V 
letu 2019 je bil Aleš Remih izvoljen za predsednika Nadzornega sveta Loterije Slovenije d.d. in je 
to funkcijo opravljal tudi v letu 2020.

Osnovni namen delovanja družbe je zagotavljati sredstva za financiranje invalidskih, humanitarnih 
in športnih organizacij, zato obe fundaciji kot polovični lastnici in prejemnici koncesijskih dajatev, 
stremita k povečanju le teh.
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INFORMIRANJE

Fundacija o svojem delovanju obvešča javnost prek svojih spletnih strani, prek medijskih dogodkov 
(novinarske konference, okrogle mize, izjave za javnost,...) in prek objav v Uradnem listu RS.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA

Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ima Fundacija na spletnih straneh 
objavljen Katalog informacij javnega značaja in vse pomembne informacije, sicer pa je Fundacija v 
letu 2020 prejela sedem zahtevkov za posredovanje informacij javnega značaja in v vseh primerih 
zainteresiranim osebam posredovala zaprošene informacije javnega značaja.

Ljubljana, 26.2.2021

Aleš Remih
predsednik Sveta Fundacije
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RAČUNOVODSKA
IZKAZA
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K IZKAZOM



1. POJASNILA
K RAČUNOVODSKIM
IZKAZOM ZA LETO
KONČANO 31.12.2020

Računovodska izkaza Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljeva-
nju Fundacija) za leto 2020 sta bila sestavljena v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 115/02 z vsemi spre-
membami do dneva izdelave izkazov).

Računovodska izkaza Fundacije sta:

• Bilanca stanja (priloga 1 k pravilniku o sestavljanju letnih 
poročil) z obvezno prilogo Stanje in gibanje neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 1/A 
k pravilniku o sestavljanju letnih poročil) in Stanje in giba-
nje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil (priloga 1/B k 
pravilniku o sestavljanju letnih poročil)

• Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov (pri-
loga 3 k pravilniku o sestavljanju letnih poročil) z obvezno 
prilogo Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov 
po vrstah dejavnosti (priloga 3/B k pravilniku o sestavljanju 
letnih poročil).

Fundacija ni razvrščena med posredne ali neposredne prora-
čunske uporabnike, zato ne zagotavlja evidenčnih podatkov in 
ne sestavlja ter predlaga Izkaza prihodkov in odhodkov po na-
čelu denarnega toka s prilogami.

Pri vodenju poslovnih knjig v letu 2020 so upoštevani:

• Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 7/99 z vsemi spre-
membami do dneva izdelave izkazov);

• Zakon o računovodstvu (Ur. list RS, št. 23/99 z vsemi spre-
membami do dneva izdelave izkazov);

• Odredba o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov 
državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS, št. 97/01);

• Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračun-
ske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS, št. 
54/02 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);

• Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhod-
kov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS, št. 134/03 z 
vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov);

• Navodilo o pripravi zaključnega računa državnega in 
občinskih proračunov ter metodologije za pripravo poročila 
o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih 
uporabnikov proračuna (Ur. list RS, št. 12/01);

• Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. 
list RS, št. 45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave 
izkazov).

Pri sestavitvi računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za 
leto, končano 31. decembra 2020, so bile uporabljene naslednje 
računovodske usmeritve:

56



1.1.  SPLOŠNE RAČUNOVODSKE 
USMERITVE

Priložena računovodska izkaza in pojasnila k njima sta bila 
pripravljena na osnovi izvirnih vrednosti, v preteklih letih (do 
konca 2001) popravljenih za učinke revalorizacije v skladu z 
Zakonom o računovodstvu, Slovenskimi računovodskimi stan-
dardi in drugo spremljajočo zakonodajo.

Bilanca stanja vključuje le tista sredstva in obveznosti, ki se 
nanašajo na poslovanje Fundacije. Pri tem so bila upoštevana 
načela nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti 
delovanja Fundacije.

1.2.  POSAMEZNE RAČUNOVODSKE 
USMERITVE

1.2.1.  Neopredmetena sredstva in 
opredmetena osnovna sredstva

Osnovna sredstva so ovrednotena po nabavni vrednosti. Drobni 
inventar z dobo uporabnosti, krajšo od enega leta, je odpisan 
100 % ob oddaji v uporabo. Drobni inventar z življenjsko dobo, 
daljšo od enega leta, se v skladu s 45. členom Zakona o računo-
vodstvu prav tako odpiše v celoti ob nabavi.

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva se 
redno odpisujejo posamično, z uporabo metode enakomerne-
ga časovnega amortiziranja. Izreden odpis se opravi v primeru 
odtujitve ali uničenja opreme in drugih opredmetenih osnovnih 
sredstev, trajne izločitve iz uporabe in v drugih primerih, v skla-
du s 43. členom Zakona o računovodstvu.

Pri obračunu amortizacije Fundacija upošteva Pravilnik o nači-
nu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmete-
nih osnovnih sredstev.

1.2.2.  Davki

Fundacija je v skladu z določbami Zakona o davku od dohodkov 
pravnih oseb (Ur. list RS, št. 17/2005 z vsemi spremembami 
do dneva izdelave izkazov), zavezanec za davek od dohodka 
pravnih oseb, na podlagi 9. člena tega zakona pa ga plačuje od 
dohodkov iz opravljanja pridobitne dejavnosti.

Fundacija ni davčni zavezanec v skladu z določbami Zakona o 
davku na dodano vrednost (Ur. list RS, št. 89/98 z vsemi spre-
membami do dneva izdelave izkazov).

1.2.3.  Poslovanje s tujimi valutami

Sredstva in obveznosti, nominirane v tuji valuti, Fundacija pre-
računava po referenčnem tečaju ECB. Učinki, ki izhajajo iz pre-
računov valut, so vključeni v računovodske izkaze tekočega leta 
v skladu z Zakonom o računovodstvu.

1.2.4.  Terjatve

Kratkoročne terjatve so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo 
iz ustreznih listin.

Kratkoročne terjatve so v začetku izkazane z zneski, ki izhajajo 
iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačani.

1.2.5.  Aktivne časovne razmejitve

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami Fundacija izkazuje od-
ložene stroške, ki se nanašajo na prihodnje leto. 

1.2.6.  Kratkoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti so v začetku izkazane z zneski, ki izha-
jajo iz ustreznih listin.

1.2.7.  Pasivne časovne razmejitve

Med pasivnimi časovnimi razmejitvami Fundacija izkazuje vra-
čunane stroške, ki se nanašajo na tekoče poslovno leto, vendar 
se v skladu s pogodbami zaračunavajo v naslednjem letu. Krat-
koročno razmejeni prihodki se nanašajo na prejete koncesije, ki 
bodo deloma ali dokončno razdeljene v prihodnjem letu.

1.2.8.  Sprememba računovodskih usmeritev in 
ocen ter popravek napake

Fundacija v letu 2020 ni spreminjala računovodskih usmeritev 
in ocen ali popravljala napake v računovodskih izkazih, ki bi po-
membno vplivala na tekoče in preteklo obdobje.
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2. BILANCA STANJA
S PRILOGAMI IN
POJASNILI
K POSAMEZNIM
POSTAVKAM

v EUR

Skupine 
kontov Naziv skupine kontov

Znesek

31.12.2020 31.12.2019

1 2 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
(002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) 1.988.604 1.932.158

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 330 330

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 330 330

02 NEPREMIČNINE 198.456 198.456

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 159.340 149.417

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 32.037 32.037

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 31.906 30.319

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 1.943.388 1.876.387

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 5.969 5.014

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) 9.851.780 6.591.870

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 0 0

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 5.826.251 4.110.532

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 0 0

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 0 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 0 0

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 0 0
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v EUR

Skupine 
kontov Naziv skupine kontov

Znesek

31.12.2020 31.12.2019

1 2 4 5

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 1.514 0

18 NEPLAČANI ODHODKI 3.515.680 1.987.631

19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 508.335 493.707

 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 0 0

34 PROIZVODI 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 0 0

36 ZALOGE BLAGA 0 0

37 DRUGE ZALOGE 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 11.840.384 8.524.028

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(035+036+037+038+039+040+041+042+043) 8.194.295 5.298.718

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 0 0

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 12.230 4.844

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 26.732 13.534

24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 0 0

25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 8.155.333 5.280.340

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) 3.646.089 3.225.310

90 SPLOŠNI SKLAD 0 0

91 REZERVNI SKLAD 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 0

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 0 0

9410
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

0 0

9411
SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA 
FINANČNE NALOŽBE

1.943.388 1.876.387

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 212.334 163.115

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 0 0

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 0 0

985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.490.367 1.185.808

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0 0

 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 11.840.384 8.524.028

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 0 0
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POJASNILA
K POSAMEZNIM
POSTAVKAM BILANCE
STANJA ZA LETO 2020

2.1.  NEOPREDMETENA SREDSTVA

Priloga 1/A - Tabela gibanja neopredmetenih sredstev in dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev v letu 2020 (v 
EUR):

(v EUR) Pravice do ind. lastnine 
in druge pravice

Neopredm. sredstva v 
pridobivanju

Dolgoročno odloženi 
stroški Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2019 330 - - 330

Pridobitve - - - -

Prenos z investicij v teku - - - - 

Odtujitve - - - -

31. decembra 2020 330 - - 330

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2019 330 - - 330

Amortizacija v letu - - - -

Odtujitve - - - -

31. decembra 2020 330 - - 330

Neodpisana vrednost

31. decembra 2019 - - - -

31. decembra 2020 - - - -

NABAVNA VREDNOST 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
330 EUR

Nabavna vrednost neopredmetenih sredstev znaša 330 evrov. 
V letu 2020 Fundacija ni investirala v neopredmetena sredstva. 
Fundacija ne izkazuje neopredmetenih sredstev z nedoločeno 
dobo koristnosti in nima obveznosti do dobaviteljev iz naslova 
nabav neopredmetenih sredstev.

POPRAVEK VREDNOSTI 
NEOPREDMETENIH SREDSTEV
330 EUR

Popravki vrednosti neopredmetenih sredstev v upravljanju so 
izračunali na podlagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa 
neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 
(Ur. list RS št. 45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave 
izkazov). Neopredmetena sredstva Fundacije so že amortizi-
rana, zato Fundacija v letu 2020 ni obračunala amortizacije za 
neopredmetena sredstva.
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2.2.  OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Priloga 1/A - Tabela gibanja opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 (v EUR):

(v EUR) Nepremičnine
Oprema in druga 

opredmetena 
osnovna oprema

Osnovna sredstva 
v pridobivanju Skupaj

Nabavna vrednost

31. decembra 2019 198.456 32.037 - 230.493

Pridobitve - - - -

Prenos z investicij v teku - - - - 

Odtujitve - - - -

31. decembra 2020 198.456 32.037 - 230.493

Nabrani popravek vrednosti

31. decembra 2019 149.417 30.319 - 179.736

Amortizacija v letu 9.923 1.587 - 11.510

Odtujitve -  - - -

31. decembra 2020 159.340 31.906 - 191.246

Neodpisana vrednost

31. decembra 2019 49.039 1.718 - 50.057

31. decembra 2020 39.116 131 - 39.247

NEPREMIČNINE
198.456 EUR

Nabavna vrednost nepremičnin (poslovni prostori in garaža) se 
v letu 2020 ni spreminjala.

V poslovnih knjigah so knjižena vlaganja v naslednje nepremič-
nine:
• poslovni prostori v izmeri 138,23 m2 na Dunajski 51 v Lju-

bljani 
• med nepremičninami beležimo tudi parkirno mesto št.51

POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN
159.340 EUR

Popravek vrednosti se je povečal za amortizacijo v znesku 
9.923 evrov.

OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA 
OSNOVNA SREDSTVA
32.037 EUR

V letu 2020 Fundacija ni investirala v novo opremo. Izločitev 
opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2020 ni bilo.

POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN 
DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH 
SREDSTEV
31.906 EUR

Popravek vrednosti osnovnih sredstev smo obračunali na pod-
lagi Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS, št. 
45/05 z vsemi spremembami do dneva izdelave izkazov). Po-
pravek vrednosti se je povečal za 1.587 evrov zaradi obračuna 
amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev.
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2.3.  DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 
1.943.388 EUR

Priloga 1/B - Stanje in gibanje dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil

(v EUR) Posojila Druge delnice in deleži Skupaj

Stanje 31. decembra 2019 1.876.387 1.876.387

Povečanje 67.001 67.001

Zmanjšanje

Prenos na kratkoročni del

Povečanje popravkov -

Zmanjšanje popravkov - 

Stanje 31. decembra 2020 1.943.388 1.943.388

Knjigovodska vrednost 31. decembra 2019 1.876.387 1.876.387

Knjigovodska vrednost 31. decembra 2020 1.943.388 1.943.388

Fundacija ima 10 % lastninski delež Loterije Slovenije oziroma 
7.428 delnic. Na dan 31.12.2019 je le ta znašal 1.876.387 evrov 
merjeno po knjigovodski nerevidirani vrednosti delnic Loterije 
Slovenije na dan 31.12.2019. Po podatkih Loterije Slovenije se 
je nerevidirana vrednost posamezne delnice povečala iz 252,61 
evra na 261,63 evra na dan 31.12.2020 zato se je stanje dol-
goročne kapitalske naložbe povečalo za 67.001 evro glede na 
predhodno leto oziroma spremenilo na 1.943.388 evrov. Funda-
cija vrednost delnic evidentira prek sklada in zato nihanje vred-
nosti delnice ne povečuje prihodkov ali odhodkov.

Fundacija za šport je ob ustanovitvi, na podlagi 1. člena Zakona 
o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur. list RS, št. 
44/96), od ustanovitelja pridobila 10 % lastninski delež Loterije 
Slovenije v nominalni vrednosti 309.964,65 evra, kar znaša dob-
rih 15,95 % sedanje knjigovodske vrednosti.

2.4.  DOLGOROČNE TERJATVE IZ 
POSLOVANJA 
5.969 EUR

Med dolgoročnimi terjatvami iz poslovanja je evidentirano vla-
ganje v rezervni sklad za vzdrževanje objekta. V letu 2020 je bilo 
vplačil v rezervni sklad za 955 evrov.

2.5.  DOBROIMETJE PRI BANKAH IN 
DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 
5.826.251 EUR

Stanje denarnih sredstev na računu na dan 31.12.2020 je bilo za 
1.715.719 evrov večje kot na dan 31.12.2019.

Finančno poslovanje Fundacije je v letu 2020 potekalo prek ra-
čunov odprtih pri NLB d.d. in Sberbank d.d..

2.6.  OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE 
1.515 EUR

Ostale kratkoročne terjatve izkazujejo terjatve za preplačila 
pogodbenih zneskov po izvedbi kontrole nadzornika pri porabi 
sredstev.

2.7.  NEPLAČANI ODHODKI 
3.515.679 EUR

Fundacija izkazuje za 3.515.679 evrov neplačanih odhodkov za 
odobrene pogodbe v letu 2020 oziroma za odobrene pogodbe 
pred letom 2020, za katere pridobitelji še niso dostavili dokazil 
in zato še niso mogli ali morali biti izplačani.
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2.8.  AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
508.335 EUR

Fundacija izkazuje med aktivnimi časovnimi razmejitvami raz-
mejene postavke odobrenih sredstev za naslednja leta v skupni 
višini 508.335 evrov in sicer:
• 100.000 evrov odobrenih sredstev po pogodbah O-2019, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2021
• 196.001 evrov odobrenih sredstev po pogodbah O-2020, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2021
• 212.334 evrov odobrenih sredstev po pogodbah O-2020, ki 

zapadejo v plačilo v letu 2022

2.9.  KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO 
DOBAVITELJEV 
12.230 EUR

Na dan 31.12.2020 izkazuje fundacija 12.230 evrov nezapadlih 
obveznosti do dobaviteljev. Fundacija ima ozek spekter dobavi-
teljev, ki se nanašajo večinoma na pokrivanje osnovnih pogojev 
poslovanja Fundacije (računovodstvo, komunala, telefoni, elek-
tronske povezave, računalniške storitve, upravnik, administra-
cija, ipd.).

2.10.  DRUGE KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 
26.732 EUR

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so sestavljene iz 
obveznosti za izplačilo podjemnih pogodb, potnih nalogov in 
sejnin s pripadajočimi dajatvami. Vse obveznosti se nanašajo 
na poslovno leto 2020.

2.11.  PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
8.155.333 EUR

Na zadnji dan leta 2020 beležimo 3.654 evrov vnaprej vračuna-
nih odhodkov in 8.151.679 evrov razmejenih prihodkov iz pre-
sežkov prejšnjih obračunskih obdobij ter nerazporejenih preje-
tih koncesijskih dajatev na dan 31.12.2020.

Fundacija je v letu 2020 prejela 8.307.279 evrov koncesijskih 
dajatev. Skladno z javnim razpisom za sofinanciranje športnih 
dejavnosti za leto 2020 je odobrila 8.468.771 evrov.

V skladu s podpisanimi pogodbami za leto 2020 in iz prejšnjih 
let izkazuje Fundacija 4.024.014 evrov še neizplačanih pogod-
benih obveznosti na dan 31.12.2020.

Stanje in gibanje pogodbenih obveznosti prikazuje tabela giba-
nja pogodbenih obveznosti po posameznih programih in letih. 
Tabela predstavlja zgoščen prikaz vsega prometa, ki se nanaša 
na temeljno dejavnost Fundacije. Postavke v poslovnih knjigah 
so usklajene z analitično, neodvisno evidenco, ki jo samostojno 
vodi Fundacija.
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TABELA GIBANJA POGODBENIH OBVEZNOSTI ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI

v EUR

vrsta pogodbe stanje 31.12.2019 odobreno 2020 izplačano 2020 Odpisano 2020 stanje 31.12.2020

D1-2017 1.361 - - - 1.361

D1-2019 46.778 - 46.778 - -

D1-2020 - 2.039.806 1.716.393 - 323.413

SKUPAJ D1 48.139 2.039.806 1.763.171 - 324.774 

D2-2016 276 - - -  276 

D2-2017 1.565 - - - 1.565

D2-2019 36.382 - 33.026 - 3.356

D2-2020 - 2.027.604 1.458.437 - 569.167

SKUPAJ D2 38.223 2.027.604 1.491.463 - 574.364

D3-2014 1.000 - - - 1.000

D3-2017 4.600 - - - 4.600

D3-2018 1.000 - 1.000 - -

D3-2019 374.633 - 349.188 7.600 17.845

D3-2020 - 752.600 295.350 - 457.250

SKUPAJ D3 381.233 752.600 645.538 7.600 480.695

D4-2018  514 - - - 514

D4-2019 217.662 - 194.173 7.500 15.989

D4-2020 - 474.200 195.924 - 278.276

SKUPAJ D4 218.176 474.200 390.097 7.500 294.779

D5-2019 184.724 - 176.739 2.000 5.985

D5-2020 - 738.132 469.649 - 268.483

SKUPAJ D5 184.724 738.132 646.388 2.000 274.468 

D6-2019 5.000 - 5.000 - -

D6-2020 - 73.100 73.100 - -

SKUPAJ D6  5.000 73.100 78.100  - -

O-2017 10.240 - - 10.240 -

O-2017 (2019) 88.967 - 10.000 - 78.967

O-2018  39.415 - 3.694 17.000 18.721

O-2018 (2019)  99.161 - 1.785 17.000 80.376

O-2018 (2020)  158.377 - 52.610 17.000 88.767

O-2019 710.362 - 469.802 110.334 130.226

O-2019 (2020) 172.215 - 116.276 - 55.939

O-2019 (2021) 163.115 63.115 100.000

O-2020 - 1.634.999 731.638 - 903.361

O-2020 (2021) - 245.000 48.999 - 196.001

O-2020 (2022) - 245.000 32.666 212.334

SKUPAJ O  1.441.852 2.124.999 1.530.585 171.574 1.864.692 

Z-2017 1.257 - - 1.257 -

Z-2018  3.514 - - 954 2.560
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v EUR

vrsta pogodbe stanje 31.12.2019 odobreno 2020 izplačano 2020 Odpisano 2020 stanje 31.12.2020

Z-2019 39.720 - 30.011 1.650 8.059

Z-2020 - 89.130 24.441 0 64.689

SKUPAJ Z 44.491 89.130 54.452 3.861 75.308

RR-2018  12.500 - - - 12.500

RR-2019 107.000 - 99.924 - 7.076

RR-2020 0 149.200 33.842 - 115.358

SKUPAJ RR 119.500 149.200 133.766 - 134.934

SKUPAJ 2.481.338 8.468.771 6.733.560 192.535 4.024.014

 
v EUR

po letih stanje 31.12.2019 odobreno 2020 izplačano 2020 Odpisano 2020 stanje 31.12.2020

2014 1.000  -  - - 1.000 

2016 276  - - -  276 

2017 107.990  - 10.000 11.497 86.493

2018  314.481  - 59.089 51.954 203.438

2019 2.057.591 - 1.584.032 129.084 344.475

2020 - 8.468.771 5.080.439 - 3.388.332

SKUPAJ 2.481.338 8.468.771 6.733.560 192.535 4.024.014 

2.11.  SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH 
PRAVNIH OSEBAH 
1.943.388 EUR

Sklad premoženja v drugih pravnih osebah znaša 1.943.388 
evrov in je sestavljen iz vrednosti naložbe v Loterijo Slovenije, 
merjeno po nerevidirani knjigovodski vrednosti delnic.

2.12.  DRUGE DOLGOROČNE 
OBVEZNOSTI 
212.324 EUR

Dolgoročne poslovne obveznosti predstavljajo del odobrenih 
pogodb iz naslova razpisov za objekte in so natančneje opisane 
pri postavki aktivnih časovnih razmejitev.
• V letu 2015 je Fundacija spremenila računovodsko usme-

ritev in začeli izkazovati na tej postavki samo obveznosti, ki 
zapadejo v plačilo v obdobju daljšem od enega leta. Primer-
ljivi postavki za leti 2019 in 2020 sta vsebinsko torej ena-
kovrstni.

• Vrednost 212.324 evrov predstavlja obveznost, ki jo je Fun-
dacija sprejela iz naslova razpisa O-2020 in ki zapade v letu 
2022.

2.13.  PRESEŽEK PRIHODKOV NAD 
ODHODKI ZA RAZDELITEV 
1.490.367 EUR

Na dan 31.12.2020 izkazuje Fundacija 1.490.367 evrov skupni 
presežek prihodkov nad odhodki, pri čimer je Fundacija že med 
letom 2020 preusmerila celotni doseženi presežek denarnih 
sredstev v izplačilo razpisanih sredstev po obstoječih pogodbah.

Vsi presežki preteklih let so bili v celoti porabljeni za razdelitve 
sredstev po razpisu, kar je v skladu z ustanovitvenim aktom, ki 
presežk v celoti namenja razdelitvi po razpisih.
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3. IZKAZ PRIHODKOV
IN ODHODKOV
DOLOČENIH
UPORABNIKOV ZA LETO
2020 S PRILOGAMI
IN POJASNILI
K POSAMEZNIM
POSTAVKAM

66



v EUR

Členitev 
kontov Naziv podskupine konta

Znesek

leto 2020 leto 2019

1 2 4 4

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (861+862-863+864) 0 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 0 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 386.619 505.441

763 C) DRUGI PRIHODKI 194.049 954.003

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (868+869) 0 56

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 56

D) CELOTNI PRIHODKI (860+865+866+867) 580.668 1.459.500

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (872+873+874) 243.947 247.721

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 5.444 5.531

461 STROŠKI STORITEV 238.503 242.190

F) STROŠKI DELA (876+877+878) 0 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 0 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 0 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 0 0

462 G) AMORTIZACIJA 11.510 11.378

463 H) REZERVACIJE 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 890 24

467 K) FINANČNI ODHODKI 19.762 14.566

468 L) DRUGI ODHODKI 3 3

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886) 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884) 276.109 273.692

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-887) 304.559 1.185.808

P) PRESEŽEK ODHODKOV (887-870) 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (888-890) 304.559 1.185.808

Fundacija ne ustvarja prihodkov iz poslovanja. Prihodki Fundacije so sestavljeni iz finančnih, drugih in prevrednotovalnih prihodkov.
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3.1.  FINANČNI PRIHODKI 
386.619 EUR

Finančni prihodki so sestavljeni iz:
• 363 evrov obresti na transakcijskem računu
• 386.256 evrov izplačanih dividend Loterije Slovenije

3.2.  DRUGI PRIHODKI 
194.049 EUR

Evidentirana so vračila sredstev iz naslova pogodb zaradi ne-
realiziranih programov pridobiteljev razpisanih sredstev v sku-
pnem znesku 192.535 evrov in zahtevkov za vračilo preveč pre-
jetih sredstev po opravljenem nadzoru v višini 1.514 evrov.

3.3.  STROŠKI MATERIALA 
5.444 EUR

Stroški materiala predstavljajo približno 2 % vseh odhodkov 
v letu 2020. Stroške materiala sestavljajo stroški elektrike in 
ogrevanja, pisarniški material, material za vzdrževanje in drugi 
material.

3.4.  STROŠKI STORITEV 
238.503 EUR

Stroški storitev predstavljajo 86 % vseh odhodkov v letu 2020. 
Med stroški storitev so evidentirani stroški sejnin in podjemnih 
pogodb s pripadajočimi dajatvami, potni stroški članom od-
borov, razne intelektualne in osebne storitve (računovodstvo, 
administracija, odvetniške storitve), vzdrževanje računalniške 
opreme in spletne strani, stroški telekomunikacij in poštnine, 
bančni stroški, stroški marketinga in javnih objav ter drugi stro-
ški storitev.

3.5.  AMORTIZACIJA 
11.510 EUR

Stroški amortizacije predstavljajo 4 % vseh odhodkov v letu 
2020.

3.6.  OSTALI DRUGI STROŠKI 
890 EUR

Med drugimi stroški so evidentirani stroški administrativnih in 
sodnih taks.

3.7.  FINANČNI ODHODKI 
19.762 EUR

Evropska centralna banka (ECB) bankam znižuje obrestne 
mere na njihova presežna likvidna sredstva. Le-te stroške pre-
valijo na svoje poslovne komitente. Tudi Fundacija je v letu 2020 
plačevala ležarino na presežek sredstev nad limiti posameznih 
bank. Ker se limiti stalno znižujejo se v bodoče predvideva po-
rast stroškov na presežena stanja na računih.

Finančni odhodki predstavljajo 7 % vseh odhodkov v letu 2020.

3.8.  PRESEŽEK PRIHODKOV 
304.559 EUR

Fundacija je v letu 2020 ustvarila 304.559 evrov presežka pri-
hodkov. Na bistveno nižji presežek prihodkov nad odhodki gle-
de na leto 2019 je vplival predvsem visok odpis obveznosti iz 
naslova nerealiziranih pogodb pridobiteljev razpisanih sredstev 
iz prejšnjih let, ki je bil izveden v letu 2019, ter višina izplačanih 
dividend Loterije Slovenije.

3.9.  DAVEK OD DOHODKOV PRAVNIH 
OSEB

Fundacija porablja vsa sredstva v skladu z njeno ustanovitveno 
usmeritvijo in ne ustvarja prihodkov, ki bi bili osnova za plačilo 
davka na dohodek. V davčni bilanci se prejete dividende obrav-
navajo v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb, 
zato Fundacija ne izkazuje osnove za obračun davka od dohod-
kov pravnih oseb.
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Priloga 3/b -  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah 
dejavnosti je narejen v skladu z računovodskimi standardi in za-
jema poslovanje Fundacije brez vključenih prejetih koncesijskih 
dajatev ter izplačil po razpisanih programih.

Ker je temeljno vodilo Fundacije, da vsa prejeta sredstva po-
razdeli med prejemnike v slovenskem športu, je Fundacija 
sprejela računovodsko usmeritev, da se iz prejetih dividend in 
obresti krijejo stroški poslovanja, presežek pa se razporedi za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Presežka 
prihodkov nad odhodki iz naslova poslovanja na trgu Fundacija 
ne ustvarja.

v EUR 

Členitev 
kontov Naziv podskupine konta

Znesek

Prihodki in 
odhodki za 

izvajanje javne 
službe 

Prihodki in 
odhodki od 

prodaje blaga in 
storitev na trgu

1 2 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA (661+662-663+664) 0 0

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 0 0

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 386.619 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 194.049 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI (668+669) 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI (660+665+666+667) 580.668 0

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (672+673+674) 243.947 0

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 5.444 0

461 STROŠKI STORITEV 238.503 0

F) STROŠKI DELA (676+677+678) 0 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 0 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 0 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 0 0

462 G) AMORTIZACIJA 11.510 0

463 H) REZERVACIJE 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 890 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 19.762 0

468 L) DRUGI ODHODKI 0 0

 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (685+686) 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 0

 N) CELOTNI ODHODKI (671+675+679+680+681+682+683+684) 276.109 0

 O) PRESEŽEK PRIHODKOV (670-687) 304.559 0

 P) PRESEŽEK ODHODKOV (687-670) 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka (688-690) 304.559 0
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Priloga -  Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov z upoštevanjem 
koncesijskih dajatev

v EUR

Členitev 
kontov Naziv podskupine konta

Znesek

leto 2020 leto 2019

1 2 3 4

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA 8.307.279 9.215.855

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 8.307.279 9.215.855

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE PROIZVODNJE 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 386.619 505.441

763 C) DRUGI PRIHODKI 194.049 954.003

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 56

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 0 56

D) CELOTNI PRIHODKI 8.887.947 10.675.355

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 243.947 262.287

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 5.444 5.531

461 STROŠKI STORITEV 238.503 242.190

F) STROŠKI DELA 0 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ   

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV   

del 464 DRUGI STROŠKI DELA   

462 G) AMORTIZACIJA 11.510 11.378

463 H) REZERVACIJE 0 0

del 465 J) OSTALI DRUGI STROŠKI 890 24

467 K) FINANČNI ODHODKI 19.762 14.566

468 L) DRUGI ODHODKI 8.468.771 7.705.759

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (886+887) 0 3

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0 3

N) CELOTNI ODHODKI (871+875+879+880+881+882+883+884+885) 8.744.880 7.979.451

O) PRESEŽEK PRIHODKOV (870-888) 143.067 2.694.904

P) PRESEŽEK ODHODKOV (888-870) 0 0

Davek od dohodkov pravnih oseb 0 0

Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodkov pravnih oseb 143.067 2.695.904
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Na priporočilo računskega sodišča se v okviru računovodske-
ga poročanja izdela tudi izkaz prihodkov in odhodkov po načelu 
fakturirane realizacije z vključenimi zahtevki iz naslova konce-
sijskih dajatev ter nastalih pogodbenih obveznosti v tekočem 
letu. Tako prikazan izkaz prihodkov in odhodkov dodatno vklju-
čuje 8.307.279 evrov prihodkov iz koncesijskih dajatev po nače-
lu nastanka dogodka za leto 2020 ter 8.468.771 evrov dejansko 
odobrenih obveznosti iz naslova razpisov v letu 2020.

Denarna sredstev Fundacije v letu 2020 so se povečala za 
1.715.719 evrov. Na razliko med pritoki denarja in presežkom 
v izkazu z upoštevanjem koncesijskih dajatev vpliva dejstvo, da 
je bilo iz prilivov iz naslova koncesijskih dajatev v letu 2019 iz-
plačanih 1.653.121 evrov pogodbenih obveznosti iz prejšnjih let, 
iz leta 2020 pa je ostalo neizplačanih pogodb v višini 3.388.332 
evrov na dan 31.12.2020. Neizplačane pogodbene obveznosti se 
bodo v letu 2021 izplačale iz preostalih sredstev na transakcij-
skem računu.
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4. PREDLOG
RAZPOREDITVE
PRESEŽKA
PRIHODKOV
NAD ODHODKI
ZA LETO 2020

Celotni prihodki Fundacije v letu 2020 znašajo 580.668 evrov, celotni odhodki 
276.109 evrov.

Fundacija za šport je v letu 2020 dosegla pozitivni presežek prihodkov nad odhodki 
obračunskega obdobja v znesku 304.559 evrov, ki se v celoti nameni za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji.

Ljubljana, 26 .februarja 2021

EGIDA računovodski servis d.o.o. Fundacija za šport
Eva Tomšič Porenta Aleš Remih

direktorica predsednik Sveta Fundacije
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Fundacija za šport
Dunajska cesta 51

1000 Ljubljana
tel.: 01/236-25-22 
fax.: 01/236-25-23 

e-pošta: info@fundacijazasport.org
www.fundacijazasport.org


