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1.

Poslovno
poroËilo

k l j u čni po slo vni podatk i
število zaposlenih

1,75

višina koncesijskih dajatev (000 SIT)

1.791.332

gibanje koncesijskih dajatev (indeks)

107,2

višina razdeljenih sredstev (000 SIT)

2.457.200

gibanje razdeljenih sredstev (v odstotnih točkah)

53,6

število sofinanciranih športnih programov

497

odlivi z naslova pogodbenih obveznosti javnih razpisov (000 SIT)
prihodki (000 SIT)

2.122.866
129.574

gibanje prihodkov brez dividend Loterije Slovenije (indeks)
odhodki (000 SIT)

112,9
55.164

gibanje odhodkov (indeks)

171,1

presežek prihodkov nad odhodki (000 SIT)

74.410

gibanje presežka prihodkov nad odhodki (indeks)

88,7

stroški poslovanja, pokriti s prilivi koncesijskih dajatev (%)

0,0

stroški poslovanja glede na vse prilive in prihodke (%)

2,9
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U V ODna pr e dstavi tev
Fundacija za šport deluje četrto leto v petletni sestavi (2003 - 2008) Sveta fundacije. Leto 2006 so
zaznamovale predvsem težnje po poseganju v sestavo organov fundacije in njeno delovanje ter resna
grožnja dolgoročnega obstoja fundacije zaradi nezakonitega prirejanja športnih stav prek interneta.
Za sprejemanje odločitev se je Svet v preteklem letu sestal na 14-ih sejah, podlage za njegovo odločanje
pa so nastale na 38-ih sestankih različnih strokovnih komisij fundacije. Navzven se je delovanje fundacije najbolj videlo skozi delitev sredstev javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2006
in objavo razpisov za delitev sredstev v letu 2007. Svet fundacije je za leto 2006 razdelil daleč najvišjo
vsoto - 2,457 milijarde SIT ali 10,253 milijonov EUR sredstev - za 497 športnih programov.
Prikaz 1

Sredstva iger na srečo, namenjena športu

razpisana
sredstva
razpisana
sredstva
πt.
št.programov
programov

Loterijski svet
Loterijski
svet

Fundacija
za za
šport
Fundacija
πport

Sredstva je Svet fundacije razdelil v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za delitev sredstev, kateremu
je dal soglasje Državni zbor RS. Skladno z razpisnimi pogoji je Svet sprejel tudi sklep o sofinanciranju
gradnje nekaterih športnih objektov v višini 373,56 milijonov SIT do leta 2008.
Kljub velikemu povečanju razdeljenih sredstev, fundacija ne more zadostiti vsem zahtevam prosilcev,
saj je na razpisa fundacije za leto 2006 prišlo 1.223 programov z zahtevami za 9,35 milijarde SIT, kar
je 3,7-krat presegalo razpisana sredstva. Zaradi takšnih potreb slovenskega športa so zato toliko bolj
pomembne dejavnosti v povezavi s pridobivanjem sredstev, ki pa so manj vidne, njihovi učinki pa vidni
šele čez nekaj časa.
Fundacija se je pravočasno in učinkovito odzvala na nevarnosti pri pridobivanju sredstev, žal pa pri tem
nima ustrezne podpore najvišjih državnih organov. Globalni razvoj iger na srečo je najbolj intenziven na
področju internetnih športnih stav. Kljub majhnosti je slovenski trg zanimiv tudi za tovrstne prireditelje,
ki so v letu 2006 začeli intenzivno oglaševati prirejanje teh iger, ne da bi za prirejanje pridobili potrebno
koncesijo Vlade Republike Slovenije. Žal ti prireditelji brez nadzora prirejajo igre še danes, saj se je po
mnenju fundacije na problematiko ustrezno odzval le Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, dejavnosti
drugih državnih organov na strokovni in politični ravni pa niso bile izvedene v takšni meri, da bi preprečili
nezakonito prirejanje internetnih iger na srečo. Fundaciji poleg množice apelov na različne odgovorne
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državne organe ni preostalo drugega, kot da skupaj s FIHO vloži tožbo proti prvemu od prirediteljev, ki
mu je bila izdana odločba o prepovedi prirejanja in je ne upošteva. Največjo srednjeročno nevarnost takšnega prirejanja iger na srečo predstavlja razraščanje zasvojenosti in kriminala zaradi nenadzorovane
ponudbe iger na srečo. Zato je fundacija obveščala javnosti tudi o tej problematiki.
Iz prilivov koncesijskih dajatev je vidno, da je bila fundacija uspešna pri teh dejavnostih, saj so koncesijske
dajatve porasle za 7 odsotnih točk. Leto prej je bil porast dajatev sicer za 11 odstotnih točk. Največji
vpliv na porast je imela globalna rast internetnih športnih stav in višja stopnja koncesijske dajatve za
te igre, razlog za manjšo rast, kot v tujini, pa je vdor nezakonitega prirejanja teh iger na naš trg. Največ
dajatev sicer še vedno prispeva Loterija Slovenije z igro Loto, vendar pa je promet te igre v letu 2006
stagniral, s prihodom nelojalne internetne konkurence pa obstaja nevarnost zloma našega trga iger
na srečo, saj ta igra predstavlja dve tretjini prometa vseh iger na srečo v Sloveniji. Fundacija je 10%
delničar omenjene delniške družbe, delež pa si zaradi povezanosti z njenim poslovanjem želi že več let
povečati. Nasprotujoči koncesijsko kapitalski interesi lastnikov te loterije so po mnenju fundacije tisti,
ki onemogočajo še višje koncesijske dajatve te družbe. Glede na opisane izzive sta obe fundaciji najbolj
zainteresirani za dolgoročno stabilno delovanje te loterije, kar pomeni ustrezna vlaganja sredstev v razvoj
iger na srečo in ne delitve dobička. Na podlagi analiz, ki so že četrto leto zapored kazale na previsok
dobiček na račun koncesijskih dajatev, je fundacija na Skupščini Loterije Slovenije, d.d., predlagala
nasprotni sklep glede delitve dobička, vendar bila pri tem neuspešna.
Fundacija je s ciljem povečanja kakovosti delitve sredstev v sodelovanju s predstavniki uporabnikov
sredstev in predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport pripravila nov pravilnik o razporejanju sredstev
fundacije. Odbor Državnega zbora RS za kulturo, šolstvo in šport ki bi naj pravilnik obravnaval, pa je
sprejel sklep, da naj da k njemu prej mnenje Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Do konca leta
fundacija še ni prejela mnenja, kljub temu, da je zanj takoj zaprosila.
Pozitivne izkušnje prijav na projekte, ki jih razpisuje fundacija v okviru javnih razpisov, kažejo, kako lahko
fundacija uresniči nekatere strateške usmeritve. Udejanjanje usmeritev bo odvisno tudi od namenske
porabe sredstev. Fundacija je za nadzor le-te razvila učinkovite mehanizme, ki jih bo potrebno vzdrževati
in nadgrajevati tudi v prihodnje. Da je delovanje fundacije pravilno, je potrdila tudi revizija računskega
sodišča. Le-to je podalo mnenje, da fundacija uresničuje svoj namen, izvaja javne razpise skladno s
pravilniki in za poslovanje porabi mnogo manj sredstev, kot je določeno.
Z vidika poslovanja je za fundacijo uspešno leto, ki pa ga kazijo precej višji stroški zaradi uporabe
neracionalnih upravnih postopkov pri razporejanju sredstev javnih razpisov fundacije. Na neprimernost
uporabe teh postopkov je fundacija opozarjala že lani, vendar jih je zaradi nenavadnih razlag in delovanja
Ministrstva za šolstvo in šport uporabila tudi v letu 2006.
Fundacije je redno izplačevala pogodbene obveznosti, dosledno izvajala nadzor nad namensko porabo
dodeljenih sredstev, bdela nad stroški poslovanja in gospodarno nalagala presežke prihodkov. V letu 2006
je za svoje delovanje porabila sredstva v višini 2,9% prilivov in prihodkov. Stroški so zaradi navedenih
razlogov višji od lanskih kar za 71,1 odstotne točke, vendar pa je fundacija z upravljanjem s sredstvi
kljub temu ustvarila presežek prihodkov v višini 74,4 milijonov SIT, saj je povečala finančne prihodke.
Tako bodo športne organizacije dejansko prek fundacije dobile več sredstev kot je bilo koncesijskih
dajatev. Rezultat takšnega poslovanja je, da je fundacija za leto 2007 razpisala 1,944 milijarde SIT ali
8,112 milijonov EUR.
S stalnim informiranjem javnosti prek spletnih strani, novinarskih srečanjih po sejah sveta in elektronskih novicah o problematiki iger na srečo in prilivih koncesijskih dajatev fundacije, razporeditvi sredstev
in postopkih za izbor ter drugih pomembnih zadevah pa fundacija dokazuje, da je njeno delo javno
pregledno.
Tone Vogrinec
Sveta fundacije

predsednik
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N A STANE K FUNDACIJ E
Nastanek Fundacije za šport je povezan s sprejetjem zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95),
ki med drugim opredeljuje razporejanje prihodkov, doseženih pri igrah na srečo. Zakon za upravljanje
s sredstvi iger na srečo ustanavlja dve fundaciji: Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih
organizacije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO) ter Fundacijo za financiranje športnih organizacij
v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: fundacija) ali skrajšano Fundacijo za šport.
S sprejetjem odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, št. 9/98), ki je nastal na podlagi drugega
odstavka 8. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in
47/97), je fundacija dobila pravno veljavo za svoje delovanje. Dne 9.3.1998 je bila konstituitivna seja
sveta fundacije v prvem mandatu. Od 10.4.1998 prihajajo sredstva iger na srečo, namenjenih financiranju
športnih organizacij, neposredno na račun Fundacije za šport, sredstva pa se po pravilniku o merilih in
pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki za veljavnost potrebuje soglasje Državnega zbora Republike
Slovenije, delijo od leta 1999.
Fundacija je ustanovljena za uresničevanje javnega interesa na področju športa. Osnovna dejavnost
fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je sofinanciranje štirih področij športa:
•
•
•
•

športne dejavnosti,
gradnje športnih objektov,
raziskovanja in razvoja športa,
založništva v športu.

S TRUKTUR A FUNDACIJ E
Prikaz 2 Organigram Fundacije za šport

svet

direktor

administracija
strokovne
komisije

računovodska
služba
pravna služba

delovne
skupine
izvajalci nadzora
nad namensko
porabo sredstev

Dne 18.02.2003 se je konstituiral Svet fundacije v drugem mandatu (2003-2008). S sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije (Uradni list RS, št. 115/2002) je Državni zbor RS dne 18.12.2002 na
podlagi Odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, št. 9/98) imenoval naslednje člane:
• na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez;
TONE VOGRINEC
mag. TONE JAGODIC
DUŠAN PREZELJ
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•
•
•
•
•
•
•

JOŽE REBEC
mag. JANEZ SODRŽNIK
na predlog Planinske zveze Slovenije;
ANDREJ BRVAR
na predlog Zveze za šport otrok in mladine;
MARKO PRIMOŽIČ
na predlog Slovenske univerzitetne študentske športne zveze;
dr. OTMAR KUGOVNIK
na predlog Združenja občin Slovenije;
JANKO SEKNE
na predlog Skupnosti občin Slovenije;
JOŽ KAVTIČNIK
na predlog Zveze društev športnih pedagogov Slovenije;
dr. BRANKO ŠKOF
dr. MARJETA KOVAČ
na predlog Inštituta za šport
dr. TOMISLAV KOPRIVNJAK

Prisotni člani so za predsednika sveta soglasno imenovali Toneta Vogrinca, ki je svet vodil tudi v prejšnjem mandatu, za podpredsednico pa dr. Marjeto Kovač. V letu 2006 se je Svet sestal 14-krat.
Svet fundacije je na podlagi izkušenj iz prejšnjega mandata na 2. seji dne 04.03.2003 imenoval naslednje
strokovne komisije fundacije, ki v sodelovanju z direktorjem pripravljajo predloge gradiv za seje:
• Komisijo za vrhunski šport
• Komisijo za interesno športno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov
in športno rekreacijo
• Komisijo za gradnjo športnih objektov
• Komisijo za raziskovanje in razvoj športa
• Komisijo za založništvo v športu.
Strokovne komisije imajo najmanj tri člane iz vrst članov fundacije. Mandatna doba članov strokovne
komisije poteče s potekom mandata sveta, ki jih je imenoval.
Komisija za vrhunski šport pokriva področje vrhunskega športa (skrajšano: D1) in športa otrok in mladine, usmerjenega v vrhunski in kakovostni šport (skrajšano: D2). Komisija, ki je sestavljena iz 5 članov,
se je v letu 2006 sestala 6-krat. Člani komisije so: mag. Tone Jagodic (predsednik), Tone Vogrinec, dr.
Branko Škof, Marko Primožič in Jožef Kavtičnik.
Zaradi obsežne in raznovrstne problematike športnih dejavnosti se je Svet odločil, da se za športne dejavnosti imenujeta dve strokovni komisiji. Tako je za interesno športno vzgojo otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športno rekreacijo ter za druge programe imenoval Komisijo za interesno športno
vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo, ki jo vodi Marko Primožič.
Ostali člani komisije so: mag. Janez Sodržnik, Janko Sekne, dr. Marjeta Kovač, Andrej Brvar in dr. Otmar
Kugovnik. Komisija se je v letu 2006 sestala 8-krat.
Najštevilčnejša komisija obravnava področje gradnje športnih objektov. V njej so: Andrej Brvar kot predsednik komisije, Jože Rebec, mag. Janez Sodržnik, Jožef Kavtičnik, Tone Vogrinec, dr. Marjeta Kovač in
dr. Otmar Kugovnik. Komisija se je v letu 2006 sestala 9-krat.
Področje raziskovanja in razvoja športa pokriva 4-članska komisija, v kateri sodelujejo: dr. Tomislav
Koprivnjak (predsednik), dr. Branko Škof, mag. Tone Jagodic in Dušan Prezelj. Komisija se je v letu
2006 sestala 5-krat.
Komisija za založništvo v športu vsebinsko pokriva istoimensko področje sofinanciranja fundacije. Štiričlanski komisiji predseduje dr. Marjeta Kovač. Ostali člani komisije so: dr. Tomislav Koprivnjak, Janko
Sekne in Dušan Prezelj. Komisija se je v novi sestavi v letu 2006 sestala 6-krat.
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Glede na potrebe Svet fundacije imenuje tudi druge komisije ali delovne skupine. Zaradi protokola dela
na javnem razpisu fundacije je Svet fundacije na 42. seji dne 24.10.2006 imenoval Razpisno komisijo
za leto 2007. Komisijo sestavljajo: Tone Vogrinec, mag. Tone Jagodic, Marko Primožič, Andrej Brvar, dr.
Tomislav Koprivnjak, dr. Marjeta Kovač in Jože Rebec. Komisija se je v letu 2006 sestala 4-krat.
Za vodenje upravnih postopkov pri delu fundacije je Svet fundacije na 28. izredni seji dne 11.11.2005
imenoval člana Sveta Dušana Prezlja, na 29. seji dne 30.11.2205 pa še Jožeta Rebca, ki izpolnjujeta
predpisane pogoje za vodenje teh postopkov. Pri vodenju postopkih javnega razpisa za leto 2007 je
sodeloval še Marko Kolenc, strokovni delavec fundacije, ki prav tako izpolnjuje predpisane pogoje.

De li tev sre dstev fundaci je V LE TU 2006
Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je sofinanciranje štirih področij športa:
•
•
•
•

športne dejavnosti,
gradnje športnih objektov,
raziskovanja in razvoja športa,
založništva v športu.

Fundacija razdeljuje sredstva prek javnega razpisa, ki ga objavlja enkrat letno. Pravilnik o merilih in pogojih
za uporabo sredstev v 12. členu opredeljuje, da fundacija javni razpis za prihodnje leto objavi najkasneje
do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije. Podlaga za finančno konstrukcijo
javnega razpisa sta finančni in delovni načrt fundacije, zato morata biti le-ta sprejeta septembra.
Fundacija je v letu 2003 sprejela spremembe pravilnika, katerim je dal soglasje tudi Državni zbor RS,.
Te spremembe je fundacija prvič uveljavila pri javnih razpisih v letu 2004. Najpomembnejše vsebinske
spremembe so:
• Projektno razpisovanje sredstev; Projekti predstavljajo določen namen financiranja fundacije
znotraj posameznega področja. Namen razdeljevanja sredstev prek projektov ni financiranje
enega določenega programa, temveč skupine programov, ki imajo takšne cilje, kot jih s
projektom določi fundacija.
• Investicije v športne objekte, katerih predračunska vrednost ne presega 15 milijonov SIT,
lahko fundacija sofinancira do 50% predračunske vrednosti celotne investicije. S tem bo ob
istih mehanizmih dokazovanja namenske porabe sredstev prejemnikom sredstev fundacije
omogočeno lažje izvajanje malih investicij.
• Štipendije za športnike; Fundacija je na področju raziskovanja in razvoja športa opredelila novo
podpodročje financiranja. Gre sicer za uveljavljen program OKS, MŠŠ in fundacije, ki poteka
vse od leta 1999.
• Pridobivanje soglasij fundacije k prodajni ceni sofinanciranega programa založništva v športu.
S tem bo omogočeno nadziranje cen sofinanciranih programov glede na delež sofinanciranja
s strani fundacije in drugih javnih virov. Fundacija bo skušala zagotovili čim nižjo prodajno ceno
programov založništva v športu.
• Triletno razpisovanje okvirnih sredstev na področju gradnje športnih objektov. S tem fundacija
ob različnih zakonskih in drugih zahtevah in omejitvah omogoča investitorjem lažje izvajanje
investicije, hkrati pa želi spodbuditi nacionalne panožne športne zveze, posamezne lokalne
skupnosti ter regije, da bolj preučijo pomembnost investicij. Fundacija pa bo s tem bolje
izvajala strategijo vlaganja v športne objekte, saj bo lažje spremljala investicijo in uveljavljala
svoj pogled na izvajanje investicije.
Svet fundacije je na 26. seji dne 13.9.2005 sprejel finančni načrt za leto 2006, v katerem je opredelil,
da fundacija za leto 2006 razpiše 2,5 milijarde svojih sredstev. Iz triletnega razpisa na področju gradnje
športnih objektov iz leta prej (2005-2007) je imela fundacija v letu 2006 še 160 mio SIT pogodbenih
obveznosti.

LETNO POROČILO



FUNDACIJA ZA ŠPORT

Skladno z 2. členom pravilnika fundacija sredstva razdeli na naslednji način:
•
•
•
•

za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 50 % sredstev,
za gradnje športnih objektov ne manj kot 40 in ne več kot 50 % sredstev,
za raziskovanje in razvoj športa ne manj kot 4 in ne več kot 12 % sredstev,
za založništvo v športu ne manj kot 2 in ne več kot 4 % sredstev.

S sredstvi za športne dejavnosti se sofinancirajo:
• dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc do 50 %,
• dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport programi reprezentanc do 50 %
• dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in
športna rekreacija do 30 %,
• drugi programi do 10 % sredstev.
Sredstva za športne dejavnosti, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 50 % vrednosti
dejavnosti.
S sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinancirajo:
•
•
•
•

novogradnje,
rekonstrukcije športnih objektov,
adaptacije športnih objektov,
vzdrževanja športnih objektov.

Izjemoma lahko svet fundacije nameni sredstva za pridobitev dokumentacije (projekte), vendar le-ta ne
smejo presegati 5 % vseh sredstev, namenjenih gradnji športnih objektov.
Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije oz. 50% pri investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega
15 milijonov SIT.
S sredstvi za raziskovanje in razvoj športa se sofinancirajo:
•
•
•
•
•

nakupi tehnologij, ki so potrebne za spremljanje in razvoj treninga,
programi spremljanja in razvoja treninga,
manjkajoči programi za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu,
štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu,
izbrani znanstveno raziskovalni projekti.

Sredstva za raziskovanje in razvoj športa, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 %
vrednosti programa.
S sredstvi za založniško dejavnost se sofinancira naslednja strokovna in znanstvena literatura na vseh
medijih s področja športa:
• strokovne knjige,
• strokovne in znanstvene revije oz. deli revij s strokovno ali znanstveno tematiko,
• zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov.
Sredstva za založniško dejavnost, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 70 % stroškov.
Pod prvo in drugo alinejo prvega odstavka tega člena fundacija sofinancira stroške tiska in avtorskih
honorarjev, pod tretjo alinejo prvega odstavka tega člena pa stroške tiska.
Na podlagi finančnega načrta in opisanih določb pravilnika je Svet sprejel delovni načrt za leto 2006, v
katerem je opredelil deleže sredstev za posamezna področja, podpodročja in projekte, ki jih sofinancira
fundacija.
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Preglednica 1
PODROČJE

Delovni načrt za leto 2006

projekt

razpis 06

% področje

% znotraj
področja

1.019.738.000

41,5

100,0

D1

425.740.615

17,3

41,75

D2

425.740.615

17,3

41,75

D3

127.467.250

5,2

12,5

D

137,3

Šport med vikendi in med počitnicami

50.000.000

39,2

Šport po pouku

20.000.000

15,7

Nove množične športno-rekreativne prireditve
Športni oddelki v osnovnih šolah

20.000.000
25.000.000

15,7
19,6

Ostali programi

60.000.000

47,1

D4

40.789.520
Informiranje ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem
področju
Promocija športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik
v medijih nacionalnega obsega
Muzejska dejavnost na področju športa

O

% projekt
znotraj
področja

Skupaj vsi razpisi za leto 2006

1,7

4,0

128,7

25.000.000

61,3

25.000.000

61,3

2.500.000

6,1

1.228.600.000

50,0

139,6

Razpis 2004-06

137.200.000

Razpis 2005-07

160.000.000

Razpis 2006-08

931.400.000

Gradnja zunanjih športnih površin

300.000.000

32,2

Subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov

100.000.000

10,7

Ostali programi

900.000.000

96,6

R&R
Z

159.718.000

6,5

49.144.000

2,0

166,9

Strokovne knjige o športno-rekreativni vadbi

13.000.000

26,5

Strokovni priročniki za starše o športni vadbi in gibalnem razvoju otrok in
mladine
Strokovne publikacije za otroke in mladostnike o športnem obnašanju, dopingu, higieni, športni prehrani in športni opremi
Ostali programi

13.000.000

26,5

13.000.000

26,5

43.000.000

87,5

SKUPAJ samo 2006

2.160.000.000

SKUPAJ s preteklimi razpisi

2.457.200.000

100,0

50.000.000

2,3

REZERVE

Fundacija je za razporeditev sredstev leto 2006 (okoliščine so podrobno pojasnjene v poslovnem poročilu za 2005) uporabila določila ZUP-a, kar daje prijaviteljem možnost pritožbe na sklep Sveta fundacije.
Svet fundacije je zato v letnem delovnem načrtu sprejel tudi rezerve za morebitna dodatno razporejena
sredstva na podlagi pritožb.
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Preglednica 2

Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2006 v 1000 SIT
s predhodnimi letnimi delovnimi načrti
javni razpis
2004

%
skupno

%
področje

javni razpis
%
%
2005 skupno področje javni razpis
2006
640.000
40
1.019.738

%
%
skupno področje

indeks
04-03

indeks
05-04

133,91

100,00

114,29

indeks
06-05
159,33

99,40

114,29

99,40

159,33

ŠPORTNE DEJAVNOSTI

560.000

40

D1

233.800

16,7

41,75

267.200

16,7

41,75

425.741

17,3

41,75

D2

233.800

16,7

41,75

267.200

16,7

41,75

425.741

17,3

41,75

99,40

114,29

99,40

159,33

D3

70.000

5

12,5

80.000

5

12,5

127.467

5,2

12,5

104,17

114,29

104,17

159,33

4

4

4

D4
GRADNJA ŠPORTNIH
OBJEKTOV
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ
ŠPORTA
ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU
skupaj

41,5

indeks
03-02

22.400

1,6

25.600

1,6

40.790

1,7

100,00

114,29

100,00

159,33

686.000

49

800.000

50

1.228.600

50,0

140,06

98,00

116,62

153,58

126.000

9

128.000

8

159.718

6,5

137,25

112,50

101,59

124,78

28.000

2

32.000

2

49.144

2,0

137,25

100,00

114,29

153,58

1.400.000

100,0

1.600.000

100

2.457.200

100,0

137,25

100,00

114,29

153,58

Primerjava s preteklimi razpisi fundacije kaže, da je fundacija za leto 2006 razpisala največ sredstev v
času svojega obstoja, v primerjavi z letom 2005 za več kot 53 odstotnih točk. Razlog za takšno povečanje je v razdelitvi sredstev, ki jih je imela fundacija sicer rezervirana za odkup dodatnega deleža Loterije
Slovenije.
Preglednica 3

Delovni načrt za sofinanciranje gradenj športnih objektov od leta 2006 do leta 2008 v 1000 SIT
skupna vsota

2006

% razpis

% leto

razpis 2004-06

960.400.000

137.200.000

14,3

11,2

razpis 2005-07

982.800.000

160.000.000

16,3

razpis 2006-08

1.303.960.000

931.400.000

71,4

skupaj v letu

2007

% razpis

% leto

13,0

160.000.000

16,3

46,2

75,8

186.280.000

14,3

53,8

1.228.600.000

letna osnova

931.400.000

20%

186.280.000

346.280.000

2008

% razpis

186.280.000

14,3

% leto

186.280.000

Delovni načrt za sofinanciranje gradnje športnih objektov od leta 2006 do 2008 temelji na predpostavki, da bo fundacija v navedenem obdobju prejela vsako leto vsaj toliko sredstev kot jih je načrtovanih
v finančnem načrtu fundacije za leto 2006. Zaradi določil 12b. člena pravilnika, načela previdnosti in
izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih fundacija za triletno obdobje (2006-2008) ni razpisala trikratne vsote, ki jo je predvidela za leto 2006, temveč v drugih dveh letih (2007 in 2008) po 20% zneska
iz leta 2006. Iz naslova javnega razpisa za gradnjo športnih objektov v obdobju 2005 do 2007 je imela
fundacija 160 mio pogodbenih obveznosti.
Na podlagi letnega delovnega načrta je fundacija dne 7.10.2005 objavila Javni razpis Fundacije za šport
za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2006
in Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2006, 2007 in 2008
(Uradni list št. 89/05 z dne 7.10.2005, Delo z dne 12.11.2005).
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Preglednica 4

Povpraševanje po sredstvih fundacije
št. prispelih vlog

leto 1999

655

zahteve prosilcev v
000 SIT
6.189.805

razpisana sredstva v
000 SIT
900.000

večkratnik zaprošenih
sredstev
6,9

št. sofinanciranih
programov
287

leto 2000

931

6.998.165

900.000

7,8

253

leto 2001

757

7.434.184

850.000

8,7

259

leto 2002

818

5.532.453

1.020.000

5,4

280

leto 2003

1005

7.982.886

1.400.000

5,7

390

leto 2004

1066

8.762.612

1.400.000

5,2

410

leto 2005

1072

8.134.035

1.600.000

5,1

436

leto 2006

1223

9.350.347

2.532.560

3,7

496

V razpisnem roku se je na razpis prijavilo 1.223 programov v višini 9.350 mio SIT, kar je 3,7-krat presegalo razpisana sredstva. Po zavrnitvi vlog, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, so strokovne komisije
fundacije pripravile analize vlog, na podlagi katerih so opredelile izhodišča za razdelitev sredstev na
posameznem področju. Skladno s sprejetimi izhodišči je fundacija sofinancirala 496 programov. Glede
na razpisna določila so le-te izvajale predvsem nepridobitne organizacije in nacionalne krovne organizacije na področju športa. V nadaljevanju so predstavljena izhodišča strokovnih komisij. Navedeni so tudi
sofinancirani programi in njihovi izvajalci.
Športne dejavnosti: dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1)
Na področju D1 so bile vse prispele vloge popolne. Komisija je tako dobila v obravnavo 103 vloge (lani
83). Skupna višina zaprošenih sredstev znaša 964.335.738 SIT, kar je 8% več kot lani (887,940 mio
SIT). Zaprošena sredstva 2,3-krat presegajo razpisana sredstva na tem področju (425.740.615 SIT).
Kandidati želijo v povprečju od fundacije 28% sredstev za izvedbo svojih programov. Skupna vrednost
prijavljenih programov je tako 3.420 mio SIT.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na podpodročju D1.
•

•
•
•
•
•

Pri nacionalnih panožnih športnih zvezah, ki so za eno športno panogo prijavile več programov,
se te programe združi na osnovi vključevanja kategoriziranih športnikov v te programe in modela
financiranja fundacije. V nadaljevanju se obravnava le po en program posamezne športne panoge
iste športne zveze.
Fundacija pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov upošteva kategorizacijo iz meseca oktobra
2005.
Za programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc se nameni 52,5 mio ali 12,3 % razpisanih
sredstev.
Od sredstev, namenjenih nacionalnim panožnim športnim zvezam, se 92% nameni po merilu
za vsebino programa in 8% po merilu za pomembne tekmovalne rezultate v zadnjem letu.
Iz sistema ŠPIC se pridobi podatke o osvojenih medaljah na največjih tekmovanjih v letu
2005.
Naredi se izračun po finančnem modelu, ki se ga uravna skladno z indeksnim odstopanjem,
opredeljenim v modelu.

Model vrednotenja uspešnosti posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki ga je pripravila strokovna skupina OKS in ki ga je pri svojem delu uporabila fundacija, temelji na objektivnih pokazateljih
naslednjih spremenljivk.
• prisotnost športne panoge na Olimpijskih igrah;
• število kategoriziranih vrhunskih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega
razreda;
• razširjenost posamezne športne panoge v svetu;
• domača razširjenost športne panoge;
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•
•
•
•

medijska odmevnost športne panoge;
prihodki nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 2000;
nacionalni pomen posamezne športne panoge;
sponzorska zanimivost športne panoge.

Na podlagi opisanega postopka vrednotenja so bila sredstva na področju vrhunskega športa razporejena
med 58 programov (predhodno leto 55). Večino sredstev je bilo namenjenih za programe nacionalnih
panožnih športnih zvez.
Preglednica 5

Izvajalci na področju dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc v letu 2006

Naziv prosilca

naziv programa

1

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

program članskih reprezentanc

2

AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE

motokros

3

AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE

hitrostni motociklizem

4

AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE

speedway

5

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

vrhunski šport

6

BOKSARSKA ZVEZA SLOVENIJE

za dejavnost boksarske moške a in b reprezentance

7

BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE

program bridge reprezentance

8

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

program članskih reprezentanc - športna gimnastika

9

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE

moška in ženska članska reprezentanca

10

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE

članske reprezentance v letu 2005

11

JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE

priprave in nastopi članske reprezentance v ju-jitsu v letu 2006

12

program članskih in mlajše članskih reprezenatnc

15.027.873

13

JUDO - AIKIDO - JUJITSU - KENDO ZVEZA
SLOVENIJE
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

programi članskih reprezentanc - divje vode

14.828.337

14

KARATE ZVEZA SLOVENIJE

program članskih reprezentanc

1.309.995

15

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

člansko svetovno prvenstvo 2006

2.741.947

16

KICK BOXING ZVEZA SLOVENIJE

programi dela reprezentance - vrhunski šport

17

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

članske reprezentance: cestno, velodrom, gorsko, bmx

28.726.466

18

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

moška in ženska članska reprezentanca

20.021.549

19

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

program reprezentance jadralnih padalcev

334.311

20

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

program reprezentance jadralnih zmajev

166.719

21

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

program klasične padalske reprezentance

1.289.605

22

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

program reprezentance paraski

2.356.959

23

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

program reprezentance uln

184.676

24

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

program reprezentance - motorno letenje

735.166

25

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

dejavnost vrhunskega športa - programi reprezentanc

3.900.323

26

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

program članskih reprezentanc republike slovenije

3.434.872

27

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

moška članska reprezentanca

6.275.734

28

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

reprezentance odbojka na mivki

29

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

poletne olimpijske igre peking 2008

11.000.000

30

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

zimske olimpijske igre torino 2006

35.000.000

31

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

himalajska odprava - člani

10.212.163

32

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

članska reprezentanca v športnem plezanju

10.898.449

33

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

vrhunski šport

38.213.542

34

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

vrhunski šport

4.229.955

35

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

kastinško ep in sp

36

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

program moške in ženske članske reprezentance

37

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

program sankaških reprezentanc
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SIT

37.473.577
1.328.187
558.398
376.650
3.409.641
544.270
80.557
11.593.829
9.651.012
15.605.785
993.111

2.377.376

158.615

200.215
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24.901.801
139.212

Naziv prosilca

naziv programa

SIT

38

SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA

udeležba študentskih reprezentanc na evropskih in svetovnih prvenstvih

4.000.000

39

SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA

zimska univerziada torino 2007

1.500.000

40

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

biatlon d1

13.414.829

41

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

alpske discipline - d1

22.961.524

42

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

d1 smučarski skoki

11.791.875

43

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

d1 smučarski teki

7.387.187

44

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

deskanje na snegu - d1

3.652.037

45

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

d1 akrobatsko smučanje

654.996

46

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

d1 nordijska kombinacija

1.527.969

47

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

program dela članskih reprezentanc szs v letu 2006

7.795.316

48

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

program vrhunskega šaha v sloveniji - programi reprezentance

49

TAEKWON - DO ZVEZA SLOVENIJE

taekwondo program članskih reprezentanc

4.563.213

50

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

reprezentance tzs

9.453.306

51

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE

vš - triatlon, duatlon 2006, člani

52

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE - BLED

članska a reprezentanca

53

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

program letnih priprav

454.252

54

zveza društev kegljanja na ledu slovenije - člani

204.749

55

ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU
SLOVENIJE
ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

56

ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE - AŠ

nastopi reprezentanc na sp in ep

57

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

priprava in udeležba na zimske paraolimpijske igre

500.000

58

ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

priprava in udeležba športnih invalidov na svetovna prvenstva

500.000

870.468

291.329
13.535.767

umetnostno kotalkanje - članska reprezentanca

108.711
1.185.113

Športne dejavnosti: dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport - programi reprezentanc (D2)
Na področju D2 bo komisija obravnavala največ 92 programov (ena vloga je trenutno še nepopolna).
Lani je komisija obravnavala 72 vlog. Višina zaprošenih sredstev teh vlog je 644.612.547, kar je za
okoli tretjino več kot lani (484 mio SIT). Zaprošena sredstva 1,5-krat presegajo razpisana sredstva na
tem področju (425.740.615 SIT). Celotna vrednost programov, ki jih prijavljajo kandidati, je 3.046 mio
SIT, v povprečju pa prosijo za 21-odstotno financiranje programov.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na tem
podpodročju.
• Pri nacionalnih panožnih športnih zvezah, ki so za eno športno panogo prijavile več
programov, se te programe združi na osnovi vključevanja kategoriziranih športnikov v te
programe in modela financiranja fundacije. V nadaljevanju se obravnava le po en program
posamezne športne panoge iste športne zveze.
• Fundacija pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov upošteva kategorizacijo iz meseca oktobra
2005.
• Za programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc se nameni 52,5 mio ali 12,3 % razpisanih
sredstev.
• Od sredstev, namenjenih nacionalnim panožnim športnim zvezam, se 92% nameni po merilu
za vsebino programa in 8% po merilu za pomembne tekmovalne rezultate v zadnjem letu.
• Iz sistema ŠPIC se pridobi podatke o osvojenih medaljah na največjih tekmovanjih v letu 2005.
• Naredi se izračun po finančnem modelu, ki se ga uravna skladno z indeksnim odstopanjem,
opredeljenim v modelu.
Pri vrednotenju vlog na področju D2 je fundacija uporabila isti model kot na področju D1.
Skladno z navedenimi izhodišči je fundacija na podpodročju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
vrhunski in kakovostni šport, razdelila sredstva med 50 programov (predhodno leto 49). Enako kot na področju vrhunskega športa je največ sredstev namenjenih programom nacionalnih panožnih športnih zvez.

LETNO POROČILO

13

FUNDACIJA ZA ŠPORT

Preglednica 6 Izvajalci na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport - programi reprezentanc v letu 2006
Naziv prosilca

naziv programa

1

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

programi mladinskih reprezentanc

SIT

2

AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE

motokros mladinci - sp 80, 125

2.324.163

3

BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE

športna vzgoja otrok in mladine

2.670.208

4

GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

program mladih reprezentanc - gimnastična zveza slovenije

5

HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE

mladinske reprezentance u-18, u20

9.894.633

6

JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE

mladinske in kadetske reprezentance

5.381.355

7

JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE

40.850.246

15.527.203

8

priprave in nastopi mladinske reprezentance v ju - jitsu v letu
2006
JUDO - AIKIDO - JUJITSU - KENDO ZVEZA SLOVENIJE program mladinskih in kadetskih selekcij -2006

9

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

program mladinskih reprezentanc - divje vode

6.634.350

10

KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

program mladinskih reprezentanc - mirne vode

1.293.934

11

KARATE ZVEZA SLOVENIJE

program kadetskih in mladinskih reprezentanc

2.211.450

12

KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

svetovno prvenstvo za mlajše mladince 2006

2.575.216

13

KICK BOXING ZVEZA SLOVENIJE

1.320.728

14

KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

vzgoja otrok in mladine na državnem nivoju - usmerjenih v vrhunski
šport ter delovanje zveze
mladinske reprezentance: cetno, velodrom, gorsko, bmx

15

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

mladinska reprezentanca v preskakovanju zaprek

16

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

reprezentance mlajših starostnih kategorij

17

LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

programi mladinskih reprezentanc

3.521.473

18

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

program mladinskih in kadetskih reprezentanc r slovenije

1.219.097

19

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

program mladih reprezentanc

9.410.426

20

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

kadetska reprezentanca u-18 - odbojka na mivki

21

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

moška mladinska reprezentanca

22

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

mladinske igre treh dežel 2006, koroška

23

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

ofem beograd 2007

2.600.000

24

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

mladinske igre alpe - kaposvar 2006

3.500.000

25

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

ofem jaca 2007

4.300.000

26

ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

mladinska orientacijska reprezentanca

27

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

mladinska reprezentanca - perspektivni člani

5.946.213

28

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

mladinska reprezentanca v športnem plezanju

15.680.991

29

PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine

28.469.335

30

PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

dejavnost športne vzgoje otrok in mladine

5.358.930

31

RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

lrp - reprezentanca mladih

32

ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

programi moških in ženskih mladih reprezentanc

33

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

program mladinskih in mlajših reprezentanc

34

SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

programi reprezentanc

35

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

biatlon d2

11.540.909

36

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

alpske discipline - d2

35.588.709

37

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

d2 smučarski skoki

16.140.401

38

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

deskanje na snegu - d2

2.364.416

39

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

d2 smučarski teki

6.634.350

40

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

d2 nordijska kombinacija

3.077.209

41

SQUASH ZVEZA SLOVENIJE

program mladinske reprezentance

42

STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

program dela mladinskih reprezentanc szs v letu 2006

5.258.075

43

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

vrhunski šah mladih - programi reprezentanc

1.700.934
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725.283
19.102.999

22.867.335
1.293.934
28.199.815

452.485
19.573.686
400.000

235.261

235.261
35.347.285
464.501
646.967

235.261

Naziv prosilca

naziv programa

SIT

44

TAEKWON - DO ZVEZA SLOVENIJE

taekwondo programi mladinskih reprezentanc

45

TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

mlada dc in fed cup reprezentanca tzs

46

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE

vš, mladinci 2006, duatlon, triatlon

47

VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

program reprezentanc - mlajše kategorije, 2006

48

VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE - BLED

mlade reprezentance

49

ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE

programi reprezentanc

646.967

50

ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

umetnostno kotalkanje - mladinska reprezentanca

327.012

6.662.602
17.556.039
876.346
7.332.389
12.139.449

Športne dejavnosti: interesna športna vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športna rekreacija (D3)
Na področju D3 je razpisna komisija vrednotila 481 programov (predhodno leto 418). Skupna zaprošena
sredstva kandidatov so znašala 743.999.328 SIT (predhodno leto 637 mio SIT), kar 5,9-krat
so presegala razpisana sredstva (127,5 mio SIT). Kandidati so v povprečju prosili za financiranje 1/3
celotne vrednosti programov.
Na podlagi analize prijavljenih vlog je Svet fundacije na predlog strokovne komisije sprejel naslednja
izhodišča za izbor programov.
1. Sredstva s tega področja se namenijo za izvajanje programov športnih dejavnosti, ne pa za
programe, kjer gre pretežno za promocijo in oglaševanje športnih programov ali
2. Sredstva za programe interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne 			
dejavnosti študentov in športne rekreacije se namenijo za izvajanje programov športnih
dejavnosti, ne pa za programe, kjer gre pretežno za promocijo in oglaševanje športnih 		
programov ali usposabljanje kadrov.
3. V izbor na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije se ne
uvrsti programov ligaških tekmovanj, kakor tudi ne programov, ki imajo pretežno zdravstveni
ali socialni vidik.
4. Prednost pri sofinanciranju programov interesne športne vzgoje otrok in mladine imajo
krovne organizacije. Sredstva za redno vadbo na tem področju se dodelijo občinskim 		
športnim zvezam in nacionalnim športnim ter panožnim zvezam, ki združujejo programe
društev in klubov, ki delujejo na tem področju. Izjemoma se sredstva za te programe dodelijo
tudi drugim športnim organizacijam, če na regionalnem področju ni prijavljenih programov
krovnih športnih organizacij. Sredstva se opredelijo glede na model, ki upošteva finančni
vidik in zadovoljevanje javnega interesa. Finančni vidik je viden skozi stroškovno strukturo
programa (delež neposrednih in režijskih stroškov programa, vrsto stroškov, ceno programa,
dodano vrednost financiranja s strani fundacije) ter preglednost sistema financiranja 		
izvajalcev programov. Javni interes je viden skozi število udeležencev programa, število
vadbenih ur v letu, število podizvajalcev programa in krajevno razpršenost programa ter
kadrovsko strukturo izvajanja programa.
5. V pogodbah s krovnimi organizacijami se določi, da morajo krovne organizacije nameniti
za prijavljene programe svojim članicam najmanj 80% sredstev, prejetih od fundacije. Če
krovne organizacije kandidirajo v enem programu za dejavnosti, ki jih izvajajo članice, in
dejavnosti, ki jih izvaja krovna organizacija, se opredelijo sredstva za posamezne dejavnosti.
Večino sredstev se nameni za programe članic.
6. Fundacija je posebej pozorna na vloge krovnih organizacij, ki kandidirajo s programi, katerih
izvajalci so njihove članice, z vidika prepokrivanja programov posameznih organizacij, ki so
članice več krovnih organizacij. Po dodelitvi sredstev krovnim organizacijam bo fundacija
izvajala nadzor nad delitvijo sredstev krovnih organizacij svojim članicam.
7. Na področju športne rekreacije se sofinancirajo le nekatere množične prireditve. Fundacija
želi spodbuditi prirejanje različnih novih množičnih prireditev, ne zgolj uveljavljenih. Prednost
bodo imele nove množične prireditve z večjim deležem volonterskega dela in večjim številom
udeležencev.
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8. Za športne dejavnosti študentov se nameni okoli 10% sredstev na tem področju. Z namenom
preprečevanja financiranja programov študentskih športnih tekmovanj, ki se podvajajo, se
sredstva za posamezne tovrstne programe namenijo za programe krovne organizacije na
področju študentskega športa, v katere je vključeno večje število študentskih športnih 		
društev in drugih organizacij, prek katerih se v študentska športna tekmovanja 		
vključujejo študenti. Prednost pri sofinanciranju bodo imeli programi študentskih športnih
tekmovanj, ki so vključeni v tekmovalne sisteme mednarodne študentske organizacije. Poleg
študentskih športnih tekmovanj bo fundacija financirala tudi nekatere množične študentske
športne prireditve, ki so namenjene širši populaciji študentov.
9. Znotraj projekta ≈nove množične športnorekreativne prireditve« bodo imeli prednost programi
neuveljavljenih množičnih športnorekretivnih prireditev v športih, ki imajo večje pozitivne
vplive na zdravje ljudi. Pri vrednotenju bo komisija upoštevala delež volunterskega dela pri
stroških dela.
10. Prednost pri sofinanciranju programov znotraj projekta ≈šport med vikendi in počitnicami«
imajo programi krovnih športnih organizacij, ki vsebujejo vadbo različnih športov.
11. Pri delitvi sredstev fundacija upošteva regionalno in vsebinsko razpršenost sofinanciranja
programov. Ta vidik se opredeli glede na demografske značilnosti regij in prijavljene 		
programe.
12. Pri vrednotenju vlog fundacija upošteva realizacijo sredstev fundacije v preteklih letih.
Na podlagi navedenih izhodišč je Svet razporedil sredstva med 145 programov (predhodno leto 120).
Večino sredstev so dobile krovne organizacije, kar je glede na veliko število prijavljenih programov skladno
z razpisnimi pogoji in racionalno glede na dejstvo, da je večina krovnih organizacij prijavila programe, ki
jih izvajajo v sodelovanju s svojimi članicami. Največ sredstev je bilo namenjeno programu Zveze za šport
otrok in mladine Slovenije ≈Hura, prosti čas - šport med vikendi in počitnicami«, ki prek svojih članic po
celi Sloveniji ponuja otrokom in mladini kakovostno vodene, v veliki meri brezplačne športne programe
v času počitnic in ob koncu tedna.
Prek financiranja programov krovnih organizacij in nadziranja izvedbe teh programov je fundacija posredno
financirala mnoge programe športnih društev; nekatere od njih pa je financirala tudi neposredno. Gre
izključno za programe množičnih športnorekreativnih prireditev. Pri večini takšnih programov športno
društvo organizira več športnorekreativnih prireditev.
Preglednica 7 Izvajalci na področju interesne športne vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti

študentov in športna rekreacija v letu 2006

Naziv prosilca

naziv programa

SIT

1 AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA

šport v času počitnic

1.500.000

2 AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO

mokro veselje

3 AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO

športnorekreativna dejavnost agencije za šport novo mesto

4 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

atletski tabori med počitnicami

700.000

5 ATLETSKI KLUB ŠENTJUR

2. tek za pokal zgornjega trga šentjur

200.000

6 ATLETSKI KLUB ŠPELA GROSUPLJE

24. urni maraton tek sreče

200.000

7 BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE

dnevi slovenskega bridža

8 DRUŠTVO LJUBITELJEV TEKA FILIPIDES
NOVA GORICA
9 DRUŠTVO NOVOMEŠKIH ŠTUDENTOV

članski teki ≈za pokal primorskih novic 2006«

600.000
1.600.000

100.000

parkliga

1.200.000
800.000

10 DRUŠTVO REKREATIVCEV, TEKAČEV IN
POHODNIKOV MARATHON NOVO MESTO
11 DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE

dolenjski pokal v rekreativnih tekih

1.000.000

športna sobota v hrastovljah

100.000

12 KOLESARSKI KLUB FRIRAJD KOROŠKA

koroški pokal v vzponu z gorskimi kolesi

300.000

13 KOLESARSKI KLUB ROGLA

kolesarske prireditve v osrednji štajerski

700.000

14 KOLESARSKI KLUB ZAVRŠNICA ŽIROVNICA naskakovalec valvasorja

250.000

15 KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK MARIBOR 13. kolesarski maraton po sadno vinskih cestah

300.000
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Naziv prosilca
16 KOLESARSKO DRUŠTVO ROG
17 KOŠARKARSKI KLUB AJDOVŠČINA

naziv programa

SIT

festival kolesarstva - rekreativne kolesarske prireditve v ljubljani in
okolici
ajdovščina pod obroči 2006

1.000.000
300.000

18 KTRC, KULTURNO TURISTIČNI REKREACIJ- dnevi športa v radečah
SKI CENTER RADEČE
19 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
lok 2006

300.000

20 MLADI ŠPOTNIKI KOSTELA

šport je zdravilo

300.000

21 MLADINSKA ŠPORTNA ZVEZA POSAVJA

poletni športni vikendi 2006

900.000

22 MLADINSKI KLUB DOBRNA

dobrnski športni vikendi

100.000

23 OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE
TOPLICE
24 OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE
TOPLICE
25 OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA TOLMIN

rekreativni kolesarski maraton po občini moravske

200.000

koordinacija pomurskega pokala v rekreativnih teki

500.000

aktivne počitnice na brajdi

700.000

26 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

slovenska odbojkarska šola in tabor

400.000

27 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

precizna orientacija

300.000

28 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

orientirajmo slovenske šole

800.000

29 OŠ - OŠ BREŽICE

dodatna ura športne vzgoje

500.000

30 OŠ ANTONA UKMARJA KOPER

športni oddelki in športni program v osnovnih šolah

500.000

31 OŠ BAKOVCI

športni oddelek v osnovni šoli

450.000

32 OŠ IVANA GROHARJA PODLUBNIK

dodatna ura športne vzgoje šv v 4. razredu

200.000

33 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

skupaj se srečujmo na planinskih poteh

34 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

osnovni in dodatni program planinske dejavnosti mladih

35 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

plavanje invalidov

300.000

36 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

plavanje invalidnih otrok in mladine

400.000

37 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

festival športnih šol

700.000

38 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

aquafit za seniorje

800.000

39 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

veteransko plavanje

800.000

40 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

dnevi slovenskega plavanja

41 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

aktivne počitnice

42 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

slovenija pleše - plesna rekreacija - plesi za odrasle

43 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

slovenija pleše - šolski plesni festival

44 PLEZALNI KLUB ROGAŠKA SLATINA

plezalni vikendi

45 ROLERSKI KLUB KRANJ

dnevi rolanja 2006

46 SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

vsi na sani

47 SAVATE ZVEZA SLOVENIJE

mesec brezplačne rekreativne vadbe

400.000

48 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA
ZVEZA
49 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA
ZVEZA
50 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP

festivali študentskega športa

600.000

51 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
52 SMUČARSKI KLUB SMUČA ZIDANI MOST

badmintonski maraton

53 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

abc šport

2.200.000

54 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

projekt stv - splošna telesna vadba

2.800.000

55 ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

festival šaha - mladi

100.000

56 ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO RINŽA

vadba košarke in atletike

250.000

57 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

mednarodne plesno - gimnastične delavnice

600.000

58 ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI

beltinsko športno poletje 2006

500.000

400.000

2.000.000
13.000.000

900.000
1.500.000
600.000
1.500.000
60.000
600.000
1.000.000

študentska tekmovanja v sloveniji

2.400.000

tek na smučeh v osnovne šole

1.200.000

smučarsko tekaški maratoni 2006

1.600.000
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Naziv prosilca

naziv programa

SIT

59 ŠPORTNA ZVEZA CELJE

brezplačni športni program v času šolskih počitnic

60 ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA

program vadbe za predšolsko mladino

200.000

61 ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA

počitniški projekt za šoloobvezno mladino - teden športa

300.000

62 ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA

zdravi radgončan

300.000

63 ŠPORTNA ZVEZA HRASTNIK

ženska aerobika

100.000

64 ŠPORTNA ZVEZA HRASTNIK

kajak šola

200.000

65 ŠPORTNA ZVEZA HRASTNIK

počitnice na bazenu

240.000

66 ŠPORTNA ZVEZA KOPER

uživajmo ob morju

700.000

67 ŠPORTNA ZVEZA KOPER

dnevi odprtih vrat koprskega športa 2006

900.000

68 ŠPORTNA ZVEZA KOZJE

poletni športni vikendi

69 ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE

športni vikendi šzl 2006

70 ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER

športnorekreativne igre v upravni enoti ljutomer

150.000

71 ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER

športno poletje mladih

300.000

72 ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

športne počitnice maribora

1.000.000

73 ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

športni vikend maribora

1.500.000

74 ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR

športno popoldne mladih

1.800.000

75 ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA

poživimo mesti - vivicitta 06

600.000

76 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE BREŽICE

aktivni zimski vikendi

200.000

77 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE BREŽICE

celostna rekreativna ponudba

200.000

78 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE BREŽICE

razgibajmo življenje 2006

600.000

79 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KUZMA

športne prireditve v tri deželnem parku goričko - raab - orzseg

100.000

80 ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA

program športne rekreacije

200.000

81 ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA

aktivne, zdrave, vesele poletne in zimske počitnice 2006

82 ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

kolesarske prireditve

300.000

83 ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

mala šola športa

300.000

84 ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

šport med vikendi

300.000

85 ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

aktivne počitnice

800.000

86 ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA

zimsko veselje med počitnicami

150.000

87 ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA

poletne športne počitnice

450.000

88 ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA

športna rekreacija - 26.medobčinske športne igre

800.000

89 ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ

dnevi rekreacije 2005

500.000

90 ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ

tržiške športne igre 2006

200.000

91 ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ

aktivni tedni med počitnicami v tržiču

400.000

92 ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

adijo šola, živjo šport!

200.000

93 ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

športni vrtec

200.000

94 ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

športne počitnice za vse!

600.000

95 ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN
- CENTRO SPORTIVO E GIOVANILE DI
PIRANO
96 ŠPORTNI KLUB TRMASTIH PREDDVOR

športna nedelja za mlade

400.000

gorenjski pokal v rekreativnih tekih 2006

1.000.000

97 ŠPORTNI ZAVOD PTUJ

tradicionalni ptujski športni vikend 2006

500.000

98 ŠPORTNI ZAVOD PTUJ

brezplačni počitniški programi za otroke in mladino

500.000

99 ŠPORTNI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM

šport otrok in mladine

600.000

kolesarski maraton brkini 2006

300.000

vikend šport

300.000

100 ŠPORTNO DRUŠTVO BAS ŠPORT ILIRSKA
BISTRICA
101 ŠPORTNO DRUŠTVO BAS ŠPORT ILIRSKA
BISTRICA
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1.500.000

Naziv prosilca

naziv programa

SIT

102 ŠPORTNO DRUŠTVO BEVKE

športni praznik ob prireditvi 4. tek bevke 2006

300.000

103 ŠPORTNO DRUŠTVO DREN DRENOV GRIČ
- LESNO BRDO
104 ŠPORTNO DRUŠTVO JU HU HU

tek po mejah ks drenov grič - lesno brdo

200.000

športna šola juhuhu

200.000

105 ŠPORTNO DRUŠTVO KAMIKAZE ŽELEZNIKI rekreativna kolesarska dirka za zlato čipko 2006

200.000

106 ŠPORTNO DRUŠTVO MATKE

rekeracijski tek

200.000

107 ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI

veveričkin in srčkov tek - tek otrok 2006

500.000

108 ŠPORTNO DRUŠTVO SELCA

selška dolina - dolina športa in rekreacije 2006

350.000

109 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

3. šmarski kolesarski maraton

100.000

110 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJEŠKE TOPLICE 1. dan športa šmarješke toplice 2006

170.000

111 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPELA IVANČNA
GORICA
112 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPIC LJUBLJANA

cross country

100.000

sedem tekov tekaškega foruma

400.000

113 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPIC LJUBLJANA

označevanje tekaških poti po zelenih mestnih in obmestnih površinah

500.000

114 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA

rolanje

100.000

115 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA

kolesarski maratoni

500.000

116 ŠPORTNO DRUŠTVO VZPON

spretn'a kolesar'ka - športna šola

700.000

117 ŠPORTNO KULTURNO IZOBRAŽEVALNO
napolnimo trg 2006
DRUŠTVO JAZ SEM NAJBOLJŠI
118 ŠPORTNO KULTURNO IZOBRAŽEVALNO
piran zbudi se!
DRUŠTVO JAZ SEM NAJBOLJŠI
119 ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO SVIZEC šport v vrtcu

200.000

120 TEKAŠKO DRUŠTVO ROKOV TEK ŠMARJE
PRI JELŠAH
121 TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJA

mednarodni mali maraton rokov tek

100.000

122 TIMING LJUBLJANA

11. ljubljanski maraton 2006

123 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE

si upaš na triatlon? 2006

124 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
LJUBLJANA
125 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
LJUBLJANA
126 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
MARIBOR
127 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
MARIBOR
128 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
MARIBOR
129 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
PRIMORSKE
130 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
PRIMORSKE
131 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

majske igre

1.200.000

80 urni celoletni športno rekreativni programi

2.000.000

lini polo

750.000

132 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

mali vaterpolo

750.000

133 ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT IN TURIZEM
ŽALEC
134 ZAVOD ZA MLADINO ZREČE

razpnimo jadra 2006

500.000

športni regionalni tabor 2006

300.000

135 ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA

počitnice na bazenu + celodnevno varstvo

300.000

136 ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO
DOMŽALE
137 ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE

kolesarjenje po krajih ue domžale-2006

400.000

138 ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA

tekaški pozdrav jeseni na krasu

150.000

139 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKA BISTRICA

dan odbojke

200.000

140 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE

odprimo telovadnice

500.000

700.000
400.000

rolkanje po ulicah idrije

400.000
1.000.000
600.000

zz-rolani center petič

200.000

zz festival športa 2006

1.000.000

študentska rekreacija 2006

1.200.000

čista desetka

500.000

letni program rekreativne vadbe

rekreativne počitnice za mlade jesenice 06
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1.000.000

1.000.000

Naziv prosilca

naziv programa

SIT

141 ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA
KOROŠKEM
142 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE

teden športa

600.000

športna dejavnost med počitnicami

900.000

143 ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
SLOVENIJE
144 ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
SLOVENIJE
145 ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
SLOVENIJE

hura prosti čas-šport pred in po pouku

800.000

dobimo se pod koši

2.000.000

hura prosti čas-šport med vikendi in počitnicami

21.547.250

Športne dejavnosti: drugi programi (D4)
Razpisna komisija je ugotovila, da je na področju drugi programi (v nadaljevanju: D4) prijavljenih 73 programov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kar je 13 več kot predhodno leto. Višina zaprošenih sredstev za
projekte je znašala 136.991.816 SIT (predhodno leto 168,5 mio SIT). Na tem področju je bilo razpisanih
40,7 mio SIT, zato so zahtevki 3,3-krat presegali razpisana sredstva.
Na podlagi analize prijavljenih vlog je Svet fundacije na predlog strokovne komisije sprejel naslednja
izhodišča za izbor programov.
1. Na področju informiranja ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem
področju imajo prednost pri izboru programi krovnih športnih organizacij, saj le-ti združujejo
informacije na višji ravni in zajemajo večje število uporabnikov le-teh.
2. Na področju promocije športno rekreativnih dejavnosti bo fundacija financirala le programe
rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega. S tega vidika v izbor niso
vključeni programi, katerih namen je promovirati tekmovalni šport ali so za promocijo izbrali
prireditve oz. želijo promovirati posamezno športno zvrst na ožjem regionalnem področju.
Zaradi omejenih sredstev in velikih stroškov teh programov fundacija osredotoči sredstva na
manjše število programov.
3. V procesu vrednotenja fundacija pozove posamezne kandidate, ki kandidirajo s programi
informiranja in promocije športno rekreativnih dejavnosti, za dodatne informacije o zmožnostih
realizacije programov. Prednost pri financiranju imajo programi, ki zagotovljajo večjo dodano
vrednost sredstev fundacije. Pri programih, kjer je izpostavljen tudi zdravstveni ali socialni
namen izvajanja programov, imajo prednost programi, pri katerih kandidati zagotovijo vsaj 25%
sofinanciranje iz sredstev zdravstvene oz. socialne sfere.
Skladno z navedenimi izhodišči je Svet razdelil sredstva med 37 programov (predhodno leto 23). Večina
programov sodi v projekt informiranja ljudi o športnorekreativnih dejavnostih. Največ sredstev je bilo
namenjenih programom Olimpijskega komiteja Slovenije.
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Preglednica 8

Izvajalci na področju drugih programov v letu 2006

Naziv organizacije

naziv projekta

SIT

1 FITNES ZVEZA SLOVENIJE

internetni fitnes portal

2 IN-LINE HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE

redne tedenske tv oddaje

3 JAVNI ZAVOD-MUZEJ ŠPORTA

muzejska dejavnost

1.739.520

4 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

voda za vedno - slovenske reke

1.200.000

5 KLUB GORSKIH KOLESARJEV SKIRCA

spletkajte

150.000

6 MEDOBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA ŠMARJE PRI
JELŠAH
7 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

spletni portal medobčinske športne zveze šmarje

100.000

8 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

rad igram nogomet

1.200.000

9 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

šport za vsakogar

13.000.000

10 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

akcija ≈2 x 5000 loparjev«

1.000.000
250.000

700.000

1.200.000

12 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

olimpijska priprava - programi promocije moralnih in simbolnih
športnih vrednot
vpeljava novih spletnih servisov športa za vse med športne
organizacije in posameznike
slovenija teče 2006

13 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

slovenija kolesari 2006

1.200.000

14 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

olimpijski teki 2006

1.000.000

15 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

informiranje mladih o planinski dejavnosti zanje

600.000

16 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

informativno gradivo - planinski koledarček 2006

600.000

17 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE

voda poživlja!

1.100.000

18 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE

slovenija pleše - slovenski mesec plesa

1.200.000

19 RADIODUR

1.450.000

20 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

rekreativna radijska mreža: oddaje zdaj - je čas za rekreativne
nadure
rokomet - moja igra

21 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA

sistem zdrava zabava

700.000

22 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

100. obletnica delovanja szs 1906-2006

250.000

23 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE

voda za vse - naučimo se plavati 2006

250.000

24 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

koledar športa za vse

25 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

veter v laseh, šport je življenje

26 ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE

projekt informiranja ljudi o šp. dej. v ljubljani

300.000

27 ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC

radijska in tv oddaja

300.000

28 ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ

informiranje o športnih aktivnostih na lokalni ravni

150.000

29 ŠPORTNA ZVEZA VELENJE

predstavitev športnih klubov in društev v velenju

30 ŠPORTNI ZAVOD PTUJ

pohodniške poti spodnjega podravja

300.000

31 ZAVOD ZA FAIR PLAY IN STRPNOST V ŠPORTU,
LJUBLJANA
32 ZAVOD ZA FAIR PLAY IN STRPNOST V ŠPORTU,
LJUBLJANA
33 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ

športna poteza

500.000

fair play šola

200.000

34 ZVEZA ŠTUDENTSKIH KLUBOV SLOVENIJE

informiranje o športnih prireditvah in rekreaciji

300.000

35 ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

paraolimpijski dan

300.000

11 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

uzpostavitev novih spletnih servisov na področju športa za vse

3.600.000
1.200.000

1.200.000

600.000
1.200.000

50.000

1.000.000

36 ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE varno otroško igrišče

700.000

37 TURNI KLUB GORA

150.000

slovensko turnosmučarsko informacijsko središče

Gradnja športnih objektov
Komisija za gradnjo športnih objektov je obravnavala 241 vlog (predhodno leto 211). Prijavljeni programi
so bili vredni več kot 26 milijard SIT (predhodno leto 23 mrd SIT), investitorji pa so od fundacije pričakovali
6.149 mio SIT (predhodno leto 5.307 mio SIT), kar predstavlja 4,7-krat več od razpisanih sredstev.
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Svet fundacije je sprejel sklep, da se razpisana sredstva razdeli med 114 program gradnje športnih
objektov (predhodno leto 81). Delitev temelji na izhodiščih strokovne komisije, ki jih je naredila na podlagi
analiz vlog v dosedanjih razpisih in ki jih je potrdil Svet fundacije.
1. Za namen vrednotenja javnega interesa in vrednosti programa komisija pridobi seznam 		
sofinanciranih športnih objektov s strani MŠŠ - Direktorata za šport. Pri izbiranju kandidatov,
ki bodo prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje telovadnic, večnamenskih športnih dvoran
in športnih igrišč pri osnovnih šolah, bodo imele prednost kandidature, ki imajo večji športni
standard, tako kot ga opredeljuje MŠZŠ-Urad za šport. V osnovo za morebitno sofinanciranje
se vzame vrednost športnega standarda.
2. Za namen vrednotenja javnega interesa skuša komisija od MŠŠ - Direktorata za šport pridobiti
razvid društev, ki delujejo v javnem interesu na področju športa.
3. Komisija pozove posamezne nacionalne panožne športne zveze (Smučarska zveza Slovenije,
Plavalna zveza Slovenije, Vaterpolska zveza Slovenije, Veslaška zveza Slovenije, Nogometna
zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije), da prednostno razvrstitvijo vloge iz njihovih
športnih panog.
4. Skladno s sklepom Sveta bo komisija obravnavala dopolnjene vloge, ki bodo prispele na
fundacijo pravočasno do zahtevanega roka, nepopolne vloge pa bo izločila iz nadaljnjega
vrednotenja vlog.
5. Pred predlogom o delitvi sredstev bo komisija pridobila od izbranih prosilcev dodatne 		
informacije o dejanskih možnostih realizacije izbranih investicij.
6. Pri predlogih sofinanciranja tistih programov, kjer prosilci niso lastniki, bo komisija dodatno
zahtevala pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med solastniki in najemniki.
7. Za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov se nameni 20 mio SIT, saj
so prosilci za ta sredstva večinoma vsi prejemniki sredstev fundacije iz preteklih let.
Fundacija je za leto 2006 namenila 31% razdeljenih sredstev investicijskim programom športnih društev
in športnih zvez. Podoben delež, 69%, so dobile občine in javni zavodi, ki upravljajo tudi z največ športnimi objekti v Sloveniji.
Sredstva so razpršena po celotnem območju Slovenije, največ sredstev pa je razporejenih na Gorenjsko,
Osrednjeslovensko, Savinjsko in Goriško. Gledano na namenskost športnih površin je v letošnjem letu
največ sredstev namenjenih za zagotavljanje boljših pogojev nogometa. Precejšen del sredstev je fundacija
namenila tudi investicijam v zunanje športne površine. Gre za financiranje programov v okviru projekta, ki
ga je razpisala fundacija. Te investicije večinoma ne dosegajo 15 mio predračunske vrednosti, zato delež
sofinanciranja fundacije ponekod dosega 50% predračunske vrednosti. Glede na dober odziv kandidatov
na razpis projektov bo fundacija tudi v prihodnje razpisovala podobne projekte.
Ugotavljamo, da je na fundacijo prišlo mnogo dobrih investicijskih programov, ki pa še niso v stopnji, ko
glede na svoja izhodišča delovanja vanje kot sofinancer vstopa fundacija.
Preglednica 9

Izvajalci javnega razpisa za sofinanciranje športnih objektov v letih 2006, 2007 in 2008

Naziv prosilca

naziv programa

SIT 2006

balinišče pivka

6.700.000

6.700.000

ureditev smučarskega poligona
brdo
3 JZ ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER obnova rekreativnih površin na
- ENTE PUBBLICO PER LO SPORT DEL šrc bonifika
COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA
4 KAJAK KLUB SOŠKE ELEKTRARNE
slalom proga solkan

4.100.000

4.100.000

8.000.000

8.000.000

9.600.000

9.600.000

5 KRAJEVNA SKUPNOST BREZOVICA

večnamensko igrišče radna

3.000.000

3.000.000

6 KRAJEVNA SKUPNOST ROŽNO
PRESLADOL
7 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA

gradnja športnega kompleksa v
rožnem
sanacija (rekonstrukcija) pomožnega igrišča za nogomet

7.300.000

7.300.000

13.500.000

13.500.000

1 BALINARSKI KLUB ORLEK JAVOR
2 HOTEL CERKNO D.O.O.

LETNO POROČILO

22

FUNDACIJA ZA ŠPORT

SIT 2007

SIT 2008

SIT SKUPAJ

Naziv prosilca
8 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
9 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
10 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC
11 MLADINSKA ŠPORTNA ZVEZA
POSAVJA
12 NOGOMETNI KLUB FACTOR
13 OBČINA BISTRICA OB SOTLI
14 OBČINA BLED
15 OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
16 OBČINA DIVAČA
17 OBČINA DOMŽALE
18 OBČINA DUPLEK
19 OBČINA GORENJA VAS-POLJANE
20 OBČINA GORIŠNICA
21 OBČINA GORNJA RADGONA
22 OBČINA GORNJA RADGONA
23 OBČINA ILIRSKA BISTRICA
24 OBČINA ILIRSKA BISTRICA
25 OBČINA KANAL
26 OBČINA KIDRIČEVO
27 OBČINA KOČEVJE
28 OBČINA KOZJE
29 OBČINA KRŠKO
30 OBČINA LJUTOMER
31 OBČINA LJUTOMER
32 OBČINA MEDVODE
33 OBČINA METLIKA
34 OBČINA MOZIRJE
35 OBČINA ODRANCI
36 OBČINA PODVELKA
37 OBČINA POLZELA
38 OBČINA POSTOJNA

naziv programa

SIT 2006

pomožno nogometno igrišče in
atletski stadion
adaptacija športnega igrišča
štibuh
adaptacija športnega igrišča
legen - mesto
prenova zunanjih športnih igrišč
pri osnovni šoli adama bohoriča
brestanica
preplastitev z umetno travo
obnova športno rekreacijskega
objekta v občini bistrica ob sotli
športni park bled-2.faza
ureditev igrišča - skakalnica v
črni na koroškem
rekonstrukcija igrišča za mali
nogomet ob oš divača
novogradnja telovadn. in adapt.
oš ihan
izgradnja nadomestne telovadnice
nova telovadnica ter zunanje
igrišče pri oš
igrišče cirkulane
preplastitev športnih igrišč pri oš
gornja radgona in oš negova
sanacija stropa v večnamenski
telovadnici partizan
izgradnja prizidka oš jelšane s
telovadnico
izgradnja športnega kompleksa v
nekdanji vojašnici
telovadnica oš deskle-nadomestna gradnja
športni park njiverce
večnamensko igrišče pri športnem domu gaj v kočevju
obnova zunanjih športnih površin
v športnem parku kozje
izgradnja športnega igrišča na
gori
investic.-vzdrž. dela na igriščih pri
oš i.c. ljut
rekonstrukcija letnega kopališča
ljutomer
športno rekreacijski center
preska - tehnološka oprema
sanacija športnega igrišča na
lokvici
šprtna dvorana v sklopu osnovne
šole mozirje
sprehajalna in kolesarska steza
odranci - lipa
rekonstrukcija športnega igrišča
kapla
nadomestna gradnja športno
rekreacijskega parka polzela
športna dvorana ob oš a. globočnika v postojni
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SIT 2007

SIT 2008

SIT SKUPAJ

2.500.000

10.000.000

12.500.000

5.300.000

5.300.000

5.700.000

5.700.000

3.100.000

3.100.000

16.100.000

16.100.000

2.200.000

2.200.000

13.300.000

13.300.000

6.100.000

6.100.000

4.800.000

4.800.000

15.000.000

3.100.000

18.100.000
21.700.000

14.200.000

10.000.000

21.700.000
24.200.000

6.400.000

6.400.000

4.200.000

4.200.000

1.900.000

1.900.000

20.500.000

20.500.000

5.000.000

1.500.000

6.500.000

12.400.000

5.000.000

17.400.000

5.400.000

5.400.000
3.400.000

14.000.000

17.400.000

2.800.000

2.800.000

4.300.000

4.300.000

5.100.000

5.100.000

24.700.000

24.700.000

15.300.000

15.300.000

3.700.000

3.700.000
5.100.000

5.100.000

11.700.000

11.700.000

5.200.000

5.200.000

15.100.000

15.100.000

40.000.000

6.400.000
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46.400.000

Naziv prosilca
39 OBČINA PTUJ
40 OBČINA PTUJ
41 OBČINA RADLJE OB DRAVI
42 OBČINA RADOVLJICA
43 OBČINA RUŠE

naziv programa

SIT 2006

10.000.000

20.000.000

20.000.000

preplastitev nogometnega igrišča
vuhred
rekreacijski park v radovljici

2.300.000

2.300.000

4.300.000

20.000.000

46 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA

športno igrišče zgornja ložnica

6.400.000

47 OBČINA SLOVENSKE KONJICE

izgradnja večnamenskega igrišča
v ks konjiška vas
večnamensko športno igrišče
ponikva
telovadnica ponikva

1.700.000

49 OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU
50 OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU
51 OBČINA ŠKOFJA LOKA
52 OBČINA ŠKOFJA LOKA
53 OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
54 OBČINA TIŠINA
55 OBČINA VRANSKO
56 OBČINA ZAGORJE OB SAVI
57 OBČINA ZAGORJE OB SAVI
58 OŠ - OŠ VIŽMARJE - BROD
59 PARTIZAN - DRUŠTVO ZA ŠPORTNO
REKREACIJO IN TELESNO VZGOJO
NOVO MESTO
60 PARTIZAN - DRUŠTVO ZA ŠPORTNO
REKREACIJO IN TELESNO VZGOJO
NOVO MESTO
61 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

SIT SKUPAJ

10.000.000

45 OBČINA SEVNICA

48 OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU

SIT 2008

izgradnja nadomestnih igrišč ob
oš mladika
izgradnja igrišča z umetno travo

pokrit bazen s spremljajočimi
prostori
razširitev in obnova športnega
igrišča črešnjevec pri semiču
športni dom tvd partizan

44 OBČINA SEMIČ

SIT 2007

20.000.000

24.300.000
22.100.000

4.200.000

22.100.000
4.200.000

5.700.000

25.700.000
6.400.000

3.000.000

4.700.000

5.000.000

18.200.000

23.200.000

1.400.000

3.000.000

14.000.000

18.400.000

športni park šentjur, i. faza
- košarkarsko igrišče
izgradnja športne dvorane ob oš
cvetka golarja
izgradnja telovadnice oš jela
janežiča
večnamensko športno igrišče pri
oš šmarje pri jelšah
obnova šolske atletske steze

3.000.000

1.400.000

1.300.000

2.000.000

7.500.000

7.000.000

nadomestna igrišča pri oš
vransko
ureditev nadomestnega nogometnega igrišča
prenova športnega parka na
izlakah
obnova športnih površin

5.000.000

3.500.000

13.700.000

10.000.000

23.700.000

10.500.000

9.000.000

19.500.000

opremljanje regijskega centra
za žensko in moško športno
gimnastiko
rekonstrukcija kletne etaže
športne dvorane

4.400.000
13.000.000

14.500.000

8.900.000

8.900.000

2.700.000

2.700.000
1.400.000

7.500.000
7.000.000

16.300.000

9.900.000

7.500.000
3.400.000

10.400.000

12.100.000

12.100.000

6.600.000

6.600.000

2.500.000

2.500.000

63 PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK

delovne akcije vzdrževanja in
obnove planinskih poti
vzdrževalna dela, posodobitev
objekta in preureditev ogrevanja
v pus bavšica
izgradnja plezalne stene

2.000.000

2.000.000

64 PLANINSKO DRUŠTVO KRIŽE

elektrifikacija doma na kriški gori

5.000.000

65 PLANINSKO DRUŠTVO POŠTE IN
TELEKOMA LJUBLJANA
66 PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA

7.200.000

67 PLANINSKO DRUŠTVO SOLČAVA

ekološka sanacija poštarskega
doma na vršiču
posodobitev in investicijsko
vzdrževalna dela na pogačnikovem domu na kriških podih in
zgornji postaji tovorne žičnice na
kriških podih
adaptacija koče na klemenči jami

68 PLAVALNI KLUB LJUBLJANA

rekonstrukcija kopališča kolezija

1.800.000

69 PLAVALNI KLUB RADOVLJICA

dograditev garderob, prostora
za počitek-ohladitev in prostorov
savne, solarija in masaže

6.700.000

62 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
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3.000.000

2.200.000

7.200.000
7.200.000

1.600.000

4.000.000

4.700.000

8.600.000

4.700.000
2.000.000
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30.000.000

33.800.000
6.700.000

Naziv prosilca

naziv programa

SIT 2006

70 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
- ZSŠP
71 SMUČARSKI KLUB TRIGLAV KRANJ

poligon krvavec

5.100.000

5.100.000

26.500.000

26.500.000

72 SMUČARSKI SKAKALNI KLUB ALPINA
ŽIRI
73 SŠ - GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA

skakalnice žiri

74 ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
75 ŠPORTNI CENTER MARIBOR
76 ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA
77 ŠPORTNO DRUŠTVO GIB LJUBLJANA
ŠIŠKA
78 ŠPORTNO DRUŠTVO KUK DOLENJA
TREBUŠA
79 ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBNO

skakalnica na gorenji savi

2.400.000

obnova športne dvorane gimnazije ljubljana šiška
slovenski šahovski center
obnova 25. meterskega bazena v
kopališču pristan
sanacija travnatih površin ob
kornu
poglobitev dvorane gimnastičnega centra
adaptacija športnega igrišča

SIT 2007

SIT 2008

2.000.000

15.000.000

19.400.000

1.600.000

5.000.000

6.600.000

15.900.000
15.000.000

SIT SKUPAJ

15.900.000
6.200.000

21.200.000

4.500.000

4.500.000

2.400.000

2.400.000

2.300.000

2.300.000

500.000

500.000

80 ŠPORTNO DRUŠTVO PODNART

obnova in dograditev zaščitno
varovalne ograje na zunanjem
športnem igrišču
šd podnart

3.000.000

81 ŠPORTNO DRUŠTVO SELCA

športni park rovn selca

6.300.000

6.300.000

2.700.000

2.700.000

5.100.000

5.100.000

82 ŠPORTNO DRUŠTVO ZARJA GRAHOVO- adaptacija športnega igrišča
KORITNICA
83 ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO izgradnja športno rekreacijskega
GORNJI SLAVEČI
centra gornji slaveči - izgradnja
igrišč
84 VESLAŠKI KLUB BLED
obnova in rekonstrukcija ciljnega
in startnega prostora
85 ZAVOD IVANA CANKARJA ZA KULTUobnova košarkarskega igrišča
RO, ŠPORT IN TURIZEM VRHNIKA
86 ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA
odbojkarsko igrišče na mivki
87 ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE

88 ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO
DOMŽALE
89 ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ
90 ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA

rekonstrukcija malega nogometnega igrišča s postavitvijo
umetne trave
razsvetljava stadiona in položitev
tart. prevleke
izgradnja večnamenskega igrišča
v športnem parku stražišče
mali športni park

20.000.000

1.300.000

200.000

6.500.000

4.500.000

26.500.000

2.000.000

2.000.000

4.900.000

4.900.000

3.000.000

1.800.000

4.800.000

27.800.000

27.800.000

6.200.000

6.200.000

6.300.000

6.300.000

91 ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO atletska metališča-atletski
LJUBLJANA
poligon
92 AMD OREHOVA VAS
posodobitev tekmovalne motokros proge
93 NOGOMETNI KLUB BEŽIGRAD
nogometni center nk bežigrad

17.700.000

17.700.000

94 SMUČARSKO DRŠTVO KRKA ROG

dodatno zasneževanje sc bela

26.000.000

26.000.000

95 SMUČARSKO SKAKALNI KLUB
VELENJE
96 STRELSKI KLUB CENTRAL

sanacija objektov

5.600.000

5.600.000

17.900.000

17.900.000

97 OBČINA PUCONCI

ureditev atletskih objektov pri oš

5.000.000

5.000.000

98 KRAJEVNA SKUPNOST LOKAVEC

večnamenska dvorana

99 OBČINA ORMOŽ

obnovitvena dela na atletski stezi

dograditev strelišča

2.700.000

2.000.000

20.000.000

8.600.000

16.100.000
18.700.000

9.000.000

13.700.000
28.600.000

16.100.000
18.700.000

100 OBČINA PUCONCI

projekt športne dvorane

101 OBČINA RAČE FRAM

izgradnja športne dvorane oš

30.000.000

14.700.000

44.700.000

102 OČINA ŠKOFLJICA

večnamenska športna dvorana
pri oš
izgradnja nogometnega igrišča

30.000.000

9.300.000

39.300.000

103 OBČINA TRBOVLJE
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5.500.000

19.400.000
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19.400.000

Naziv prosilca
104 ŠPORTNI CENTER PIRAN

naziv programa
veslaški športni objekt

105 ŠPORTNO DRUŠTVO KRANJSKA GORA športni park ruteč

SIT 2006

SIT 2007

SIT 2008

SIT SKUPAJ

15.000.000

2.000.000

17.000.000

12.400.000

3.000.000

15.400.000

106 ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO
MAKONDO
107 ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO
MAKONDO
108 ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO
MAKONDO
109 VESLAŠKI KLUB ARGO IZOLA

obnova košarkarskega igrišča
v kopru
obnova košarkarskega igrišča v
ljubljani (malenškova)
obnova košarkarskega igrišča v
ljubljani (kodeljevo)
klubski objekti

1.000.000

1.000.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

1.100.000

5.200.000

5.200.000

110 PLANINSKO DRUŠTVO TOLMIN

adptacija koče na planini razor

6.600.000

6.600.000

111 PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

planinska koča na blegošu

6.600.000

6.600.000

112 PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL

koča na planini pri jezeru

6.700.000

6.700.000

113 OŠ BOGOJINA

gradnja športnih objektov

2.200.000

2.200.000

114 KRAJEVNA SKUPNOST GOJAČE
MALOVŠE

preplastitev asfaltnih športnih
površin v malovšah

1.000.000

1.000.000

Raziskovanje in razvoj športa (RR)
Komisija za raziskovanje in razvoj v športu je vrednotila 92 vlog na področju RR (predhodno leto 80
vlog). Višina zaprošenih sredstev vseh trenutno popolnih vlog je znašala 556.974.604 SIT, medtem ko
je fundacija razpisala 159 mio SIT. Prijave so tako za 3,5-krat presegale razpisano vsoto.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na področju
raziskovanja in razvoja športa.
1. Na področju raziskovanja in razvoja v športu imajo prednost pri sofinanciranju aplikativni
programi, ki so v interesu krovnih športnih organizacij.
2. Fundacija bo sofinancirala programe raziskovanja in razvoja v športu, ki pokrivajo različne
dejavnosti športa, od vrhunskega šport do športa otrok in mladine. Za projekte znanstvenega
raziskovanja bo namenila okoli 10% razpisanih sredstev na področju raziskovanja in razvoja
športa.
3. Program Inštituta za šport na področju vrhunskega športa pokriva večino potreb nacionalnih
panožnih športnih zvez po tehnologijah, zato se sredstva za ta predmet sofinanciranja 		
osredotočijo na tem programu. Inštitutu za šport se namenijo sredstva za zahtevne tehnologije
z vidika upravljanja in vzdrževanja ter tehnologije, ki jih uporablja več panožnih timov. 		
Nacionalnih panožnim športnim zvezam se namenijo sredstva večinoma za prenosne 		
tehnologije za potrebe dela na terenu. Fundacija bo sofinancira tudi nekatere tehnologije, ki so
povezane z drugimi področji športa, ne samo z vrhunskim.
4. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih 		
panožnih športnih zvez, OKS in Inštituta za šport, zato bo fundacija sofinancira le omenjene
izvajalce, in sicer največ do 50% vrednosti programa po predložitvi računa usposobljenega
izvajalca.
5. Pri sofinanciranju manjkajočih programov strokovnega usposabljanja in izobraževanja 		
strokovnih delavcev v športu bo fundacija sofinancirala programe, ki usposabljajo 		
pretežno volunterske športne delavce. Fundacija bo s sofinanciranjem skušala doseči i		
zvedbo programov, ki se ne realizirajo zaradi premajhnega števila udeležencev ali doseči nižjo
ceno usposabljanja za udeležence, če se na ta program prijavi dovolj kandidatov.
6. Fundacija bo enakomerno financirala projekte znanstvenega raziskovanja na različnih področjih
športa. Pri sofinanciranju imajo prednost programi, ki so ozko povezani z raziskovalno 		
problematiko športa.
7. Pri dodeljevanju sredstev se upošteva koriščenje sredstev iz preteklih let. Med kandidati, ki so
že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri sofinanciranju tisti, ki so uspešno realizirali
dodeljena sredstva fundacije v preteklih letih.
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Skladno z navedenimi izhodišči je fundacija v letu 2006 dodelila sredstva za 34 programov raziskovanja
in razvoja športa (predhodno leto 34). Po 23,9 % je bilo namenjenih programom spremljanja in razvoja
treninga, 19,1% programu štipendiranja nadarjenih športnikov, 10% znanstveno raziskovalnim projektom,
3,8% programom usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter 36% nakupu tehnologije potrebne za
spremljanje in razvoj treninga ter 7,2% drugim programom.
Največjega sofinanciranja sta bila deležna program Inštituta za šport za meritve, analize in svetovanja
vrhunskim športnikom ter program Olimpijskega komiteja Slovenija za štipendiranje nadarjenih športnikov.
Fundacija je namenila tudi precej sredstev za nakup računalniške opreme, za katere je kandidiralo precej
prosilcev. Vsa sredstva za ta namen je dodelila programu subvencioniranja nakupa računalniške opreme
Olimpijskega komiteja Slovenije.
Ugotavljamo tudi, da vedno več športnih društev in klubov kandidira za nakup tehnologij za izvajanje svojih
rednih programov. Zaradi možnosti realizacije takšnega nakupa, racionalizacije uporabe, primernosti in
enotnosti teh tehnologij smo predlagali nacionalnim panožnim športnim zvezam, da pred prihodnjimi
razpisi fundacije opravijo interne razpise, na katerih ugotovijo potrebe in zmožnosti svojih članic za nabavo
tehnologij. Na podlagi le-teh lahko zveze prijavijo programe na razpis fundacije.
Preglednica 10 Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja športa v letu 2006
Naziv prosilca

naziv programa

SIT

1 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

tehnična pomagala

2 FAKULTETA ZA ŠPORT

tehnologije

20.200.000

3 FAKULTETA ZA ŠPORT

meritve, analize in svetovanja

36.500.000

4 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

razvoj športa - monitoring treninga

300.000

5 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

doping kontrole

500.000

6 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

tehnologija

500.000

7 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

jadralno padalstvo in zmajarstvo - merilna oprema

200.000

8 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

padalstvo- g-videooprema

200.000

9 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

motorno letenje - logger

300.000
600.000

11 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

sistemsko spremljanje kakovosti slovenske odbojke v 1.
državni ligi v moški in ženski konkurenci
strokovni seminarji - posvet športa

12 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

vzdrževanje strojne in programske opreme

3.500.000

13 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

protidopinški program

4.000.000

14 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

razvoj in vzdrževanje osrednjega spletnega portala na
področju športa
nadstandardno zavarovanje športnikov

5.500.000

10 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

15 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
16 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

800.000

500.000

7.500.000

17 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

subvencioniranje izdelave spletnih aplikacij športnih
organizacij
program štipendij

18 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

nabava opreme za vpis in vris podatkov o planinskih poteh

1.000.000

19 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

usposabljanje volonterskih strokovnih delavcev

3.600.000

20 ŠIC - ŠPORTNO-IZOBRAŽEVALNI CENTER, ZAVOD ZA
IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE V ŠPORTU
21 ŠPORTNO DRUŠTVO TIMING, MOJSTRANA

usposabljanje strokovno-organizacijskih delavcev v športu

1.500.000

nakup tehnologije za spremljanje in razvoj trening

800.000

22 TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJA

merilno programskam oprema za tsc vojsko

800.000

23 TIMING LJUBLJANA

elektronski semafor dactronics

4.600.000

24 ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO SREDIŠČE RS KOPER

nakup tehnologij

4.600.000

25 ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

oprema za nadzor in razvoj treninga

218.000

26 POLITEHNIKA NOVA GORICA

razvoj nove metode višinske aklimatizacije

600.000
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15.000.000
30.500.000

Naziv prosilca

naziv programa

SIT

27 FAKULTETA ZA ŠPORT

modeliranje uspešnosti športnikov

1.700.000

28 FAKULTETA ZA ŠPORT

vadba za zdravje in rehabilitacijo

1.200.000

29 FAKULTETA ZA ŠPORT

psihološke značilnosti in stili vodenja v slovensk

2.200.000

30 FAKULTETA ZA ŠPORT

vadba za šport in zdravje

3.500.000

31 FAKULTETA ZA ŠPORT

spodbujanje prostovoljnega dela z mladimi v športu

32 FAKULTETA ZA ŠPORT

merske značilnosti in aplikacija geometrijskih lastnosti
stopala v industriji
psihosomatični status mladih 1970-2003/04

33 FAKULTETA ZA ŠPORT

34 ZNANSTVENO - RAZISKOVALNO SREDIŠČE REPUBLIKE prednosti in pomanjkljivosti športnega trga v slov
SLOVENIJE, KOPER

300.000
1.200.000
4.100.000
1.200.000

Založništvo v športu (Z)
Po zavrnitvi 3 vlog je komisija obravnavala 119 vlog (predhodno leto 122), katerih višina zaprošenih
sredstev znaša 156.593.355 SIT (predhodno leto 156 mio SIT). Na področju založništva je fundacija
razpisala 49 mio SIT, tako da so prijavljeni projekti 3,5-krat presegali razpisano vsoto.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na področju
založništva v športu.
1. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele krovne organizacije civilne športne sfere, sledijo
društva in klubi, nato zavodi, nazadnje pa gospodarske družbe.
2. Izbor financiranja strokovne literature zajema tri področja založništva v športu: vrhunski šport,
športno rekreacijo in šport otrok in mladine.
3. Z načinom sofinanciranja publikacij v okviru razpisanih projektov fundacije na področju 		
založništva v športu fundacija skuša dvigniti raven oblikovanja in posledično privlačnosti
tovrstnih publikacij za ciljne skupine bralcev.
Na podlagi navedenih izhodišč je fundacija dodelila sredstva za 68 publikacij (predhodno leto 71). Skoraj
polovica sredstev 49,5% bo namenjenih strokovnim knjigam s področja športa, 45,4% sredstev strokovnim in znanstvenim revijam ter strokovnim člankom in prilogam v poljudnih revijah ter 5,1% zbornikom
strokovnih in znanstvenih športnih kongresov.
Preglednica 11 zvajalci na področju založništva v športu v letu 2006
Naziv organizacije

naziv programa

SIT

1 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

atletika

2 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

pravila za atletska tekmovanja

3 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

vrhunski dosežek

4 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

kaj mora atlet vedeti o dopingu

400.000

5 AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE

motokros - vidiki kondicijske priprave

750.000

6 BRANKO ŠKOF, ZASEBNI ŠPORTNI DELAVEC

tek za vsakogar

7 DIAGNOSTIČNI CENTER CELJE, MEDICINA DELA,
PROMETA IN ŠPORTA D.O.O.
8 FAKULTETA ZA ŠPORT

učbenik medicine športa + zgoščenka

1.900.000

športna psihologija in trenerji

1.000.000

9 FAKULTETA ZA ŠPORT

z igramu do igre - metodika učenja igre v napadu

600.000

10 FAKULTETA ZA ŠPORT

šport in družba: sociološki vidiki

700.000

11 FAKULTETA ZA ŠPORT

šport v obdobju zrelosti

700.000

12 FAKULTETA ZA ŠPORT

športni menedžment

700.000

13 FAKULTETA ZA ŠPORT

700.000

14 FAKULTETA ZA ŠPORT

uporaba improviziranih pripomočkov pri izvajanju športnih dejavnosti
predšolskih otrok
razvoj teniško motorčnih sposobnosti

15 FAKULTETA ZA ŠPORT

gibalna abeceda iv. del - plezanja

600.000
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600.000

Naziv organizacije

naziv programa

SIT

16 FAKULTETA ZA ŠPORT

ples - ustvarjanje z gibom in ritmom

17 FAKULTETA ZA ŠPORT

revija šport

18 FAKULTETA ZA ŠPORT

priročnik za sojenje male košarke

700.000

19 FAKULTETA ZA ŠPORT

metode poučevanja v aerobiki

300.000

20 FAKULTETA ZA ŠPORT

tretji korak v ritmični gimnastiki

600.000

21 FAKULTETA ZA ŠPORT

aerobika

300.000

22 FAKULTETA ZA ŠPORT

mala košarka - metodika poučevanja in učenja

400.000

23 FAKULTETA ZA ŠPORT

gibalna abeceda ii. del - lazenja

600.000

24 FAKULTETA ZA ŠPORT

nogomet trening mladih 1. in 2. del

300.000

25 FAKULTETA ZA ŠPORT

kinesiologia slovenica

1.250.000

26 FITNES ZVEZA SLOVENIJE

pot do uspeha - multimedijski fitnes priročnik

1.400.000

27 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE

gimnastika za trenerje in pedagoge 2

770.000

28 JUDO-AIKIDO-JUJITSU-KENDO ZVEZA SLOVENIJE

revija slovenski judo

600.000

29 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

veslajmo modro

450.000

30 KAJAKAŠKO DRUŠTVO SENIORJEV - MOKR

kajakaški smerokaz

600.000

31 KARATE ZVEZA SLOVENIJE

revija slovenski karate

300.000

32 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

strokovni bilten kzs

500.000

33 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE

revija naša krila

600.000

34 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

lokostrelska revija

300.000

35 MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA ALPE ADRIA

meritve na športnih tekmovanjih

900.000

36 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

revija pil

37 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

revija cicido

1.000.000

38 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

revija ciciban

1.000.000

39 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D.

revija pil plus

500.000

40 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

top spin - bela žogica

750.000

41 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

naš nogomet

42 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

trener

1.000.000

43 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

od začetnika do odbojkarja

1.000.000

44 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

stanko bloudek, oblikovalec športnih objektov

800.000

45 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

zakonodaja v športu

600.000

46 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE

kriteriji za kategoriziranje športnikov v rs

300.000

47 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE

orientacija - dvd

48 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

priročnik za markaciste

1.000.000

49 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

planinski vestnik

1.600.000

50 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

informatizacija vseh letnikov planinskega vestnika

2.524.000

51 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA

potapljač

300.000

52 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA

zdrava zabava, revija o študentskem športu

600.000

53 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

trener za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ≈a/pro«

180.000

54 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

smučišča in priprava smučarskih prog - priročnik

500.000

55 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE

trener za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo ≈b«

170.000

56 SOKOL GROUP PODJETJE ZA ŠPORT IN REKREACIJO D.O.O.
57 STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

sokol, revija za šport in prosti čas

500.000

strelstvo 2005

200.000

58 ŠAHOHLAČNIK ZAVOD ZA NAPREDEK ŠAHA

moji veliki predhodniki ii

500.000

59 ŠAHOHLAČNIK ZAVOD ZA NAPREDEK ŠAHA

prvi koraki v svet šaha

500.000

60 ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

šahovska misel

61 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE

zbornik 7. slovenskega kongresa
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1.000.000

Naziv organizacije

naziv programa

62 ZAVOD EKVILIB, ZAVOD ZA KULTURO DUHA IN
TELESA
63 ZAVOD ZA FAIR PLAY IN STRPNOST V ŠPORTU

SIT

šport v eu in sloveniji

300.000

fair play priročniki

800.000

64 ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE trener rokometa

500.000

65 ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV
V ITALIJI
66 ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV
SLOVENIJE
67 ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE

zbornik slovenskega športa v italiji 2006

300.000

avto šport 2006

300.000

68 SAVATE ZVEZA SLOVENIJE

savate

200.000

zbornik 19. strokovnega posveta športnih pedagogov slovenije

1.200.000

Pritožbe nad delitvijo sredstev in postopki delitve sredstev
Zaradi zelo velikega števila prosilcev in zneskov zaprošenih sredstev, ki večkrat presegajo razpisana
sredstva fundacije, mora fundacija opraviti izbor prijavljenih programov in večinoma odobriti manj sredstev,
kot pričakujejo prosilci. V letu 2006 je na fundacijo vložilo 90 pritožb na delitev sredstev fundacije kar
49 prosilcev. Porast pritožb utemeljujemo s pravnim poukom, ki navaja prosilce k pritožbi, in spornimi
informacijami Ministrstva za šolstvo in šport o delovanju fundacije.
Svet fundacije je v letu 2006 preveril vse postopke vrednotenja strokovnih komisij. Svojo obrazložitev
je skladno z ZUP pisno posredoval vsem, ki so se pritožili. Ugotovil je, da sta bili utemeljeni le dve
pritožbi. Poleg tega je Svet dodatno utemeljil svojo delitev nekaterim kandidatom, ki so za to izrecno
pisno zaprosili.
Ministrstvo za šolstvo in šport, kot drugostopenjski organ (po Zakonu o splošnem upravnem postopku - v
nadaljevanju besedila ZUP), je od fundacije prevzelo 88 pritožb na odločbe fundacije za delitev sredstev v
letu 2006. Do sedaj je ministrstvo odločilo le za 7 pritožb. Roki, v katerih bi moralo ministrstvo odločati
(po ZUP-u), so za vse pritožbe že potekli.
V sedmih odločbah, ki jih je MŠŠ do danes posredovalo fundaciji, je vsem pritožnikom ugodilo, ne da
bi upoštevalo vsebino vlog. V izreku odločbe je zapisalo, da se odločba Fundacije za šport, v delu, v
katerem je odločeno o vlogi za sofinanciranje pritožnikov, odpravi in vrne fundaciji v ponovni postopek.
MŠŠ je odločitev utemeljilo s tem, da pravilnik fundacije, h kateremu daje soglasje Državni zbor RS, ni
dobra podlaga za odločanje sveta fundacije, zato je fundaciji naložilo, da ustrezno spremeni pravilnik in
nato ponovi postopek vrednotenja vloge.
Z odločbo je MŠŠ, kljub temu, da je ugodilo pritožbam prosilcev, povzročilo, da se lahko pritožbe rešujejo
šele, ko bo Državni zbor RS dal soglasje k novemu pravilniku fundacije. Zato je fundacija takoj opozorila MŠŠ, da glede na navodila drugostopenjskega organa v upravnem postopku ni mogoče spoštovati
zakonitega 30-dnevnega roka za izdajo nove odločbe, saj je drugostopenjski organ s svojo obrazložitvijo
zavezal tudi Državni zbor RS, na katerega Fundacija za šport nima nobenega vpliva. Odločba MŠŠ pa
je še posebej sporna za tiste pritožnike, ki bi z odločbo prejeli sredstva fundacije, vendar pa je MŠŠ
odpravilo odločbo fundacije tudi za njihov del sredstev.
Zaradi spornih odločb je fundacija dne 30.3.2006, št. 139/06, naslovila na MŠŠ obrazloženo pobudo
za srečanje, na katerem bi skušali rešiti nastali zaplet, vendar pa je MŠŠ s precejšno zamudo (dne
14.4.2006) fundaciji izrazila nepripravljenost za srečanje, saj odgovorni menijo, da zanj ni potrebe.
Hkrati je fundacija od MJU, ki je na podlagi 321. člena ZUP dolžna tolmačiti ta zakon, dne 31.3.2006,
št. 140/06, zahtevala pojasnila v povezavi z izdanimi odločbami MŠŠ. Po dveh pozivih MJU po nujnem
reševanju zadeve (številka 142/06, z dne 19.4.2006, številka 150/06 z dne 21.4.2006) je fundacija
dne 26.4.2006 prejela pojasnila glede navedenih vprašanj. Po mnenju MJU navodilo MŠŠ presega pristojnosti drugostopenjskega organa, kar pomeni, da je MŠŠ izdalo nezakonito navodilo.
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Pojasnila MJU so potrdila stališče fundacije, na podlagi katerega je fundacija dne 20.4.2006 naslovila
predlog, da čim prej popravi odločbe, s katerimi je onemogočilo reševanje pritožb na delitev sredstev
fundacije, kakor tudi izplačilo dodeljenih sredstev pritožnikom. Na podlagi pojasnila MJU je fundacija
dne 26.4.2006 na MŠŠ naslovila še poziv, da drugostopenjski organ poda zakonita navodila, kako
procesirati pritožbe.

N a dzor nad nam ens ko
p orab o r a zd elj enih sre ds tev
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 dokazila za izplačevanje pogodbenih
obveznosti. S podpisom pogodbe so vsi izvajalci pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavili, da
bodo sredstva fundacije v celoti uporabili namensko in racionalno 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 javnih razpisov
na splošno nima sporov.
Na področju vrhunskega športa, področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport (oboje športna dejavnost), področju izbranih znanstveno raziskovalnih projektov in programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu (oboje raziskovanje in razvoj športa) so morali
izvajalci fundaciji dokazati, da sredstva fundacije ne presegajo pogodbenega deleža sofinanciranja, najkasneje do konca marca 2007 pa bodo morali fundaciji dostaviti tudi zaključni račun za leto 2006. Pred
kakršnimkoli izplačilom sredstev so morali izvajalci podpisati izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki
fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je fundacija namenila izvajalcu.
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa študentov in športne rekreacije ter drugih
programov (športna dejavnost) ter področju programov spremljanja in razvoja treninga ter sofinanciranja
nakupa tehnologij, potrebnih za spremljanje in razvoj treninga (raziskovanje in razvoj športa), so morali
izvajalci dokazati namensko porabo sredstev z dokazili o stroških. S temi so morali dokazati, da delež
fundacije ne presega dogovorjenega deleža sofinanciranja programa. Poleg tega so fundaciji dostavili
letno poročilo o izvedbi programa in pisno izjavo o nadziranju namenske porabe.
V letu 2006 je fundacija preverila dejansko izvajanje štirih programov na področju D3. Pooblaščeni izvajalec fundacije je izvedel nadzor nad programi:
1. ≈Članski teki za pokal Primorskih novic 2006«, katerega izvajalec je bil Društvo ljubiteljev teka
Filipides,
2. ≈Športno rekreativna dejavnost Agencije za šport Novo mesto«, ki ga izvaja Agencija za šport
Novo mesto,
3. ≈Hura, prosti čas«, katerega izvajalec je Zveza za šport otrok in mladine Slovenije ter
4. Športni vikendi Športne zveze Ljubljane 2006«, ki ga izvaja Športna zveza Ljubljane.
Svet Fundacije je obravnaval poročila o nadzoru nad namensko porabo sredstev pri navedenih programih
in sprejel naslednja priporočila za izvajalce:
• programi so v širši javnosti slabo prepoznavni poleg tega na nobenem dogodku se Fundacija
za šport ni oglaševala,
• oglaševanje in promocija programov se ne izvaja oz. je prepuščena iznajdljivosti posameznih
izvajalcev programa.
Svet Fundacije je sprejel sklep, da mora v prihodnje Fundacija za šport od izvajalcev zahtevati, da se
fundacija oglašuje tudi na izvajanju programa - prireditvah in dogodkih ter da se za izvajalce pripravi
navodila za oglaševanje fundacije.
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Izvajalci na področju gradnje športnih objektov so bili pred kakršnimkoli izplačilom sredstev javnega
razpisa dolžni:
• ravnati s sredstvi v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;
• najkasneje do 31.8. v letu, za katerega imajo odobrena sredstva, dostaviti fundaciji gradbeno
dovoljenje oziroma enotno gradbeno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi del;
• 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 predstavniki Fundacije nadzirajo 		
kakovost, obseg in izvajanje terminskega plana dogovorjenih del.
Za dodatni nadzor na področju gradnje športnih objektov je fundacija sklenila pogodbo z neodvisnim
strokovnjakom, ki si bo ogledal izvedbo investicijskih programov ter pisno poročal o svojih ugotovitvah.
Preglednica 12 Pregled programov iz Javnega razpisa za uporabo sredstev Fundacije za šport za gradnjo 		

športnih objektov v letih 2006, 2007 in 2008, nad katerimi bo izveden dodaten nadzor
nad namensko porabo sredstev

št.pog izvajalec

program

odobrena sredstva (SIT)
20.000.000

O-06-30 OBČINA PTUJ

izgradnja igrišča z umetno travo

O-06-18 OBČINA ILIRSKA BISTRICA

izgradnja prizidka oš jelšane s telovadnico

20.500.000

O-06-90 ŠPORTNI CENTER MARIBOR

obnova 25. meterskega bazena v kopališču pristan

21.200.000

O-06-111 OBČINA DUPLEK

izgradnja nadomestne telovadnice

21.700.000

O-06-113 OBČINA RUŠE

pokrit bazen s spremljajočimi prostori

22.100.000

O-06-108 OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU

večnamensko športno igrišče ponikva

23.200.000

O-06-78 OBČINA GORENJA VAS-POLJANE

nova telovadnica ter zunanje igrišče pri oš

24.200.000

O-06-82 OBČINA RADOVLJICA

rekreacijski park v radovljici

24.300.000

O-06-23 OBČINA LJUTOMER

rekonstrukcija letnega kopališča ljutomer

24.700.000

O-06-83 OBČINA SEVNICA

športni dom tvd partizan

25.700.000

O-06-61 SMUČARSKO DRUŠTVO KRKA ROG

dodatno zasneževanje sc bela

26.000.000

O-06-46 SMUČARSKI KLUB TRIGLAV KRANJ

skakalnica na gorenji savi

26.500.000

O-06-91 VESLAŠKI KLUB BLED

obnova in rekonstrukcija ciljnega in startnega prostora

26.500.000

O-06-57 ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE

razsvetljava stadiona in položitev tartanske prevleke

27.800.000

O-06-93 NOGOMETNI KLUB BEŽIGRAD

nogometni center nk bežigrad

28.600.000

O-06-102 PLAVALNI KLUB LJUBLJANA

rekonstrukcija kopališča kolezija

33.800.000

O-06-95 OBČINA ŠKOFLJICA

večnamenska športna dvorana pri oš

39.300.000

O-06-94 OBČINA RAČE FRAM

izgradnja športne dvorane oš

44.700.000

O-06-81 OBČINA POSTOJNA

športna dvorana ob oš a. globočnika v postojni

46.400.000

Pooblaščeni izvajalec nadzora nad namensko porabo sredstev pri gradnji športnih objektov še ni pripravil
poročil za navedene investicijske programe, saj fundacija načeloma opravlja nadzor, ko je gradnja končana. Poročila o realizaciji teh investicij bo Svet obravnaval v naslednjih letih.
V letu 2006 je Svet fundacije obravnaval poročila o izvedenem nadzoru na podlagi terenskega ogleda za
investicije iz preteklih javnih razpisov, navedene v spodnji preglednici.
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Preglednica 13 Obravnavana poročila nadzora nad namensko porabo sredstev investicijskih programov

v letu 2006

št. pog.

izvajalec

program

O-04-86

Športno društvo Alfa

Prenovo in dograditev Športnega parka Vevče

O-05-41

Planinsko društvo Kamnik

Izgradnja plezalne stene

4.000.000

31. seja 10.1.2006

O-05-7

Nogometni klub Faktor

Vadbeno središče NK Factor Tomačevo

15.000.000

42. seja 24.10.2006

O-05-54

Zavod za šport Nova Gorica

Kajakaški center Solkan

20.000.000

42. seja 24.10.2006

O-05-81

Zavod za šport Ajdovščina

Sanacija zimskega bazena Ajdovščina - ŠC Police

40.000.000

42. seja 24.10.2006

O-05-17

Občina Pivka

Izgradnja telovadnice ob OŠ Pivaka

40.000.000

42. seja 24.10.2006

O-05-10

Občina Horjul

Pokrito športno igrišče za hokej na rolerjih

20.000.000

42. seja 24.10.2006

O-05-65

30.000.000

42. seja 24.10.2006

20.000.000

42. seja 24.10.2006

O-05-74

Zavod za šport in rekreacijo Rekonstrukcija in posodobitev športne dvorane
Domžale
Zveza mariborskih športnih Večnamenska športna dvorana v Ljudskem vrtu
društev Branik
Občina Ruše
Prizidek k športni dvorani v Rušah

20.000.000

42. seja 24.10.2006

O-04-89

Občina Šentjur

Atletski stadion Šentjur

15.000.000

42. seja 24.10.2006

O-06-68

Športno društvo Makondo

Verjami v svoj koš - Obnovo košarkarskega igrišča v KP

1.000.000

42. seja 24.10.2006

O-06-69

Športno društvo Makondo

1.100.000

42. seja 24.10.2006

O-06-70

Športno društvo Makondo

1.100.000

42. seja 24.10.2006

O-06-43

Planinsko društvo Solčava

Verjami v svoj koš - Obnovo košarkarskega igrišča
Malenškova v Ljubljani
Verjami v svoj koš - Obnovo košarkarskega igrišča
Kodeljevo v Ljubljani
Adaptacija koče na Klemenči jami

4.700.000

42. seja 24.10.2006

O-06-6

Krajevna skupnost Rožno
Gradnja športnega kompleksa v Rožnem
Presladol
Balinarski športni klub Krim Prenova dvorane BŠK Krim

O-05-71

O-05-1

odobrena sredstva
v SIT
21.200.000

seja Sveta
31. seja 10.1.2006

7.300.000
14.10.2006
5.000.000
18.2.2006

Pri vseh poročilih o programih iz preglednice 13 je Svet fundacije zavzel pozitivno stališče glede namenske porabe dodeljenih sredstev.
Nadzor nad namensko porabo pri Planinskem društvu Kamnik, Športnem društvu Makondo, Športnem
društvu Solčava, Krajevni skupnosti Rožno Predladol in BŠK Krim je fundacija izvedla, ker so ti izvajalci
dokazovali vložek prostovoljnega dela v sofinancirane programe.
Izvajalci na področju založništva so morali pred kakršnimkoli izplačilom sredstev dostaviti fundaciji
pisno izjavo o nadziranju namenske porabe sredstev, pridobiti soglasje k recenzentu publikacije, pridobiti soglasje fundacije k prodajni ceni sofinancirane publikacije, predložiti dokazila o stroških ter samo
publikacijo.
Nekateri izvajalci javnih razpisov niso uspeli zadostiti navedenim pogojem koriščenja sredstev v predpisanem roku. Izvajalci so bili dolžni dostaviti dokazila o namenski porabi sredstev fundacije najkasneje
do konca leta, ob prošnji za podaljšanje roka za koriščenja sredstev, pa je fundacija s sklepom Sveta
sklenila z izvajalci anekse k pogodbam, ki izvajalcem omogočajo koriščenje sredstev do 28.2. prihodnjega
leta. V preteklih letih je Svet sprejel sklep, da se sredstva, ki niso bila koriščena do tega roka, zapadla
in so bila prenesena v naslednji finančni načrt.
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Zapadla sredstva iz leta 2005
Fundacija pri realizaciji sredstev javnega razpisa izvaja navedene mehanizme koriščenja sredstev, zato
nekateri izvajalci sredstev ne izkoristijo v celoti ali deloma. Izvajalcem, ki do dogovorjenega roka ne
izkoristijo sredstev, sredstva s sklepom Sveta fundacije zapadejo.
Preglednica 14 Pregled realizacije pogodbenih obveznosti javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu

2005 v primerjavi z letom 2004

PODROČJE

LDN 2005

Pogodbene
obveznosti

534.400.000

534.400.000

534.400.000

100,0%

D3

80.000.000

80.000.000

78.047.054

97,6%

1.952.946

2,4%

8

D4

25.600.000

25.600.000

23.097.578

90,2%

2.502.422

9,8%

6

137.200.000

137.200.000

134.603.974

98,1%

2.596.026

1,9%

8

33.817.693

31.316.277

92,6%

2.501.316

662.800.000

654.800.000

542.317.758

-52.482.242

0

0,0%

-52.482.242

128.000.000

128.000.000

125.385.822

98,0%

2.614.178

2,0%

7

D1+D2

O (04-06 v letu 05)
O (04-06 aneksi za 05)
O (05-07 v letu 05)
O (05-07 aneksi za 06)
R&R
Z
SKUPAJ

Realizacija % realizacije

RAZLIKA % zapadlih št. nerealiziranih
sredstev
programov
2004
0
0,0%
0

82,8% 112.482.242

10,3%

32.000.000

32.000.000

29.240.000

91,4%

2.760.000

8,6%

12

1.600.000.000

1.573.335.451

1.498.408.563

95,2%

74.926.888

5,0%

41

* pri realizaciji je upoštevano kot da bodo izvajalci, s katerimi bo fundacija podpisala anekse, realizirali sredstva

Glede na analizo dokumentacije in izplačil pogodbenih obveznosti izvajalcev javnega razpisa za uporabo
sredstev fundacije v letu 2005 je Svet sprejel sklep, da zapade 74.926.888 SIT, kar predstavlja 5%
razdeljenih sredstev javnega razpisa. Zapadla sredstva so bila vključena v finančni načrt fundacije za
leto 2006.
Poleg tega je svet sprejel tudi sklep o zapadlosti 2.596.026 SIT sredstev za leto 2004. Nekateri izvajalci
na področju gradnje športnih objektov, ki so jim bila dodeljena sredstva za leto 2004, z aneksi pa jim
je bila podaljšana možnost koriščenja sredstev v leto 2005, namreč niso dostavili ustreznih dokazil o
namenski porabi sredstev.

Pri dobivan je sredstev
Poleg delitve sredstev je ena najpomembnejših nalog fundacije skrb za pridobivanje sredstev. V ta namen
je fundacija zasnovala kratkoročno in srednjeročno strategijo delovanja, ki jo je potrdil Svet v prejšnjem
mandatu na 21. redni seji dne 04.05.1999. Fundacija je tudi v letu 2006 nadaljevala z aktivno politiko
na tem področju.
Zaradi nereševanja problematike na posameznih področjih iger na srečo so potekali stalni stiki med
predstavniki FIHO ter vodstvi in predsedniki nadzornih svetov obeh loterij. Dne 24.11.2004 je bil z Uradom za nadzor prirejanja iger na srečo dogovorjen način dela, ki bi naj izboljšal učinkovitost urejanja in
nadzora področja klasičnih iger na srečo. Zavzeto je bilo izhodišče, da predstavniki obeh loterij in urada
postavijo operativne smernice za nadaljnje delo. Na strateški ravni je bila izpostavljena predvsem problematika odpiranja trga iger na srečo prek normativnih ureditev (direktive in uredbe EU) in tehnološkega
napredka (splet).
V letu 2006 je bilo sodelovanje med predstavniki obeh loterij in urada na zelo visoki ravni, predvsem na
področju urejanja problematike nezakonitih prirediteljev spletnih iger na srečo.
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Problematika nezakonitega prirejanja iger na srečo prek spleta
V Sloveniji trenutno oglašujejo in v slovenskem jeziku nezakonito ponujajo internetne igre na srečo že
trije veliki globalni ponudniki iger na srečo prek interneta (Bwin, Sportingbet in Bet at home). Omeniti
velja tudi oglaševanje International sport fundation, ki se oglašuje v povezavi z Sportingbet.
Fundacija za šport je že leta 2001 ob spremembah Zakona o igrah na srečo sta opozarjala na nevarnosti, ki jih prinaša internet na področju iger na srečo. Leta 2004 sta obe fundaciji skupaj pisno opozorili
Ministrstvo za finance o problematiki nezakonitega prirejanja iger na srečo. V letu 2006 se je začelo
prvo agresivno oglaševanje nezakonitega ponudnika iger na srečo ≈Bwin« in sicer v času nogometnega
in košarkarskega svetovnega prvenstva.
V mesecu juliju 2006 je bilo sestanek obeh fundacij in loterij na Ministrstvu za finance dogovorjeno,
da bo Ministrstvo ažurno reševalo problematiko. V začetku avgusta 2006 je Urad za nadzor prirejanja
iger na srečo izdal odločbo o prepovedi opravljanja dejavnosti iger na srečo, ki je 2.10.2006 z odločbo
Ministrstva za finance postala pravnomočna.
V začetku avgusta 2006 sta obe fundaciji in loteriji posredovali Predsedniku Vlade RS poziv za čim prejšnjo ukrepanje. Poziv je bil odstopljen v reševanje Ministrstvu za finance. V septembru je Svet fundacije
za šport sprejel uradno stališče glede urejanja problematike prirejanja iger na srečo prek interneta in
pozval tudi Ministrstvo za šolstvo in šport k aktivnem urejanju problematike.
V septembru 2006 je fundacija organizirala okroglo mizo na temo ≈Igre na srečo prek interneta: nevarnosti in priložnosti financiranja slovenskega športa« na kateri so predstavniki države, obeh loterij, obeh
fundacij, pravni in ekonomski strokovnjaki in športni novinarji razpravljali o problematiki. Na okrogli mizi
je sodeloval tudi odvetnik Bwin.
Po ocenah neodvisnega izvedenca znaša izpada sredstev obeh fundacij na mesečni ravni 10 mio SIT.
Glede na tožbeni znesek v višini 1,2 mrd SIT, ki ga je navajalo podjetje Bwin v tožbi proti ponudnikom
internetnega dostopa SIOL in T-2 ter RTV Slovenija, pa je lahko oportunitetni izpad sredstev tudi višji.
V zvezi s problematiko nezakonitega prirejanja iger na srečo prek spleta je predsednik ZDA oktobra 2006
podpisal zakon, ki prepoveduje vplačevanje na nezakonite prireditelje iger na srečo v ZDA. Evropski
parlament pa je v novembru sprejel Direktivo o storitvah na notranjem trgu, kjer pa je področje prirejanja
iger na srečo izrecno izvzeto, saj to dejavnost prepušča v urejanje posameznim državam članicam EU
skladno z evropsko pogodbo.
Direktiva o storitvah na notranjem trgu
Fundacija je aktivno spremljala sprejemanje Direktiva o storitvah na notranjem trgu EU, saj je bil začetni
namen poseči z njo tudi na trg iger na srečo, kjer bi bilo zlasti usodno načelo domicilnosti. Direktiva, ki
v končni različici izvzema igre na srečo in področje urejanja iger na srečo pušča v domeni posamezne
države članice EU, je bila sprejeta konec leta 2006 v Evropskem parlamentu.
Na podlagi sprejete direktive lahko Slovenija po svoje uredi trg iger na srečo, vendar mora upoštevati
načela evropske pogodbe. Ravno na tej podlagi pa pod pretvezo proste konkurence (brez nadzora in
regulative) vstopajo na naš trg prireditelji iger na srečo prek interneta.
Tožba proti Bwin
Zaradi opisane škode je Fundacija za šport skupaj s FIHO v začetku decembra 2006 vložila Tožbo in
Predlog za izdajo začasne odredbe proti Bwin International Ltd., Gibraltar in Bwin Interactive Entertainment AG, Avstrija. Sodišče na prvi stopnji ni upoštevalo argumentov fundacij za izdajo začasne odredbe,
vendar sta se fundaciji pritožili.
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Zahtevek tožilstvu za predlog sodne prepovedi prometa nezakonitim
prirediteljem iger na srečo
V zvezi s problematiko nezakonitega prirejanja iger na srečo so se na sestanku 6.12.2006 v prostorih
FIHO sestali predstavniki obeh fundacij, Ministrstva za finance, Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve ter Ministrstva za šolstvo in šport. Prisotni so bili mnenja, da je mogoče učinkovito preprečiti
nezakonito prirejanje s preprečevanjem vplačil nezakonitemu prireditelju, zato sta fundaciji na podlagi
opisanih dejstev o nezakonitem prirejanju iger na srečo naslovili na generalno tožilstvo zahtevo, da naj
tožilstvo takoj pripravi in vloži zahtevo za sodno odločbo, s katero bo mogoče prek Banke Slovenije preprečiti vplačila nezakonitim prirediteljem. Tožilstvo je odgovorilo, da nima pristojnosti za takšno ukrepanje
in fundaciji naslovilo na reševanje zadeve na Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, ki je že zaključil
vse postopke v povezavi s tem problemom.
Predlog Vladi RS za imenovanje delovne skupine za pripravo strategije
klasičnih iger na srečo
Problematika nezakonitega in nenadzorovanega prirejanja iger na srečo se hitro kaže na več delih družbe
(zasvojenost, kriminal) in povzroča velike družbene stroške. Njeno reševanje zato zahteva sistemski pristop, ki bo omogočal primeren razvoj trga s posebnim poudarkom na ustrezni rešitvi z vidika zasvojenosti
igralcev in dolgoročne stabilnosti financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij. Zato sta
obe fundaciji in loteriji Vladi Republike Slovenije predlagali, da takoj imenuje delovno skupino za pripravo
strategije klasičnih iger na srečo, ki bo omogočila ustrezen razvoj trga s posebnim poudarkom na ustrezni
rešitvi z vidika zasvojenosti igralcev in dolgoročne stabilnosti financiranja invalidskih, humanitarnih in
športnih organizacij. Glede na obravnavano problematiko je smiselno, da skupina obsega predstavnike
obeh fundacij (FIHO, Fundacija za šport), obeh koncesijonarjev na področju klasičnih iger na srečo (Loterija
Slovenije, Športna loterija), vseh resornih ministrstev, ki ji ta problematika zadeva (MF, MG, MDDSZ,
MŠŠ) ter predstavnika zakonodajalca. Vlada je pobudo predala Ministrstvu za finance.

K oncesi js ki vi ri
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 (Uradni list RS, št. 27/95).
Preglednica 15 Igre na srečo, od katerih je dobivala fundacija koncesijske dajatve
po 46. in 48. členu ZIS v letu 2005
igra na srečo

koncesijonar

Loto

Loterija Slovenije

20

Hip loterija

Loterija Slovenije

20

Ekspres loterija

Loterija Slovenije

20

TOP Športna napoved

Loterija Slovenije

80

3x3 plus 6

Loterija Slovenije

20

Deteljica

Loterija Slovenije

20

Astro

Loterija Slovenije

20

Izredna srečka

Loterija Slovenije

20

Kviz srečka

Loterija Slovenije

80

Hitra srečka

Športna loterija

20

Petica

Športna loterija

20

Dobim podarim

Športna loterija

80

Polo

Športna loterija

80

Prve stave

Športna loterija

80

Olimpijska srečka

Športna loterija

80
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Večina klasičnih iger na srečo ima z vidika financiranja fundacije neugodno razmerje koncesijskih dajatev
za fundacijo, saj od 15-ih iger na srečo, ki so bile na trgu, fundacija le od petih dobiva 80% koncesijskih
dajatev. Kakšen je pomen teh iger v prometu koncesijskih dajatev klasičnih iger na srečo, bomo prikazali
v nadaljevanju.
Poleg trajnih iger na srečo lahko fundacija dobi tudi koncesijske dajatve od občasnega prirejanja iger na
srečo s področja športa. Z omejevanjem le-teh v okviru uveljavljanja nacionalne strategije klasičnih iger
na srečo fundacija s tega naslova v primerjavi s preteklimi leti (Vroče poletje, Hokej 2000, Slovenski
srečelov) v zadnjih dveh letih ni dobila nič sredstev.
V letu 1999 je fundacija prvič dobila tudi koncesijske dajatve posebnih iger na srečo, v letu 2000 je prvič
dobivala te dajatve skozi vse leto od več koncesijonarjev (Hit Nova Gorica, Casino Portorož, Casino Bled,
Casino Maribor in Casino Ljubljana), v letu 2002 pa je s spremembo zakona o igrah na srečo začela
dobivati koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo tudi od igralnih salonov. S spremembo zakona o
igrah na srečo (Uradni list RS, št. 101/03) fundacija dobiva od posebnih iger na srečo 0,2% več koncesijskih dajatev (skupaj 2,2%). Delež koncesijskih dajatev s tega naslova je prikazan v nadaljevanju.

Koncesijske dajatve
Prikaz 3

Primerjava koncesijskih dajatev fundacije po letih delovanja v SIT in EUR

Primerjava koncesijskih dajatev s preteklimi leti kaže, da je fundacija z izjemo leta 2003 vsako leto dobila
več koncesijskih dajatev. V letu 2006 se nadaljuje trend rasti koncesijskih dajatev, saj je fundacija v
tem letu prejela 1,8 milijarde SIT koncesijskih dajatev oz. 7 odstotnih točk več kot leto prej (predhodno
leto 11 odstotnih točk).
Fundacija je v letu 2006 načrtovala za 1.633.055.942 SIT koncesijskih dajatev. Realizirane koncesijske
dajatve v letu 2006 so višje od načrtovanih za slabih 10 odstotnih točk (predhodno leto 34 odstotnih
točk) in so posledica višjih koncesijskih dajatev vseh koncesijonarjev. Rast koncesijskih dajatev v letu
2006 je posledica zvišanja koncesijske stopnje dajatev za igro Prve stave, kakor tudi rast trga, predvsem
spletnih iger na srečo. Glede na podatke raziskave Raba interneta v Sloveniji je trg iger na srečo prek
interneta zrasel od leta 2004 na 2006 po ocenah za 400%. Rast prejetih koncesijskih dajatev ne dosega
takšnega trenda zaradi nezakonitih prirediteljev.

1


Fundacija je dejavno sodelovala pri pripravi Nacionalne strategije, vendar pa ta zaradi nerazumljivih vzrokov ni bila nikoli sprejeta.
Dajatve so v EUR preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije na 31.6. v letu.
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Prikaz 4 Gibanje koncesijskih dajatev po mesecih v zadnjih štirih letih
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V letu 2006 so bile rekordno visoke koncesijske dajatve v mesecih juliju in avgustu. Povečanje lahko
pripišemo večjim vplačilom za Loto in Športnim stavam v času svetovnega nogometnega prvenstva.
Gibanje koncesijskih dajatev v drugih mesecih je bilo v povprečnem mesečnem razponu 30%, kar kaže
na pomen visokih dobitkov pri Lotu na višino koncesijskih dajatev, kljub temu, da je Fundacija za šport
prejemnik zgolj 20% koncesijske dajatve te igre na srečo.
Preglednica 16 Razmerje koncesijskih dajatev po koncesijonarjih v zadnjih treh letih
2004
% od vseh koncesijske dajatve
koncesijskih
(v SIT)
dajatev

2005
% od vseh
koncesijskih
dajatev

koncesijske
dajatve (v SIT)

2006
% od vseh
koncesijskih
dajatev

indeks
05-04

indeks
06-05

916.629.137

54,8

933.979.514

52,1

108,3

101,9

29,7

499.595.727

29,9

570.716.582

31,9

112,2

114,2

10,0

180.740.861

4,5

191.842.503

10,7

120,4

106,1

58.323.992

3,9

74.460.658

10,8

94.793.750

5,3

127,7

127,3

1.499.793.930

100,0

1.671.426.383

100,0

1.791.332.349

100,0

111,4

107,2

koncesijonar

koncesijske
dajatve (v SIT)

Loterija Slovenije

846.188.420

56,4

Športna loterija

445.205.626

igralnice

150.075.891

igralniški saloni
SKUPAJ

Pregled koncesijskih dajatev po koncesijonarjih kaže, da fundacija največ sredstev dobi od Loterije
Slovenije. Fundacija se zaveda pomena poslovanja Loterije Slovenije na delovanje fundacije, zato si želi
povečati lastniški delež v loteriji.
V zadnjih treh letih zaradi sprememb zakona o igrah na srečo pričakovano beležimo največji porast
koncesijskih dajatev s strani igralnih salonov. Največje spremembe pa se dogajajo pri koncesijskih
dajatvah športne loterije, saj se dajatve letno konstantno povečujejo. V zadnjem letu je to predvsem
posledica višje stopnje koncesijskih dajatev in rasti trga športnih stav, ne samo v Slovenji temveč tudi v
svetu, predvsem na račun prirejanja športnih stav prek interneta. Po drugi strani se koncesijske dajatve
Loterije Slovenije zmanjšujejo. Ker koncesijske dajatve Loterije Slovenije predstavljajo več kot polovico
vseh dajatev, zmanjševanje le teh bistveno vpliva na skupno gibanje koncesijskih dajatev. V primerjavi
z letom 2004 se je delež koncesijskih dajatev Loterije Slovenije zmanjšal za več kot 4 odstotne točke,
v primerjavi z letom 2002 pa za 12,5 odstotne točke.
Koncesijske dajatve igralnic so v letu 2006 vsaj nominalno presegle tiste pred uveljavitvijo zadnjih
sprememb zakona o igrah na srečo (v letu 2001 je bilo 163,9 mio SIT koncesijskih dajatev od igralnic),
po katerem so igralnice obdavčene z nižjo koncesijsko stopnjo. Največji koncesijonar na tem področju,
HIT d.d., je v letu 2006 prispeval fundaciji 155,6 mio SIT (predhodno leto 147,4 mio SIT) oz. 5% več.
Realno koncesijske dajatve igralnic tako še niso dosegle tistih izpred petih let, vendar pa so ta izpad v
zadnjih treh letih uspešno nadomestile dajatve igralniških salonov.
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Preglednica 17 Koncesijske dajatve fundaciji za šport po posameznih trajnih klasičnih igrah na srečo
igra

koncesi- % KD
jonar

KD FŠO 2004

KD FŠO 2005

KD FŠO 2006

indeks
05-04

indeks
06-05

Loto

LS

20

767.954.806

794.512.923

789.893.117

103,5

99,4

Prve stave

ŠL

80

317.798.567

423.789.105

557.345.965

133,4

131,5

82,6

94,3

29,4

36,9

Olimpijska srečka

ŠL

80

35.090.194

38.626.088

5.651.056

110,1

14,6

7,5

1,0

2,7

0,4

Dobim podarim

ŠL

80

84.472.127

34.685.409

16.349.244

41,1

47,1

6,8

2,8

2,4

1,1

Kviz srečka

LS

80

5.408.704

33.416.470

24.351.386

617,8

72,9

3,6

2,7

2,3

1,6

3x3 plus 6

LS

20

35.956.396

26.308.707

18.255.347

73,2

69,4

2,8

2,0

1,8

1,2

Izredna srečka

LS

20

16.876.816

23.940.296

32.886.419

141,9

137,4

2,6

3,6

1,7

2,2

Ekspres loterija

LS

20

30.608.186

22.335.256

17.131.858

73

76,7

2,4

1,9

1,6

1,1

Hip loterija

LS

20

18.656.965

13.427.730

22.634.254

72

168,6

1,4

2,5

0,9

1,5

Hitra srečka

ŠL

20

13.117.703

11.229.951

7.475.002

85,6

66,6

2,2

1,3

0,8

0,5

Deteljica

LS

20

5.566.642

5.768.155

5.721.315

103,6

99,2

0,6

0,6

0,4

0,4

Astro*

LS

20

5.437.280

4.891.220

7.480.264

0,8

0,3

0,5

TOP
Športna
napoved***
Polo**

LS

80

10.515.175

3.973.837

0,3

0,0

ŠL

20

4.156.478

3.255.227

0,2

0,3

Petica

ŠL

80

82.746

684.888

skupaj

% od KD % od KD
koncesi- koncejonarja sionarja
2005
2006
85,6
86,0

90

152,9

0,5

37,8

0,0

0,4

3.881.187

78,3

119,2

0,6

0,7

420.343

827,7

61,4

0,1

0,1

1.351.698.785 1.440.845.262 1.509.476.757

106,6

104,8

% od
% od
loterij- loterijskih
skih KD KD 2006
2005
55,1
52,3

0

0,0

100

100,0

* pred letom 2003 Super 3x3
** pred letom 2004 Športni krog
*** do junija 05
Vir: Loterija Slovenija, 2003, 2004, 2005; Športna loterija, 2004, 2005, 2006.

Koncesijske dajatve Lota in Prvih stav predstavljajo že skoraj 90% vseh koncesijskih dajatev loterijskih
sredstev, ki jih je fundacija prejela v letu 2006. Pri igri Loto beležimo letos padec dajatev v primerjavi s
predhodnim letom (predhodno leto povečanje za 3,5 odstotnih točk). Pri Prvih stavah je rast še vedno pozitivna s podobnim indeksom rasti kot predhodno leto in znaša 31,5 odstotnih točk (predhodno leto 33,4%).
Vendar je pri Prvih stavah tako kot pri Lotu v letu 2006 opaziti manjšo rast koncesijskih dajatev.
Delež teh dveh iger glede na druge igre obeh koncesionarjev se je glede na preteklo leto najbolj izrazito
spremenil pri Športni loteriji. V primerjavi s preteklim letom se je delež Prvih stav glede na druge igre
Športne loterije povečal za skoraj 12 odstotnih točk, medtem ko se je delež Lota do drugih iger Loterije
Slovenije povečal le za 0,4 odstotne točke. To samo potrjuje dejstvo na hiter razvoj trga športnih stav,
predvsem športnih stav prek interneta. Vedno bolj pomembno vlogo Športne loterije in prirejanja iger na
srečo prek interneta kaže tudi primerjava koncesijskih dajatev obeh loterij v odstotkih do BDP (prikaz 5).
Športna loterija ponuja svojim igralcem igranje iger na srečo prek interneta, medtem ko Loterija Slovenije
na svojih spletnih straneh ponuja le igre na srečo za razvedrilo, ki ne prinašajo nobenih dobitkov. Tudi
zato je trend rasti koncesijskih dajatev Športne loterije hitrejši in veliko bolj konstanten v primerjavi s
koncesijskimi dajatvami Loterije Slovenije (na te sicer vplivajo veliki prenosi pri igri Loto). Iz navedenega
je opazna velika nevarnost vdora Lotu podobne igre prek interneta, ki bi resno ogrozila poslovanje Loterije
Slovenije, posledično pa tudi obeh fundacij.
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Prikaz 5: Koncesijske dajatve obeh loterij v odstotkih do BDP

koncesije Loterije slovenije do BDP

koncesije športne loterije do BDP

Zmanjševanje koncesijskih dajatev Loterije Slovenije je vidno tudi v primerjavi do BDP. Tak trend pa se
lahko v prihodnje nadaljuje predvsem na račun vedno hitrejše rasti trga iger na srečo prek interneta
(prikaz 5). Fundacija si bo v prihodnje prizadevala izvajati ukrepe, da prepreči upad iger na srečo, ki v
proračunu fundacije predstavljajo največji delež.

u r esni čevanje l astni šk ih pr avic
v lote ri ji s lo venij e d.d.
Fundacija je po zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije njen 10% lastnik. Svoje lastniške
pravice fundacija uveljavlja prek skupščine, skladno s statutom omenjene delniške družbe pa imenuje
tudi enega člana nadzornega sveta. Na predlog Sveta fundacije je skupščina družbe z dnem 30.5.2003
za petletni mandat imenovala za člana Nadzornega sveta Loterije Slovenija člana Sveta fundacije mag.
Janeza Sodrænika.
Fundacija je skozi leta svojega delovanja ugotovila, da je mogoče dosledno neposredno uveljaviti interese
fundacije na trgu klasičnih iger na srečo le skozi večji nadzorni delež v loterijah, zato že od leta 2001 želi
povečati delež v loterijah. Trenutna lastniška struktura Loterije Slovenije narekuje zadovoljevanje polarnih
interesov: fundaciji kot polovični lastnici in prejemnici koncesijskih dajatev želita čim višjih dajatev, medtem ko ostali lastniki od družbe pričakujejo dobiček, ki je v negativni povezavi s koncesijskimi dajatvami.
Kljub prizadevanjem fundaciji v preteklih letih ni uspelo povečati deleža v Loteriji Sloveniji, čeprav ima
rezervirana določena sredstva za ta namen. Glavni razlog za to je predvsem visoka donosnost naložbe za
ostale lastnike, kar po mnenju fundacije kaže na neprimeren način obračunavanja koncesijskih dajatev, ki
bi lahko bile višje. To je za fundacijo kot lastnika še posebej izstopajoče tudi z vidika poslanstva družbe
Loterija Slovenija. Namen delovanja družbe je namreč zagotavljati sredstva za financiranje invalidskih,
humanitarnih in športnih organizacij.
Zaradi navedenega se Svet fundacije ni strinjal s predlaganim sklepom Uprave in Nadzornega sveta o
delitvi dobička za leto 2005. Po mnenju fundacije je bila predlagana višina dobička, ki bi se naj delil za
dividende, previsoka in neskladna z dividendno politiko, ki jo je sprejela Uprava in Nadzorni svet Loterije
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Slovenija. V srednjeročnem razvojnem načrtu do leta 2006 je družba namreč predvidela realno stabilno
letno dividendo v višini 200 mio SIT. Predlog sklepa za točko dnevnega reda skupščine je opredeljeval,
da se bilančni dobiček za leto 2005 uporabi za dividende v višini 605 mio SIT; že štiri leta prej je Loterija
Slovenije izjemoma izplačala dividende v višini 550 mio SIT (2005), 518 mio SIT (leta 2004), 640 mio
SIT (leta 2003) in 600 mio SIT (leta 2002).
Svet fundacije je zato za VIII. skupščino družbe, ki je potekala dne 15.6.2006, oblikoval nasprotni
predlog sklepa, po katerem bi se za dividende namenilo 200 mio SIT, vendar nasprotni predlog ni bil
izglasovan. Zanj je glasovala le Fundacija za šport.
Mag. Janez Sodržnik je Svet seznanil tudi z nekaterimi temami Nadzornega sveta, ki neposredno zadevajo
fundacijo. Nadzorni svet je sicer sprejel oceno, da je zadovoljen z doseženimi poslovnimi izidi družbe.
Kot pomemben dosežek preteklega leta ocenjuje zaključek projekta širitve prodajne mreže na bencinske
servise Petrola in podvojeno tedensko žrebanje iger Loto, kar bo povečalo dostopnost prodajne mreže
in prihodkovno učinkovitost.

POSTOPKI DELI T Ve s re dstev fundaci je
Ena najpomembnejših nalog fundacije je kakovostna delitev sredstev na posamezna področja, ki jih financira fundacija. Osnova delitve sredstev je pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije,
zato fundacija temu aktu stalno namenja posebno pozornost.
V letu 2003 je Svet fundacije sprejel spremembe pravilnika, ki jih je prvič uveljavil na javnem razpisu za
leto 2004. Dosedanje izkušnje dela na podlagi dopolnjenega pravilnika ter neživljenjska uporaba ZUP pri
delitvi sredstev fundacije so Svet fundacije pripeljale do odločitve, da pravilnik posodobi in ga prilagodi
spremenjenim razmeram na trgu in željam uporabnikov sredstev.
V letu 2006 je Svet fundacije začel postopek sprememb pravilnika za delitev sredstev fundacije. Na
razširjenih sestankih strokovnih komisij fundacije so sodelovali tudi predstavniki uporabnikov sredstev
in predstavniki Ministrstva za šolstvo in šport. Na podlagi analize dosedanjih delitev sredstev fundacije
in predlogov s strani uporabnikov sredstev ter predstavnikov Ministrstva za šolstvo in šport je Svet
fundacije je na svoji 37. seji sprejel predlog pravilnika o delitvi sredstev fundacije in ga poslal v Državni
zbor RS. Odbor Državnega zbora RS za kulturo, šolstvo in šport je 30. junija 2006 pravilnik obravnaval,
vendar ga na predlog Vlade RS ni sprejel, ker je večina članov matičnega odbora menila, da mora dati k
pravilniku mnenje tudi Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Svet fundacije je predlog matičnega
odbora DZ sprejel in pravilnik po dodatnih usklajevanjih z Ministrstvom za šolstvo in šport 22. septembra
2006 posredoval na Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Do 31.12.2006 Fundacija za šport še
ni prejela mnenja Strokovnega sveta RS za šport.
Tožba in predlog začasne uredbe Športne unije Slovenije glede
razpisa fundacije za leto 2007
Športna unija Slovenije je po objavi razpisa fundacije za leto 2007 vložila tožbo v zvezi z nezakonitostmi
≈Načinov izbora programov« ter zaradi ugotovitve nezakonitosti objave in ostalih dejanj fundacije v zvezi
z javnim razpisom za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v
športu v letu 2007 in javnim razpisom za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2007, 2008 in
2009, ki sta bila objavljena dne 13. 10 2006 v Uradnem listu RS, št. 106/2006.
Sodišče na prvi stopnji in Vrhovno sodišče na drugi stopnji sta predlog Športne unije Slovenije za začasno
odredbo in tožbo v zvezi s postopki razpisa zavrnili.



Merila in pogoji ter zadnje spremembe in dopolnitve so povzeta v poglavju Delitev sredstev v letu 2006.

LETNO POROČILO

41

FUNDACIJA ZA ŠPORT

R E VI ZIJA RA ČUNSKEGA S OD I ŠČA
Računsko sodišče je v letu 2006 izvedlo revizijo uresničevanja javnega interesa na področju športa, s
ciljem odgovoriti na naslednji ključni vprašanji: ≈Ali sistem upravljanja omogoča uresničevanje ciljev na
področju športa?« in ≈Ali so bili cilji nacionalnega programa na posameznih področjih športa doseženi?«
Pri reviziji je bil obravnavan sistem upravljanja na področju športa, preverjeno je bilo razpolaganje z
javnimi sredstvi, osredotočeno predvsem na financerje in izvajalce na področju športa ter na področje
spremljanja in nadzora nad uresničevanjem ciljev nacionalnega programa športa.
Poleg Fundacije za šport so bili revidiranci še Ministrstvo za šolstvo in šport, Olimpijski komite Slovenije
in Zavod za šport Slovenije.
Ključne ugotovitve iz revizije Računskega sodišča, ki se nanašajo na Fundacijo za šport, so bile:
- Fundacija za šport uresničuje svoj namen v skladu s finančnim načrtom za posamezno leto,
s katerim se sredstva za naloge iz 12. člena razdelijo po področjih v razmerjih, kot je določeno
v Pravilniku o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih 		
organizacij v Republiki Sloveniji.
- Fundacija za šport je v obdobju 2000-2004 izvedla javne razpise v skladu s pravilniki, ki jih je
potrdil ustanovitelj.
- Fundacija za šport za poslovanje potroši manj kot 3 odstotke prilivov iz koncesijskih dajatev in
drugih prihodkov, kar predstavlja 2 odstotka manj, kot je določeno.
- Fundacija za šport sledi ciljem na področju športa skozi razmerja, določena v pravilniku 		
fundacije, po katerih namenja sredstva izvajalcem.

PRI PR AVE NA DE LI TEV S RE DSTEV
FUNDACI JE V LETU 2006
Na podlagi predhodnih izkušenj so strokovne komisije Svetu fundacije predlagale projekte, prek katerih
skuša fundacija uveljaviti politiko svojega delovanja. Projekti so bili umeščeni v javna razpisa fundacije
v letu 2007.
Projekti v javnih razpisih fundacije v letu 2007
Projekti predstavljajo določen namen financiranja fundacije znotraj posameznega področja. Namen razdeljevanja sredstev prek projektov ni financiranje enega določenega programa, temveč skupine programov,
ki imajo takšne cilje, kot jih s projektom določi fundacija.
Projekte in del sredstev s posameznega področja, ki jim bo namenjen, je določil Svet fundacije z letnim
programom. Da ne bi usmeril pozornosti kandidatov zgolj na razpisane projekte in s tem omogočil pobudo
novih programov, je Svet opredelil znotraj posameznega področja le del sredstev, ki so bila razpisana
prek projektov. Svet je sprejel sklep, da za leto 2007 razpiše naslednje projekte.
Športne dejavnosti: dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3)
V pouka prostih dnevih imajo otroci in mladina več prostega časa, ki pa ga po ugotovitvah domačih in tujih
raziskovalcev v veliki meri izkoristijo na nezdrav način. Eden od namenov financiranja fundacije je zato
sofinanciranje programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki predstavljajo dodatno ponudbo
športnih programov v pouka prostih dnevih.
Za sofinanciranje programov v okviru projekta športa med vikendi in med počitnicami lahko kandidirajo
prosilci s programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki predstavljajo ponudbo športnih progra-
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mov med vikendi in med počitnicami. Programi morajo biti po vsebini nadgradnja šolskega programa,
tako v športnih panogah, ki jih opredeljuje učni načrt, kot v ponudbi športnih panog, ki jih ni v učnem
načrtu, vendar ne smejo predstavljati usmerjanja mladih k vrhunskemu ali kakovostnemu športu. Večji
javni interes znotraj projekta ≈šport med vikendi in počitnicami« uresničujejo programi krovnih športnih
organizacij, ki vsebujejo vadbo različnih športov. Programi, ki jih prijavljajo športne organizacije skupaj s
svojimi članicami (podizvajalci), morajo vsebovati:
-

nazive podizvajalcev, ki bodo izvajali prijavljeni program,
nazive programov posameznih podizvajalcev,
število udeležencev v posameznih programih podizvajalcev,
vrednosti posameznih programov podizvajalcev,
ceno za udeležence posameznih programov podizvajalcev v preteklem letu.

Za sofinanciranje programov v okviru projekta športa pred in po pouku lahko kandidirajo prosilci s
programi interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki so namenjeni vsem otrokom in mladostnikom ter
potekajo tik pred ali takoj po pouku. Program mora biti pripravljen na strokovnih izhodiščih, ki opredeljujejo vadbo z neselekcionirano populacijo, vendar predstavljajo nadgradnjo šolskega programa. Program
mora vsebovati vadbo več športnih panog za isto skupino vadečih.
Za sofinanciranje programov v okviru projekta šport starostnikov lahko kandidirajo prosilci s športnimi
programi, ki so namenjeni starostnikom. Program mora biti pripravljen na strokovnih izhodiščih, ki opredeljujejo vadbo s starostniki glede na njihove posebnosti, voditi pa ga mora izobražen ali usposobljen
kader s področja športa.
Športne dejavnosti: drugi programi (D4)
Informiranje ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju
Eden od pomembnih dejavnikov športne dejavnosti ljudi je informiranost o športnorekerativnih dejavnostih, zato bo fundacija sofinancirala programe informiranja ljudi o teh dejavnostih na regionalnem ali
širšem področju.
Promocija športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega
Množičnost ukvarjanja s športom je močno povezana s predstavitvijo, pojavljanjem, všečnostjo posameznega športa. Eden od načinov promocije športnorekreativnih dejavnosti so redne tedenske oddaje in
rubrike. Fundacija bo zato sofinancirala tedenske oddaje in rubrike v medijih nacionalnega obsega.
Gradnja športnih objektov (O)
Obnova ali novogradnja zunanjih športnih površin
Pomemben dejavnik neorganiziranega ukvarjanja s športom so primerne športne površine, še posebej
tiste zunanje športne površine, kjer lahko ljudje vadijo brez najemnine. Zaradi različnih vzrokov žal mnogo
teh površin propada. Namen projekta je zato sofinanciranje investicij v obnovo ali novogradnjo zunanjih
športnih površin, katerih predračunska vrednost ne presega 62.500 EUR (oz. 15 mio SIT).
Raziskovanje in razvoj športa (RR)
Na tem področju pravilnik določa podpodročja, ki so glede na v uvodu predstavljeno opredelitev projekta
v bistvu projekti oz. skupine programov. Glede na navedeno in pretekle izkušnje fundacija na področju
raziskovanja in razvoja razpisuje projekt nakupa tehnologij za izvajanje programov društev prek
nacionalnih športnih zvez. Analize preteklih let namreč kažejo, da vedno več športnih društev in klubov
kandidira za nakup tehnologij za izvajanje svojih rednih programov. Zaradi možnosti realizacije takšnega
nakupa, racionalizacije uporabe, primernosti in enotnosti teh tehnologij predlagamo nacionalnim panožnim športnim zvezam, da pred razpisom fundacije opravijo interne razpise, na katerih ugotovijo potrebe
in zmožnosti svojih članic za nabavo tehnologij ter se z možnimi dobavitelji pogodijo o posebnih pogojih
nabave. Na podlagi le-teh zveze prijavijo programe za nakup različnih tehnologij na razpis fundacije.
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Založništvo v športu (Z)
Dostopnost do strokovnih informacij o športni vadbi je eden od dejavnikov športnega udejstvovanja,
predvsem ljudi, ki se zaradi različnih vzrokov s športom ukvarjajo neorganizirano. Fundacija bo zato
financirala naslednje projekte na področju založništva v športu.
Za sofinanciranje programov v okviru projekta strokovnih knjig o športno-rekreativni vadbi lahko
kandidirajo prosilci s programi strokovnih knjig o športni vadbi rekreativcev v različnih športnih panogah,
izdanimi v slovenskem jeziku.
Za sofinanciranje programov v okviru projekta strokovnih priročnikov za starše o športni vadbi in
gibalnem razvoju otrok in mladine lahko kandidirajo prosilci s programi strokovnih knjig, ki bodo
staršem predstavile telesni in gibalni razvoj otrok, pomen in načela zdrave vadbe za različne razvojne
stopnje otrok in mladostnikov.
Za sofinanciranje programov v okviru projekta strokovnih publikacij za otroke in mladostnike o
športnem obnašanju, dopingu, higieni, športni prehrani in športni opremi lahko kandidirajo prosilci
s programi strokovnih publikacij, ki otroke in mladostnike seznanjajo z nekaterimi splošnimi športno
teoretičnimi vsebinami (pomen športa, vpliv športne vadbe na organizem, nevarnosti, kot so doping, dehidracija, preutrujenost, poškodbe, nevarnosti pri različnih športih, športna prehrana, higiena, fair play).
Publikacije morajo biti pisane v otroku razumljivem jeziku in biti atraktivno oblikovane.
Načini izbora programov
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji med drugim določa tudi postopek in merila za izbor izvajalcev športnih dejavnosti, gradnje
športnih objektov, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu.
Na podlagi določb 12., 13., 14., 15. in 16 člena Pravilnika so strokovne komisije fundacije pripravile
≈Način izbora programov« na posameznih področjih, kjer so z opisniki podrobno opredeljena merila in
točkovanje posameznega programa. Načini izbora programov na posameznih področjih tako najprej
opredeljujejo način izbora programov, nato pa še način financiranje izbranih programov.
Zbiranje vlog na javna razpisa fundacije za leto 2007
Na podlagi finančnega in delovnega načrta za leto 2007 je fundacija v Uradnem listu RS št. 106/06 objavila: Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa
ter založništva v športu v letu 2007; Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih
objektov v letih 2007, 2008 in 2009. Zbiranje vlog na oba javna razpisa je potekalo do 15.11.2006,
razpisanih pa je bilo 1,944 milijarde SIT ali 8,112 milijonov EUR. za leto 2007.
Razpisna komisija za leto 2007 je odprla vse pravočasno prispele vloge, pregledala njihovo popolnost.
Skladno s spremembami in dopolnitvami obeh javnih razpisov je predlagala Svetu vloge, za katere se
prosilce pozove, da jih dopolnijo. Svet je te prosilce pozval k dopolnitvi vlog. Po izteku 15-dnevnega roka
je Svet fundacije skladno z določbami ZUP nepopolne vloge zavrnil.
V razpisnem roku so kandidati prijavili 1.214 programov v višini 9.8 mio EUR kar skoraj 5-krat presega
razpisana sredstva. Pravočasno prispele in popolne vloge je Svet predal v vrednotenje strokovnim komisijam fundacije.
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pa rtnerji
Fundacija pri svojem delovanju tesno sodeluje z nekaterimi organizacijami in institucijami. V nadaljevanju
predstavljamo najpomembnejše stike z nekaterimi partnerji.
Sodelovanje s FIHO
Fundacija za šport ima ves čas svojega delovanja korekten, večinoma partnerski odnos s sestrsko fundacijo FIHO. Takšen odnos si prizadeva ohraniti tudi v prihodnje.
V letu 2006 sta se vodstvi fundaciji večkrat sestali v povezavi z nekaterimi pomembnimi vprašanji, ki
so zadevala obe fundaciji, največ pozornosti pa sta namenili nezakonitemu prirejanju iger na srečo. V
povezavi z reševanjem te problematike sta fundaciji:
• dne 27.7.2006 posredovali pismo predsedniku Vlade RS s predlogom, da se pripravi 		
podzakonski akt, ki ga izda minister, pristojen za finance, ki bi moral predpisati vsa vprašanja
v zvezi s prirejanjem iger na srečo prek interneta;
• dne 9.10.2006 posredovali Pobudo za ureditev prirejanja iger na srečo prek interneta Ministru
za finance, Ministru za delo družino in socialne zadeve, Ministru za šolstvo in šport, 		
Ministrstvu za gospodarstvo;
• dne 8.12.2006 posredovali na Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije Zahtevo za
sodno odločbo glede nezakonitega internetnega prirejanja iger na srečo, s katero bo mogoče
prek Banke Slovenije preprečiti vplačila nezakonitim prirediteljem iger na srečo;
• dne 8.12.2006 naslovili na Vlado RS Predlog za oblikovanje delovne skupine za pripravo
strategije klasičnih iger na srečo;
• dne 15.12.06 posredovali dopis predsedniku RS glede problematike prirejanja iger na srečo.
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 2006 tesno sodelovala z Olimpijskim komitejem Slovenije.
Sodelovanje je obsegalo: prisotnost predstavnikov fundacije na izvršnih odborih OKS, posveti OKS s
svojimi članicami, sodelovanje v uredniškem odboru televizijske oddaje Zdaj, sodelovanje predstavnikov
fundacije pri oblikovanju izhodišč nove kategorizacije, izmenjava stališč o problematikah na področju športa. Poleg teh oblik fundacija z omenjeno organizacijo ob finančni podpori MŠŠ sodeluje tudi projektno.
©tipendiranje perspektivnih športnikov
Na 18. seji dne 22.3.1999 je Svet sprejel sklep, da fundacija z Ministrstvom za šolstvo in šport ter
Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez sklene Dogovor o sofinanciranju štipendij
za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji. To je bil prvi projekt skupnega vlaganja treh največjih financerjev slovenskega športa.
V šolskem letu 2006/2007 je štipendije prejelo 139 športnikov (19 več kot leto prej), od tega 1 učenec,
87 dijakov in 51 študentov.
Višina štipendije znaša za učenca oziroma dijaka 80% in za študenta 120% zajamčene plače v RS. Konec
leta 2004 je bila ta osnova 54.385,00 SIT. Višina štipendije se določi glede na status učenca ter na učni
uspeh. Višina je odvisna tudi od predvidenih razpisanih sredstev za štipendije ter od števila štipendistov.
Fundacija ima vpliv na projekt prek predstavnika v nadzornem svetu projekta, poleg tega pa daje soglasje
k pravilniku o merilih za dodelitev štipendij oz. njegovim spremembam. Za v prihodnje fundacija predlaga
dopolnitve pravilnika, ki bi upošteval naslednja izhodišča:
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• kot kriterij za ohranjanje štipendije se v primeru slabšega športnega uspeha pogojuje šolski
uspeh
• zaradi velikega števila štipendistov velja morebiti zaostriti vstopne pogoje tudi s šolskim
uspehom
• pri dodelitvi štipendije bi veljalo upoštevati model vrednotenja športnih panog, ki ga uporablja
fundacija pri delitvi sredstev na področju vrhunskega športa
• višino štipendij bi bilo mogoče prilagoditi ne samo glede na učni uspeh, temveč tudi glede na
izobraževalni srednješolski program.
Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
Leta 1999 je bil s strani Adriatic d.d., Kirurškim senatorijem Rožna dolina in Olimpijskim komitejem
Slovenije podpisan ≈Dogovor o zagotavljanju najvišje možne ravni zdravstvenega varstva vrhunskim športnikom«, ki je bil na začetku namenjen olimpijskim kandidatom. Olimpijski komite Slovenije je skupaj
z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport - Uradom za šport in Fundacijo za šport v želji, da zagotovi
čim boljše pogoje za njihovo udejstvovanje v športu, odločil, da vrhunskim športnikom omogoči posebno
nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Posebna ugodna možnost zdravstvenega zavarovanja velja za
športnike, ki imajo veljavni status po kategorizaciji OKS, in sicer: svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Paket Olimpijskega komiteja Slovenije ≈Vrhunski športnik« je začel veljati v letu 2000.
V letu 2006 je k zavarovanju pristopilo 224 vrhunskih športnikov (lani 162).
Programi večpanoænih nacionalnih reprezentanc
Fundacija vsako leto skupaj z OKS in MŠZŠ sofinancira programe različnih večpanožnih nacionalnih
reprezentanc za nastope na večjih tekmovanjih: Olimpijskih igrah, Sredozemskih igrah, Univerzijadi,
Evropskem festivalu mladih idr.
Leto 2005 je bilo leto Sredozemskih iger in predolimpijsko leto za ZOI, zato je fundacija namenila precej
sredstev za ta programa. Fundacija se je sicer že v preteklih letih odločila, da v okviru svojih zmožnosti
podpre sistematične večletne priprave takšnih slovenskih reprezentanc, zato je finančno breme razporejeno skozi več let.
©portno informcijski center
V želji po čim boljši informatizaciji slovenskega športa fundacija skupaj z Zavodom za šport in OKS podpira
program Športno informacijskega centra - ŠPIC. Le-ta združuje zbirke podatkov, pomembne za šport, ter
podpira informatizacijo s spletnimi portali in aplikacijami, namenjenimi športu. V okviru tega sistema je
zavod pripravil tudi aplikacijo Razpis, ki je namenjena športnim organizacijam, da se lahko prijavijo na
razpis Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport.
Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport
Sodelovanje z Direktoratom za šport MŠŠ je v letu 2006 obsegalo prisotnost predstavnikov Direktorata na
nekaterih sejah Sveta fundacije. Direktor oz. vodja Direktorata je bil sicer vabljen na vse Seje sveta.
V primerjavi s preteklimi leti se je sodelovanje s pristojnim ministrstvom poslabšalo, saj le-to dokazano
v javnosti širi neresnice o fundaciji (več v poglavju Informiranje), fundacije ne informira o dejavnostih, ki
so povezane z njo (pobuda za razrešitev direktorja in članov Sveta, pobuda za inšpekcijski nadzor), in ji
pošilja neutemeljene pozive zunaj zakonsko opredeljene pristojnosti.
Sodelovanje z Društvom športnih novinarjev Slovenije
Svet fundacije je v prvih letih delovanja ugotovil, da bi lahko z boljšo promocijsko podporo fundacija bolje
predstavila svoje delovanje in posledično dosegala določene cilje. Fundacija je zato sklenila dogovor o
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dolgoročnem sodelovanju z Društvom športnih novinarjev Slovenije. Na podlagi dogovora se fundacija
letno dogovarja o oblikah sodelovanja z društvom. Najbolj je zaživelo sodelovanje pri prireditvi Športnik
leta, v preteklih letih pa sta partnerja izvedla še nekatere druge dejavnosti.
Pomoč pri premoščanju likvidnostnih težav nacionalnih panožnih športnih zvez
Da bi nacionalnim panožnim športnim zvezam, ki izvajajo pretežno programe na področju vrhunskega
športa in športa otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, omogočila čim hitrejše in
čim bolj ugodno črpanje sredstev javnega razpisa, fundacija že nekaj let izvaja povezane posle z eno od
poslovnih bank.
Večina nacionalnih panožnih zvez ima stalne likvidnostne težave, zato morajo občasno najemati tudi
draga premostitvena posojila, saj so njihove bonitete z vidika bank večinoma slabe. Fundacija se skladno
s finančnim načrtom pogodbeno obveže, da nacionalnim panožnim zvezam nakazuje sredstva javnega
razpisa štirikrat letno. Fundacija nasprotno od večine zvez za banko predstavlja stranko z visoko boniteto in velikimi zavarovanji, zato je fundacija tudi v letu 2006 dogovorila nekaj takšnih poslov. Povezan
posel poteka tako, da fundacija skupaj z banko v polovičnem deležu ustvari kreditni potencial. Iz le-tega
banka na podlagi pogodb s fundacijo z naslova javnega razpisa odobrava nacionalnim panožnim zvezam
kratkoročne kredite, pri čemer se fundacija odpoveduje delu obresti na vloženi kreditni potencial v korist
kreditojemalcev.

I nform ir an je
Fundacija o svojem delovanju stalno obvešča javnosti prek svojih spletnih strani http://www.fundacijazasport.org, novinarskih srečanjih po sejah sveta, elektronskih novicah, občasno pa tudi prek drugih
medijev. Poleg delitve sredstev fundacija na spletnih straneh mesečno objavlja višino koncesijskih dajatev
po vrstah koncesijonarjev, kakor tudi druge pomembne informacije o delu fundacije.
Jeseni 2005 se je fundacija soočila z negativno medijsko odmevnostjo, ki je izhajala iz napačne razlage
sklepa Vrhovnega sodišča glede pritožbe fundacije na sodbo Upravnega sodišča, dokazano neresničnimi izjavami predstavnice MŠŠ za stike z javnostmi in neutemeljeno Pobudo Ministra za šolstvo in šport
za razrešitev direktorja in članov Sveta fundacije. Zavajanje javnosti z neresničnimi informacijami se je
nadaljevalo tudi v prvih mesecih leta 2006.
Fundacija je ob začetku medijske odmevnosti navedenih dogodkov sklicala novinarsko konferenco, na
kateri je prestavila dejanske dokumente. Vso dokumentacijo v povezavi s to problematiko je objavila
tudi na spletni strani.
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. Fundacija v letu 2006 ni prejela nobenega zahtevka za posredovanje javnih informacij, iz raznih gradiv (mediji, prosilci, državni organi) pa je
vidna precejšnja uporaba teh informacij.



v poglavju Postopki delitve sredstev fundacije

LETNO POROČILO

47

FUNDACIJA ZA ŠPORT

2.

RaËunovodsko
poroËilo

u v odna pr e dstavi tev
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ali skrajšano Fundacija za šport je
fundacija s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 51. Fundacija za šport je pravna oseba javnega prava, ki
je nastala na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95), zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in 47/97) in odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni
list RS, št. 9/98). Ustanoviteljske pravice fundacije uresničuje Državni zbor Republike Slovenije.
Fundacija je ustanovljena za upravljanje s sredstvi koncesijskih dajatev iger na srečo, ki so po zakonu
o igrah na srečo namenjena za financiranje dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji zaradi
uresničevanja javnega interesa na področju športa. Fundacija lahko pridobiva sredstva tudi iz drugih
virov, in sicer z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, z darili, z drugimi naklonitvami, s prihodki
od opravljanja dejavnosti in na druge načine. Fundacija ne sme najemati kreditov in izdajati dolžniških
vrednostnih papirjev.
Namen fundacije je trajen in splošno koristen. Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno.
Ustanovitveno premoženje fundacije je vrednost 10% navadnih imenskih delnic osnovnega kapitala
Loterije Slovenije, d.d..
Narava poslovanja
Prihodki in prilivi fundacije se uporabljajo le za izvajanje namena fundacije in za poslovanje fundacije.
Fundacija vodi poslovne knjige ter izdela letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode. Ločeno vodi knjigovodske evidence o sredstvih,
pridobljenih iz javnih in drugih virov.
Fundacija je dolžna letno, do konca marca, predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem
koledarskem letu ministrstvu, pristojnemu za šport. Za finančni nadzor nad poslovanjem fundacije se
smiselno uporabljajo določila zakona o računovodskem sodišču, ki veljajo za sklade, ki jih je ustanovila
Republika Slovenija.
Sredstva fundacije razporeja Svet fundacije. Le-ta sprejema tudi pravila in druge splošne akte fundacije,
določa finančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije
za posamezne namene, upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, gospodari z nepremičninami in
drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja fundacije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge
in mnenja o posameznih vprašanjih in opravlja druge, z zakonom določene naloge. Svet je sklepčen, če
se seje udeleži večina članov in sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen če je s pravili
določeno drugače. Svet fundacije ima 13 članov, ki jih za dobo pet let imenuje Državni zbor.
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Člani sveta in direktor opravljajo svoje delo nepoklicno, tako da ima Fundacija za šport samo dva zaposlena. Poslovanje fundacije zato v veliki meri poteka prek pogodbenih partnerjev, ki izvajajo posamezne
poslovne naloge.
Prikaz 1 Delež stroškov poslovanja fundacije glede na višino prilivov (koncesijskih dajatev) in prihodkov

Za delovanje fundacije se lahko v letnem programu predvidi do 5% sredstev. Analiza poslovanja v preteklih letih kaže, da fundacija za poslovanje potroši manj kot 3% od vseh letnih prejetih koncesijskih
dajatev in prihodkov. Upoštevaje prihodke, prikazane v nadaljevanju, fundacija ustvarja presežek glede
na prejete koncesijske dajatve, tako da so sredstva fundacije, ki jih namenja športnim organizacijam,
višja od letnih koncesijskih dajatev.

5

Drugi zaposleni od 1.4.2006.
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r a ču no vodski izka zi
Preglednica 1

zpis nekaterih postavk iz bilance stanja in izkaza uspeha fundacije za šport v 1000 SIT

Bilanca stanja
A.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

691

580

Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev

-577

-577

Nepremičnine

46.653

54.415

Popravek vrednosti nepremičnin

-7.337

-12.605

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva

8.303

7.885

Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev

-7.864

-7.367

172.998

697.510

2.686.617

1.517.606

KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva na računih
Predujmi in varščine
Kratkoročne finančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz financiranja

D.

E.

0

124

1.230.032

1.506.782

11.942

7.320

172.591

0
18

SREDSTVA

2.899.484

2.257.447

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

1.245.434

4.463

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

1.777

791

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

2.698

2.518

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

2.306

382

Pasivne časovne razmejitve

1.238.653

772

LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

1.654.050

2.252.984

172.999
182.700

697.510

Presežek prihodkov in prilivov nad odhodki in odlivi

1.298.351

1.555.474

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

2.899.484

2.257.447

2006

2005

A.

PRIHODKI OD POSLOVANJA

B.

26

49

PRIHODKI OD FINANCIRANJA

129.286

116.121

Dividende Loterije Slovenije

60.500

55.000

Drugi prihodki od financiranja

68.786

61.121

IZREDNI PRIHODKI
PRIHODKI
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala

262

0

129.574

116.170

40.856

24.712

3.194

1.734

Stroški storitev

37.662

22.978

STROŠKI DELA

11.315

4.661

Plače in nadomestila plač

8.856

3.596

Prispevki za socialno varnost delodajalcev

1.802

548

Drugi stroški dela
G.

3.332

1.166.317

IZKAZ USPEHA

E.

30

105.734

Aktivne časovne razmejitve

Druge dolgoročne obveznosti

D.

1

Druge kratkoročne terjatve

Sklad premoženja v drugih pravnih osebah javnega prava

C.

2005
739.841

Neopredmetena dolgoročna sredstva

Dolgoročne kapitalske naložbe
B.

2006
212.867

657

517

2.993

2.871

ODHODKI

55.164

32.244

PRESEŽEK PRIHODKOV

74.410

83.926

2006

2005

PRILIVI: koncesijske dajatve

1.791.332

1.671.426

ODLIVI: pogodbene obveznosti javnih razpisov

2.122.865

1.455.787

-331.533

215.639

AMORTIZACIJA

Prilivi in odlivi

PRESEŽEK PRILIVOV/ODLIVOV
Vir: Finančni izkazi fundacije za leti 2006 in 2005
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Sredstva
Med dolgoročnimi sredstvi so osnovna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani:
• poslovni prostori, ki se amortizirajo po stopnji 5% na leto
• računalniki z 40% amortizacijsko stopnjo
• pisarniška oprema in pohištvo s 25% amortizacijsko stopnjo.
Fundacija obračunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi enakomernega časovnega
amortiziranja.
Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani računalniški programi, ki se amortizirajo po amortizacijski stopnji 40% letno.
Dolgoročne kapitalske naložbe zajemajo:
• 10% delnic Loterije Slovenije; nominalna vrednost delnic znaša 74.280 tisoč SIT, po tej v
rednosti jih vodi tudi fundacija; Nerevidirana knjigovodska vrednost delnic na dan 31.12.2006
znaša 607.086 tisoč SIT.
• portfelj vrednostnih papirjev, ki ga upravlja NLB d.d. ; Fundacija je v porfelj vplačala 		
98.719 tisoč SIT. Revalorizirana vrednost porfelja znaša 139.018 tisoč SIT, tržna vrednost na
dan 31.12.2006 pa 162.062 tisoč SIT.
Na zadnji dan leta je imela fundacija 105.734 tisoč SIT denarnih sredstev na računih, od tega 734.296
SIT na transakcijskem računu, 885 SIT v blagajni in 105 milijonov SIT v depozitu na odpoklic.
Presežek koncesijskih dajatev in prihodkov nad izplačili pogodbenih obveznosti javnih razpisov in stroškov
delovanja fundacija obrača v obliki kratkoročnih depozitov in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so v
bilanci prikazane kot kratkoročne finančne naložbe. Na zadnji dan leta je imela fundacija za 1.230.032
tisoč SIT glavnice deponiranih denarnih sredstev ter 11.942 tisoč SIT terjatev za pripadajoče natečene
obresti.
Skladno z SRS-5/02 so za leto 2006 pod postavko druge kratkoročne terjatve prikazane koncesijske
dajatve iz meseca decembra 2006, ki jih je fundacija prejela januarja 2007. Aktivne časovne razmejitve
v višini 1.166.317 tisoč SIT predstavljajo predujmi v višini 52 tisoč SIT in neizplačana pogodbena sredstva iz javnih razpisov za leto 2006 v višini 954.094 tisoč SIT, za leto 2005 v višini 139.390 tisoč SIT
in za leto 2004 v višini 72.781 tisoč SIT. V preteklem letu so bile te pogodbene obveznosti generirane v
presežku prihodkov in prilivov (koncesijske dajatve) nad stroški in odlivi (izplačila pogodbenih obveznosti
iz javnih razpisov fundacije).

Fundacija je v preteklem letu vodila revalorizirano vrednost delnic, skladno z SRS 2006/3.20c pa je v letu 2006 prešla na nerevalorizirano
vrednost, saj delnice ne kotirajo na borzi.

Svet je na 40. seji dne 23.1.2001 na predlog direktorja sprejel strategijo investiranja presežkov prihodkov fundacije. Direktor je skladno s
predlogom ustanovil portfelj. Nadaljnja vlaganja v portfelj in oblikovanje poslovnih rezerv za namen strateških in investicijskih vlaganj določa
Svet s finančnimi načrti.
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Obveznosti
Značilnost izkaza je, da se koncesijske dajatve ne knjižijo med prihodke, temveč se kumulativna razlika
med prejetimi koncesijskimi dajatvami in pogodbenimi izplačili javnih razpisov, povečanimi za presežke
prihodkov iz preteklih let, kaže kot presežek prihodkov in prilivov (koncesijske dajatev) nad odhodki in
odlivi (pogodbena izplačila javnih razpisov).
Na dan 31.12.2006 je znašal kumulativni presežek prihodkov in prilivov nad odhodki in prilivi 1.298.351
tisoč SIT. Postavka sestoji iz:
• kumulativnega presežka prihodkov (pretežno finančnih) nad odhodki v višini 657.045 tisoč SIT
• kumulativnega presežka prilivov (koncesijskih dajatev) nad odlivi (izplačila izvajalcem javnih
razpisov fundacije) v višini 717.200 tisoč SIT.
Postavka je bila v preteklih letih revalorizirana v znesku 22.826 tisoč SIT. Iz postavke je oblikovan
sklad za dolgoročne finančne naložbe (porfelj vrednostnih papirjev) v znesku 98.719 tisoč SIT. Celotna
sredstva v upravljanju fundacije brez delnic Loterije Slovenije, ki niso prosto prenosljive, tako obsegajo
1.397.071 tisoč SIT.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plača in nadomestila za december 2006) so ob zaključku leta
znašale 1.777 tisoč SIT. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, med katere sodijo tekoče, nezapadle
obveznosti, so dosegale 2.698 tisoč SIT, druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (sejnine, potni
stroški, nagrada) pa 2.306 tisoč SIT.
Fundacija izvajalcem izplačuje pogodbenih obveznosti na podlagi pogodbenih pogojev za izplačilo. Znesek obveznosti za pogodbe, kjer izvajalci še niso dostavili dokazil o tovrstnih pogojih, je prikazan kot
pasivne časovne razmejitve v višini 1.066.062 tisoč SIT (788.670 tisoč SIT za leto 2006 in 277.392
tisoč SIT za leto 2007). Na tej postavki se na pasivni stran bilance prikazuje tudi 172.591 tisoč SIT še
neizplačanih koncesijskih dajatev za december 2006. Skupni znesek pasivnih časovnih razmejitev tako
znaša 1.238.653 tisoč SIT.
Fundacija razpisuje sredstva tudi za več let naprej, zato ima obveznosti iz tega naslova (za leto 2008
- 182.700 tisoč SIT), ki so prikazane kot druge dolgoročne obveznosti.
Prihodki
Prikaz 2 Struktura prihodkov fundacije od leta 1998 do 2006 v 000 SIT

Prihodke fundacije predstavljajo prihodki iz obresti od vezanih vlog (49,2 mio SIT), prihodki od prodaje
vrednostnih papirjev (16,7 mio SIT), dividende z naslova lastništva 10% delnic Loterije Slovenija (60,5
mio SIT), dividende iz manjšinske udeležbe v kapitalu drugih slovenskih in tujih podjetij (2,9 mio SIT),
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izredni prihodki z naslova prejetih odškodnin (odprava škode v prostorih pri sanaciji fasade - 262 tisoč
SIT) in prihodki iz poslovanja, ki so bili ustvarjeni z oddajanjem sejne sobe ter prodajo obrazcev javnega
razpisa (26 tisoč SIT). Primerjava prihodkov po letih kaže, da finančni prihodki od obresti, dividend in
prodaje vrednostnih papirjev domačih in tujih podjetij predstavljajo stabilen vir, medtem ko se prihodki
z naslova dividend Loterije Slovenije zelo spreminjajo. Glede na dinamiko pokrivanja obveznosti javnih
razpisov se je obseg likvidnostnih presežkov v primerjavi z lanskim letom znižal; vendar pa je fundacija
prihodke od financiranja s tega naslova uspešno nadomestila s finančnimi prihodki od prodaje dolgoročnih vrednostnih papirjev.
Odhodki
Preglednica 18 Stroški delovanja fundacije v letu 2006 v 000 SIT

STROŠKI DELOVANJA

2006

2005

indeks 06-05

55.164

32.244

171,1

% v 2006

I.

Stroški materiala

3.194

1.734

184,2

5,8

II.

Stroški storitev

37.662

22.978

163,9

68,3

III.

Stroški dela

11.315

4.661

242,8

20,5

IV.

Amortizacija

2.993

2.871

104,2

5,4

Fundacija je v letu 2006 za svoje delovanje porabila 55,164 mio SIT, kar je kar za 71,1 odstotne točke
več kot leto prej. Izjemno povišanje stroškov je posledica vodenja postopkov zadnjega javnega razpisa
po Zakonu o splošnem upravnem postopku, s tem povezanega obsega dela, dodatne zaposlitve delavca in drugih storitev, povezanih s tem. Takšno povečanje stroškov je bilo pričakovano, zato smo ga
napovedali že v letu prej.
Stroški predstavljajo 3,1% od prejetih koncesijskih dajatev, vendar pa fundacija z dobrim upravljanjem
zaupanih sredstev ustvarja presežek prihodkov nad odhodki, tako da njeno poslovanje ne zmanjšuje,
temveč povečuje sredstva, ki jih z naslova iger na srečo prejemajo športne organizacije.
Največjo postavko stroškov delovanja fundacije (68,3%), glede na to, da poslovanje fundacije v veliki meri
poteka prek pogodbenih partnerjev, predstavljajo stroški storitev: odvetniške, računovodske, intelektualne,
svetovalne in osebne, poštne, telefonske, komunalne storitve in storitve nadzora nad namensko porabo
sredstev, sprotnega vzdrževanja, najemnine, plačilnega prometa, dnevnice, potni stroški, zavarovalne
premije, študentski servis ipd.
Stroški dela predstavljajo okoli petino vseh stroškov. Ti stroški so se v primerjavi z letom prej, gledano
na njihov delež, najbolj dvignili zaradi novo zaposlenega delavca. Pričakovano so se zaradi povečanega
obsega dela dvignili tudi stroški materiala. Skladno z amortizacijskim načrtom osnovnih sredstev pa je
na podobni vrednosti ostala amortizacija.
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Presežek prihodkov
Prikaz 3 Presežek prihodkov nad odhodki v letih poslovanja

prihodki

odhodki

preseæek prihodkov nad odhodki

Pregled poslovnega izida kaže, da je fundacija tudi v letu 2006 poslovala uspešno. Presežek prihodkov
je zaradi precej višjih odhodkov nižji kot v preteklem letu, kljub temu pa dosega 74,4 mio SIT. Doseganje
takšnega presežka je posledica višjih finančnih prihodkih, ki smo jih dosegli z upravljanjem s sredstvi.
Pomembno je, da uporabnike sredstev fundacije ne bremenijo stroslovanja fundacije, temveč fundacija z
letnimi finančnimi načrti presežek prihodkov celo usmerja za namen svojega delovanja, t.j. uporabnikom
sredstev.
Prilivi
Fundacija je imela v letu 2006 za 1.791.332.349,22 SIT koncesijskih dajatev.
Odlivi
V letu 2006 je fundacija izplačala 2.122.865.553,68 SIT pogodbenih obveznosti iz javnih razpisov fundacije iz preteklih let. Pogodbene obveznosti iz več let nazaj izhajajo iz triletnih javnih razpisov za gradnjo
športnih objektov od leta 2005 naprej in sofinanciranja programov subvencioniranja obrestnih mer od
posojil za gradnjo športnih objekti iz let pred tem.
V letu 2006 je fundacija izplačala naslednje pogodbene obveznosti:
•
•
•
•

razpis 2006: 1.576.824.247,00 SIT
razpis 2005: 434.966.553,61 SIT
razpis 2004: 107.503.876,00 SIT
razpis 2003: 3.570.877,07 SIT.

Primanjkljaj prilivov
V letu 2006 smo zabeležili 331.533.204,46 SIT primanjkljaja prilivov nad odlivi, kar je fundacija tudi
načrtovala, saj je razpisala sredstva na podlagi akumulacije presežkov prihodkov in prilivov nad odhodki
in odlivi iz vseh preteklih let.
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