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FIHO Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
M�Z� Ministrstvo za �olstvo, znanost in �port 
OKS Olimpijski komite Slovenije 
 

I. 
oslovno poročilo

 
 
 
 

KLJUČNI POSLOVNI PODATKI 
 
 
�tevilo zaposlenih 1
letna vi�ina koncesijskih dajatev (000 SIT) 1.109.479
gibanje koncesijskih dajatev (v odstotnih točkah) - 9,1
vi�ina razdeljenih sredstev (000 SIT) 1.400.000
gibanje razdeljenih sredstev (v odstotnih točkah) 0,0
�tevilo sofinanciranih �portnih programov 390
prese�ek prihodkov nad odhodki 109.283
gibanje prese�ka prihodkov nad odhodki (v odstotnih 
točkah) 

- 14,8

dele� odhodkov glede na koncesijske dajatev (%) 2,75
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UVODNA PREDSTAVITEV 
 
Za Fundacijo za �port je prvo leto v novi petletni sestavi Sveta fundacije. Splo�na ugotovitev je, da je 
nova sestava nadgradila preteklo delo, poslovanje fundacije pa je �e vnaprej dobro.  
 
Navzven se je delovanje fundacije v preteklem letu najbolj videlo skozi delitev sredstev javnega 
razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2003 in objavo razpisov za delitev sredstev v letu 2004. 
Svet fundacije je za leto 2003 dodelil rekordnih 1,4 milijarde SIT sredstev za 390 �portnih programov.  
 
Prikaz 1: Loterijska sredstva, namenjena �portu 
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Vzrok tak�ni vi�ini razpisanih sredstev za leto 2003 je predvsem izjemen promet pri igri Loto v letu 
2002, ki pa se �al ni nadaljeval tudi v letu 2003. Glede na leto prej namreč bele�imo padec 
koncesijskih dajatev za 9,1 odstotnih točk. Vendar pa je fundacija načrtovala izpad teh sredstev, 
tako da njeno poslovanje ni bilo ogro�eno.  
 
Manj vidne, vendar toliko bolj pomembne, pa so bile druge dejavnosti fundacije v preteklem letu.  
 
Ene pomembnej�ih so vsekakor dejavnosti v povezavi s pridobivanjem sredstev, kjer pa 
fundacija ni bila uspe�no, kot si je �elela. Fundacija je v letu 2003 podpisala Pismo o nameri s sestrsko 
organizacijo FIHO, s katero ugotavljamo, da trenutni model dodeljevanja koncesijskih dajatev ne 
omogoča optimalne vi�ine koncesijskih dajatev, zato se zavezujemo k določenim dejavnostim. 
Fundacija za �port je pismo nadgradila s Pobudo dopolnil k besedilu Predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, vendar le-ta sploh ni bil obravnavan na matičnem delovnem 
telesu Dr�avnega zbora. S pobudo je fundacija �elela povečati koncesijske dajatve klasičnih iger na 
srečo za fundacijo za �port in FIHO ter spremeniti dosedanje razmerje plačil koncesijskih dajatev 
posebnih iger na srečo uporabnikom dajatev. Prek amandmajske pobude ob spremembi omenjenega 
zakona imata obe fundaciji 0,2% več koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, kar pa je mnogo 
manj od pričakovanega. 
 
Nepričakovano slabo pa so se odvili tudi pogovori glede povečanja nadzornega dele�a v delni�ki dru�bi 
Loterija Slovenije, od katere so v največji meri odvisna sredstva fundacije, zato je fundacija �e od leta 
2001 izvajala dejavnosti za odkup delnic od drugih lastnikov. 
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Kako zelo pomemben je ta dele� za fundacijo, se je izkazalo na Skup�čini Loterije Slovenije, d.d., ko je 
fundacija na podlagi analiz, ki so kazale na previsok dobiček na račun koncesijskih dajatev, predlagala 
nasprotni sklep glede delitve dobička in bila pri tem neuspe�na.  
 
Toliko bolj pa je bila fundacija uspe�na pri zadevah, kjer je bila v večji meri odvisna od sebe.  
 
Fundacija je v letu 2003 s ciljem povečanja kakovosti delitve sredstev dopolnila pravilnik o merilih 
in pogojih za uporabo sredstev fundacije. Poglavitne re�itve sprememb opredeljujejo nove 
mo�nosti financiranja s strani fundacije in bodo pomembno prispevale k učinkovitej�emu financiranju 
slovenskega �porta.  
 
Ena od pomembnih novih re�itev je razpisovanje dela sredstev prek projektov, ki predstavljajo določen 
namen financiranja fundacije oz. ka�ejo na njene strate�ke usmeritve.  
 
Da bi sku�ala spodbuditi konstruktivno razpravo o dejanskih mo�nostih investiranja v nekatere velike 
�portne objekte, je fundacija v sodelovanju z Dru�tvom �portnih novinarjev Slovenije izvedla tematsko 
okroglo mizo. V sodelovanju z vpletenimi �portnimi in drugimi sredinami je fundacija pripravila 
gradivo, ki je osredotočeno na predloge različnih re�itev problematike posameznega �portnega objekta 
(smučarska skakalnica v Planici, smuči�če Poligon v Kranjski Gori,  osrednji nogometni �tadion v 
Ljubljani, pokrit olimpijski plavalni bazen v Ljubljani). Po mnenju fundacije se lahko udejanjijo tisti 
investicijski načrti za velike �portne objekte, kjer pobudo prevzame lokalna skupnost in ki so z vidika 
posameznih delov �porta večnamenski. Predlogi so bili predstavljeni na spletni strani fundacije ter 
Radia in televizije Slovenije, ki je z izbranimi gosti obravnaval to tematiko v �ivo v oddaji Radijska 
porota.  
 
Kljub ni�jim koncesijskim dajatvam, je bila fundacija uspe�na pri poslovanju. Redno je izplačevala 
pogodbene obveznosti, dosledno izvajala nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev, bdela nad 
stro�ki poslovanja in gospodarno nalagala prese�ke prihodkov. Posebej velja izpostaviti, da je fundacija 
za svoje delovanje porabila sredstva v vi�ini 2,75% koncesijskih dajatev iger na srečo. Z upravljanjem s 
sredstvi pa je celo ustvarila prese�ek 64,6 mio SIT, tako da bodo �portne organizacije dejansko prek 
fundacije dobile več sredstev kot je koncesijskih dajatev. Rezultat tak�nega dela je, da je fundacija tudi 
za leto 2004 razpisala 1,4 milijarde SIT.  
 
S stalnim informiranjem javnosti prek spletnih strani o prilivih koncesijskih dajatev, delitvi sredstev in 
drugih pomembnih zadevah pa fundacija dokazuje, da je njeno delo javno pregledno.  
 
V prihodnje bo fundacija na podlagi analiz posameznih problematik (voluntarizem, uveljavljanje 
javnega interesa pri kori�čenju �portnih objektov, stro�ki in nagradni skladi pri posameznih igrah na 
srečo, določanje stopnje koncesijskih dajatev, alternativne igre na srečo, nadzor nad prirejanjem iger na 
srečo idr.) nadgradila strategije delovanja na področjih svojega delovanja.  
 
 

       Tone Vogrinec 
predsednik Sveta fundacije 
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KONSTITUIRANJE FUNDACIJE V NOVEM MANDATU 
 
Prikaz 2: Organigram Fundacije za �port 
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Dne 18.02.2003 se je konstituiral Svet fundacije v drugem mandatu (2003-2008). Konstitutivne seje se 
je udele�ilo 10 od 13-ih članov Sveta fundacije. S sklepom o imenovanju članov Sveta Fundacije 
(Uradni list RS, �t. 115/2002) je Dr�avni zbor RS dne 18.12.2002 na podlagi Odloka o ustanovitvi 
fundacije (Uradni list RS, �t. 9/98) imenoval naslednje člane: 
 

•  na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdru�enja �portnih zvez; 
TONE VOGRINEC 
mag. TONE JAGODIC 
DU�AN PREZELJ 
JO�E REBEC 
JANEZ SODR�NIK 

•  na predlog Planinske zveze Slovenije; 
ANDREJ BRVAR 

•  na predlog Zveze za �port otrok in mladine; 
dr. MARJETA KOVAČ 

•  na predlog Slovenske univerzitetne �tudentske �portne zveze; 
dr. OTMAR KUGOVNIK 

•  na predlog Zdru�enja občin Slovenije; 
JANKO SEKNE 

•  na predlog Skupnosti občin Slovenije; 
JO�EF KAVTIČNIK 

•  na predlog Zveze dru�tev �portnih pedagogov Slovenije; 
dr. BRANKO �KOF 
MARKO PRIMO�IČ 

•  na predlog In�tituta za �port 
dr. TOMISLAV KOPRIVNJAK 

 
Prisotni člani so za predsednika sveta soglasno imenovali Toneta Vogrinca, ki je svet vodil tudi v 
prej�njem mandatu, za podpredsednico pa dr. Marjeto Kovač.  
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V letu 2003 se je Svet v novi sestavi sestal 10-krat, poleg tega pa so v začetku leta potekale �e 2-krat 
seje sveta v prej�njem mandatu.  
 
Svet fundacije je na podlagi izku�enj iz prej�njega 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 �port 
•  Komisijo za interesno �portno vzgojo otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in �portno 

rekreacijo 
•  Komisijo za gradnjo �portnih objektov 
•  Komisijo za raziskovanje in razvoj �porta  
•  Komisijo za zalo�ni�tvo v �portu. 
 
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 �port pokriva področje vrhunskega �porta (skraj�ano: D1) in �porta otrok in 
mladine, usmerjenega v vrhunski in kakovostni �port (skraj�ano: D2). Komisija, ki je sestavljena iz 5 
članov, se je v letu 2003 v novi sestavi sestala 4-krat. Člani komisije so: mag. Tone Jagodic 
(predsednik), Tone Vogrinec, dr. Branko �kof, Marko Primo�ič in Jo�ef Kavtičnik. 
 
Zaradi obse�ne in raznovrstne problematike �portnih dejavnosti se je Svet odločil, da se na tem 
področju imenujeta dve strokovni komisiji. Tako je za interesno �portno vzgojo otrok in mladine, 
�portne dejavnosti �tudentov in �portno rekreacijo ter za druge programe imenoval Komisijo za 
interesno �portno vzgojo otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in �portno rekreacijo, ki jo 
vodi Marko Primo�ič. Ostali člani komisije so: Janez Sodr�nik, Janko Sekne, dr. Marjeta Kovač, Andrej 
Brvar in dr. Otmar Kugovnik. Komisija se je v letu 2003 sestala 4-krat.  
 
Naj�tevilčnej�a komisija obravnava področje gradnje �portnih objektov. V njej so: Andrej Brvar kot 
predsednik komisije, Jo�e Rebec, Janez Sodr�nik, Jo�ef Kavtičnik, Tone Vogrinec, dr. Marjeta Kova in 
dr. Otmar Kugovnik. Komisija v novi sestavi se je v leto�njem letu sestala 5-krat.  
 
Področje raziskovanja in razvoja �porta pokriva 4-članska komisija, v kateri sodelujejo: dr. Tomislav 
Koprivnjak (predsednik), dr. Branko �kof, mag. Tone Jagodic in Du�an Prezelj. Komisija se je v 
mandatnem obdobju sestala 6-krat.  
 
Komisija za zalo�ni�tvo v �portu vsebinsko pokriva istoimensko področje sofinanciranja fundacije. 
�tiričlanski komisiji predseduje dr. Marjeta Kovač. Ostali člani komisije so: dr. Tomislav Koprivnjak, 
Janko Sekne in Du�an Prezelj. Komisija se je v novi sestavi v letu 2003 sestala 5-krat.  
 
Dne 31.3.2003 se je iztekel tudi mandat direktorju fundacije, zato je Svet na 2. seji 4.3.2003 imenoval 
delovno skupino za imenovanje direktorja fundacije. Le-ta je preučila vloge na javni razpis za 
imenovanje direktorja, ki ga je fundacija objavila dne 8.3.2003 v časniku Delo in na spletnih straneh 
fundacije, in pripravila predlog za imenovanje za Svet fundacije. Na podlagi obravnave posredovanih 
vlog je delovna skupina v sestavi Tone Vogrinec, dr. Marjeta Kovač in Janez Sodr�nik Svetu fundacije 
na 3. seji dne 1.4.2003 predlagala, da za direktorja fundacije imenuje dr. Gregorja Juraka, ki je to 
funkcijo opravljal �e v preteklem mandatu. Svet je soglasno potrdil predlog delovne skupine in skladno 
z 21. členom Odloka o ustanovitvi Fundacije (Uradni list �t. 9/98) pozval pristojno delovno telo 
Dr�avnega zbora RS, da uvede potrebne postopke za soglasje Dr�avnega zbora RS k imenovanju 
direktorja fundacije. Dr�avni zbor je na svoji 26. seji dne 29.5.2003 izdal soglasje k imenovanju 
direktorja (Uradni list RS, �t. 54/03).  
 
Glede na potrebe Svet fundacije imenuje tudi druge komisije. Zaradi protokola dela na javnem razpisu 
fundacije je zato Svet fundacije na 9. seji dne 18.11.2003 imenoval Razpisno komisijo za leto 2004. 
Komisijo sestavljajo: Tone Vogrinec, mag. Tone Jagodic, Marko Primo�ič, Andrej Brvar, dr. Tomislav 
Koprivnjak in dr. Marjeta Kovač. Komisija je odprla vse pravočasno prispele vloge na Javni razpis 
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fundacije za �port sofinanciranje �portnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja �porta ter zalo�ni�tva v 
�portu v letu 2004 in Javni razpis fundacije za �port za sofinanciranje gradnje �portnih objektov v letih 
2004, 2005 in 2006, pregledala popolnost prispelih vlog ter tako zavrgla nepravočasno prispele vloge in 
zavrnila nepopolne vloge.  
 
 

DELITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2003 
 
Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je sofinanciranje �tirih področij �porta: 
•  �portne dejavnosti, 
•  gradnje �portnih objektov, 
•  raziskovanja in razvoja �porta, 
•  zalo�ni�tva v �portu. 
 
Fundacija razdeljuje sredstva preko 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 Dr�avni zbor RS, 
vendar te spremembe �e niso veljale v času delitve sredstev fundacije za leto 2003. Spremembe 
pravilnika so opisane v ločenem poglavju, v nadaljevanju pa je prikazan postopek delitve sredstev za 
leto 2003. 
 
Svet fundacije je na 7. seji dne 2.9.2003 sprejel finančni načrt za leto 2003, v katerem je opredelil, da 
fundacija za leto 2003 razpi�e 1,4 milijarde svojih sredstev.  
 
Skladno z 2. členom pravilnika fundacija sredstva razdeli na naslednji način: 
•  za �portne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 50 % sredstev, 
•  za gradnje �portnih objektov ne manj kot 40 in ne več kot 50 % sredstev, 
•  za raziskovanje in razvoj �porta ne manj kot 4 in ne več kot 12 % sredstev, 
•  za zalo�ni�tvo v �portu ne manj kot 2 in ne več kot 4 % sredstev. 
 
S sredstvi za �portne dejavnosti se sofinancirajo: 

•  dejavnosti vrhunskega �porta � programi reprezentanc do 50 %, 
•  dejavnosti �portne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski �port � 

programi reprezentanc do 50 % 
•  dejavnosti interesne �portne vzgoje otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in �portna 

rekreacija do 30 %,  
•  drugi programi do 10 % sredstev. 

 
Sredstva za �portne dejavnosti, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 50 % vrednosti 
dejavnosti. 
 
S sredstvi za gradnje �portnih objektov se sofinancirajo: 

•  novogradnje,  
•  rekonstrukcije �portnih objektov, 
•  adaptacije �portnih objektov, 
•  vzdr�evanja �portnih objektov. 

 
Izjemoma lahko svet fundacije nameni sredstva za pridobitev dokumentacije (projekte), vendar le-ta ne 
smejo presegati 5 % vseh sredstev, namenjenih gradnji �portnih objektov. 
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Sredstva za gradnjo �portnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 30 % 
predračunske vrednosti celotne investicije. 
 
S sredstvi za raziskovanje in razvoj �porta se sofinancirajo: 

•  nakupi tehnologij, ki so potrebne za spremljanje in razvoj treninga, 
•  programi spremljanja in razvoja treninga, 
•  manjkajoči programi za strokovno usposabljanje in izobra�evanje v �portu, 
•  �tipendije za usposabljanje in izobra�evanje strokovnih delavcev v �portu, 
•  izbrani znanstveno raziskovalni projekti. 

 
Sredstva za raziskovanje in razvoj �porta, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 75 % 
vrednosti programa. 
 
S sredstvi za zalo�ni�ko dejavnost se sofinancira naslednja strokovna in znanstvena literatura na vseh 
medijih s področja �porta: 

•  strokovne knjige, 
•  strokovne in znanstvene revije oz. deli revij s strokovno ali znanstveno tematiko, 
•  zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov. 

 
Sredstva za zalo�ni�ko dejavnost, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 70 % stro�kov. 
Pod prvo in drugo alineo prvega odstavka tega člena fundacija sofinancira stro�ke tiska in avtorskih 
honorarjev, pod tretjo alineo prvega odstavka tega člena pa stro�ke tiska. 
 
Na podlagi finančnega načrta in opisanih določb pravilnika je Svet sprejel delovni načrt za leto 2003, 
v katerem je opredelil dele�e sredstev za posamezna področja, ki jih sofinancira fundacija.  
 
Preglednica 1: Povzetek delovnega načrta za leto 2003 

PODROČJE razpis 03 % 
področje 

% znotraj 
področja 

D 560.000.000 SIT 40,0  

D1+D2 470.400.000 SIT 33,6 84,0 

D3 67.200.000 SIT 4,8 12,0 

D4 22.400.000 SIT 1,6 4,0 

O 700.000.000 SIT 50,0  

O1 675.500.000 SIT 48,3 96,5 

O2 24.500.000 SIT 1,8 3,5 

R&R 112.000.000 SIT 8,0  

Z 28.000.000 SIT 2,0   

SKUPAJ 1.400.000.000 SIT 100,0  
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Preglednica 2: Razpisana sredstva fundacije v mandatnem obdobju 98-03 in �tevilo izvajalcev razpisa po posameznih področjih 

 
 
Primerjava s preteklimi razpisi fundacije ka�e, da je fundacija za leto 2003 razpisala največ sredstev v 
času svojega obstoja. Opazno je tudi gibanje večjega dele�a sredstev, ki jih fundacija namenja gradnji 
�portnih objektov. V letu 2003 je fundacija namenila največji mo�en dele� sredstev, ki jih lahko po 
pravilniku nameni za gradnjo �portnih objektov.  
 
Na podlagi letnega delovnega načrta je fundacija dne 11.10.2002 objavila Javni razpis za uporabo 
sredstev fundacije za �port v letu 2003 (Uradni list RS, �t. 86/02; www.fundacijazasport.org) V 
sodelovanju z Zavodom za �port Slovenije je tudi v tem letu kandidatom olaj�ala prijavo na razpis s 
pomočjo elektronske aplikacijo za vpis obrazcev, ki je zdru�evala podatkovne zbirke na področju 
�porta in �ir�e (APP, Statistični urad RS). Kandidatom tako ni bilo treba prilagati nekaterih dokazil, saj 
smo potrdila dobili iz zbirk podatkov, zaradi poenotenja obrazcev z Uradom za �port pa je bilo 
kandidatom olaj�ano tudi prijavljanje na javni razpis ministrstva.  
 
Preglednica 3: Povpra�evanje po sredstvih fundacije 

    ��tt..  pprriissppeelliihh  vvlloogg  zzaahhtteevvee  pprroossiillcceevv  vv  
000000  SSIITT  

rraazzppiissaannaa  ssrreeddssttvvaa  
vv  000000  SSIITT  

vveeččkkrraattnniikk  
zzaapprroo��eenniihh  
ssrreeddsstteevv  

��tt..  ssooffiinnaanncciirraanniihh  
pprroojjeekkttoovv  

leto 1999 655 6.189.805 900.000 6,9 287 
leto 2000 931 6.998.165 900.000 7,8 219 
leto 2001 757 7.434.184 850.000 8,7 259 
leto 2002 818 5.532.453 1.020.000 5,4 266 
leto 2003 1005 7.982.886 1.400.000 5,7 365 

 
V razpisnem roku se je na razpis prijavilo 1.005 projektov v vi�ini 7.983 mio SIT, kar 5,7-krat presega 
razpisana sredstva. Po zavrnitvi vlog, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, so strokovne komisije 
fundacije pripravile analize vlog, na podlagi katerih so opredelile izhodi�ča za razdelitev sredstev na 
posameznem področju. Skladno s sprejetimi izhodi�či je fundacija financirala 390 projektov. Glede na 
razpisna določila le-te izvajajo predvsem nepridobitne organizacije in krovne organizacije na področju 
�porta. V nadaljevanju so predstavljena izhodi�ča strokovnih komisij. Navedeni so tudi sofinancirani 
programi in njihovi izvajalci. 
 
 



 12 

�portne dejavnosti: dejavnosti vrhunskega �porta - programi reprezentanc (D1) 
 
Na področju D1 je komisija obravnavala 123 vlog. Skupna vi�ina zapro�enih sredstev je zna�ala 952,8 
mio SIT, kar je okoli 25% več kot lani in �tirikrat več od razpisanih sredstev na tem področju.  
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodi�ča delitve sredstev na 
področju D1.  
 
1. V izbor prejemnikov sredstev na področju D1 se uvrsti vse vloge, ki vsebujejo programe 

nacionalnih reprezentanc, to so nacionalne pano�ne �portne zveze in �portna zdru�enja, ki izvajajo 
programe večpano�nih nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni �portniki svetovnega, 
mednarodnega in perspektivnega razreda. 

2. Fundacija �eli spodbujati uspe�ne pano�ne zveze bolj kot tiste, ki so manj uspe�ne. Uspe�nost 
posamezne nacionalne pano�ne zveze bo fundacija ovrednotila s pomočjo modela, ki ga je 
pripravila projektna skupina OKS v letu 2001. Model, ki ga je pripravila projektna skupina v letu 
2002, namreč zahteva določene podatke, ki jih fundacija zaradi izredne časovne omejenosti razpisa 
ne more zbrati.  

3. Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih pano�nih zvez v razrede je fundacija pripravila model 
financiranja kandidatov. Model ostaja enak kot lansko leto. Upo�teva tekmovalno uspe�nost zvez 
in vsebino programov. 

4. Fundacija bo pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov upo�tevala kategorizacijo iz meseca februarja 
2003.  

5. Pri vrednotenju uspe�nosti nacionalnih pano�nih zvez fundacija ne bo upo�tevala rezultatov, 
dose�enih v klubskih tekmovanjih. 

6. Razdelitev sredstev se oblikuje tako, da komisija nacionalnim pano�nim zvezam dodeli sredstva z 
indeksnim odstopanjem med lanskoletno delitvijo in delitvijo v letu 2003 v razponu 75 do 125, s 
posebnim sklepom sveta fundacije do 150, preračunano skladno z indeksom rasti razpisanih 
sredstev. Za zveze, ki v lanskem letu niso prejele sredstev, se upo�teva zadnja delitev sredstev iz 
prej�njih razpisov. 

7. Na podlagi več primerjalnih analiz se naslednjim pano�nim �portnim zvezam v javnem razpisu 
2003 na področju D1 omeji največje povečanje sredstev na indeks 300: Badmintonska, 
Kickboxing, Planinska � Alpinizem, Snowboarding, Smučarska � Nordijska kombinacija in Zveza 
za �portni ribolov.  

8. Zaradi uravnote�enja delitve sredstev se kandidatom z večletnimi projekti nacionalnega pomena 
(npr. OI, EYOF) opredeli enakomerno financiranje skozi vsa leta izvajanja projekta. S tak�nimi 
izvajalci se sklene pogodbe o načrtovanju financiranja in namenski porabi teh sredstev, podobno 
kot to poteka za druge podobne projekte (npr. �tipendiranje nadarjenih �portnikov, nadstandarno 
zavarovanje vrhunskih �portnikov). 

 
Model vrednotenja uspe�nosti posameznih nacionalnih pano�nih �portnih zvez, ki ga je pripravila 
strokovna skupina OKS in ki ga je pri svojem delu uporabila fundacija, temelji na objektivnih 
pokazateljih naslednjih spremenljivk.  
•  prisotnost �portne panoge na Olimpijskih igrah; 
•  �tevilo kategoriziranih vrhunskih �portnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda; 
•  raz�irjenost posamezne �portne panoge v svetu; 
•  domačo raz�irjenost �portne panoge; 
•  medijsko odmevnost �portne panoge; 
•  prihodke nacionalne pano�ne �portne zveze po zaključnem računu za leto 2000; 
•  nacionalni pomen posamezne �portne panoge; 
•  sponzorsko zanimivost �portne panoge. 
 
Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih pano�nih zvez v razrede je fundacija pripravila model 
financiranja izvajalcev. Le-ta upo�teva tekmovalno uspe�nost zvez in vsebino programov.  
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Na podlagi opisanega postopka vrednotenja so sredstva na področju vrhunskega �porta razporejena 
med 53 projektov. Večino sredstev je namenjenih za programe nacionalnih pano�nih �portnih zvez, 
največjega financiranja pa bo dele�na nacionalna reprezentanca za letne Olimpijske igre, ki bodo 
prihodnje leto v Atenah. 
 
Preglednica 4: Izvajalci na področju dejavnosti vrhunskega �porta - programi reprezentanc v letu 2003 

št. izvajalec naziv programa SIT 
1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC 13.613.597 
2. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE MOTOKROS REPREZENTANCI 375.683 
3. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE SVETOVNO PRVENSTVO ENDURANCE - IGOR JERMAN 211.049 
4. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE SVETOVNO, EVROPSKO PRVENSTVO V SPEEDWAYU 167.002 
5. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI �PORT-PROGRAM REPREZENTANC 1.603.034 
6. BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI �PORT 986.209 
7. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D1 - MO�KA IN �ENSKA �PORTNA GIMNASTIKA  6.918.127 
8. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D1 - RITMIČNA GIMNASTIKA 832.361 

9. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MO�KA ČLANSKA REPREZENTANCA, �ENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA, 
MLADINSKA REPREZENTANCA DO 18 LET 3.524.937 

10. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE ČLANSKE REPREZENTANCE V LETU 2003 7.101.708 
11. JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE PROJEKTI ČLANSKE REPREZENTANCE V JU-JITSU 2003 280.906 

12. 
JUDO-AIKIDO-JUJITSU -KENDO ZVEZA 
SLOVENIJE  PROGRAM ČLANSKIH REPREZENATNC- OLIMPIJSKI PROGRAM  5.982.007 

13. KAJAKA�KA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST VRHUNSKEGA �PORTA- PROGRAMI REPREZENTANC 8.151.019 
14. KARATE ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC 660.236 
15. KEGLJA�KA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 1.760.272 
16. KICK BOXING ZVEZA SLOVENIJE LETNI PROGRAM REPREZENTANCE KBZS 672.450 
17. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE ČLANSKE REPREZENTANCE (CESTNO, GORSKO, VELEDROM) 11.731.944 

18. KO�ARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MO�KA IN �ENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA TER MO�KA REPREZENTANCA 
MLAJ�IH ČLANOV DO 19 LET 10.098.782 

19. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM KLASIČNE PADALSKE REPREZENTANCE  1.140.058 
20. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM PADALSKE REPREZENTANCE PARASKI 524.663 
21. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM REPREZENT. V LETENJU Z JADRALNIMI LETALI 832.361 
22. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM REPREZENTANCE V LETENJU Z MOTORNIMI ZMAJI 172.302 
23. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM REPREZENTANCE ZA MOTORNO LETENJE 325.805 
24. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST VRHUNSKEGA �PORTA-PROGRAMI REPREZENTANC 2.887.934 
25. NAMIZNOTENI�KA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC R SLOVENIJE 2.669.125 
26. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE KVALIFIKACIJE ZA EURO 2004 5.628.749 
27. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE MO�KA IN �ENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA 6.485.913 
28. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE ČLANSKA REPREZENTANCA V �PORTNEM PLEZANJU 5.007.246 
29. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE HIMALAJSKA ODPRAVA - ČLANI 3.920.181 
30. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI �PORT - PROGRAM REPREZENTANC  10.808.852 
31. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI �PORT 2.146.081 
32. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MO�KE IN �ENSKE ČLANSKE REPREZENTANCE 11.802.951 
33. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P AKROBATSKO SMUČANJE - D1 366.826 
34. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P ALPSKE DISCIPLINE - D1 16.860.232 
35. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P BIATLON D1 6.881.767 
36. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P NORD. KOMBINACIJA - D1 1.090.019 
37. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P SMUČARSKI SKOKI - D1 9.869.841 
38. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P SMUČARSKI TEKI - D1 3.204.087 
39. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P SNOWBOARD - D1 1.194.523 
40. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM DELA ČLANSKIH REPREZENTANC SZS V LETU 2003 4.018.434 
41. �AHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM VRHUNSKEGA �AHA V SLOVENIJI - PROGRAMI REP 517.792 
42. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE Programi reprezentanc ITF in WT 1.762.286 
43. TENI�KA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCE TZS 6.911.354 
44. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI �PORT - PROGRAMI REPREZENTANC 146.945 
45. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC ZA LETO 2003 1.968.169 
46. VESLA�KA ZVEZA SLOVENIJE-BLED ČLANSKA A REPREZENTANCA 10.227.975 
47. ZVEZA DRSALNIH �PORTOV SLOVENIJE VRHUNSKI �PORT-PROGRAM REPREZENTANC 185.407 

48. 
ZVEZA KOTALKARSKIH �PORTOV 
SLOVENIJE PROGRAM REPREZENTANCE: HITROSTNO ROLANJE 70.218 

49. 
ZVEZA ZA �PORTNI RIBOLOV NA MORJU 
SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC 400.581 

50. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE POI ATENE 2004 31.000.000 

51. 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA 
ZVEZA LETNA UNIVERZIADA DAEGU 2003 6.000.000 

52. 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA 
ZVEZA ZIMSKA UNIVERZIADA TRBIZ 2003 3.000.000 

53. ZVEZA ZA �PORT INVALIDOV SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC ZVEZE ZA �PORT INVALIDOV SLOVENIJE 500.000 
   235.200.000 
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�portne dejavnosti: dejavnosti �portne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski �port � programi reprezentanc (D2) 
 
Na področju D2 je komisija obravnavala 82 vlog. Vi�ina zapro�enih sredstev teh vlog je bila 621 mio 
SIT, kar je pribli�no 29% več kot lani in 2,6-krat več od razpisanih sredstev na tem področju. 
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodi�ča delitve sredstev na 
področju D2.  
 
1. V izbor prejemnikov sredstev na področju D2 se uvrsti vse vloge, ki vsebujejo programe 

nacionalnih reprezentanc, to so nacionalne pano�ne �portne zveze in �portna zdru�enja, ki izvajajo 
programe večpano�nih nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni �portniki perspektivnega in 
mladinskega razreda. 

2. Fundacija �eli spodbujati uspe�ne pano�ne zveze bolj kot tiste, ki so manj uspe�ne. Uspe�nost 
posamezne nacionalne pano�ne zveze bo fundacija ovrednotila s pomočjo modela, ki ga je 
pripravila projektna skupina OKS v letu 2001. Model, ki ga je pripravila projektna skupina v letu 
2002, namreč zahteva določene podatke, ki jih fundacija zaradi izredne časovne omejenosti razpisa 
ne more zbrati.  

3. Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih pano�nih zvez v razrede je fundacija pripravila model 
financiranja kandidatov. Model ostaja enak kot lansko leto. Upo�teva tekmovalno uspe�nost zvez 
in vsebino programov. 

4. Fundacija bo pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov upo�tevala kategorizacijo iz meseca februarja 
2003.  

5. Pri vrednotenju uspe�nosti nacionalnih pano�nih zvez fundacija ne bo upo�tevala rezultatov, 
dose�enih v klubskih tekmovanjih. 

6. Razdelitev sredstev se oblikuje tako, da komisija nacionalnim pano�nim zvezam dodeli sredstva z 
indeksnim odstopanjem med lanskoletno delitvijo in delitvijo v letu 2003 v razponu 75 do 125, s 
posebnim sklepom sveta fundacije do 150, preračunano skladno z indeksom rasti razpisanih 
sredstev. Za zveze, ki v lanskem letu niso prejele sredstev, se upo�teva zadnja delitev sredstev iz 
prej�njih razpisov. 

7. Na podlagi več primerjalnih analiz se naslednjim pano�nim �portnim zvezam v javnem razpisu 
2003 na področju D2 omeji največje povečanje sredstev na indeks 300: Kickboxing, Rokoborska in 
Snowboarding zveza. 

8. Zaradi uravnote�enja delitve sredstev se kandidatom z večletnimi projekti nacionalnega pomena 
(npr. OI, EYOF) opredeli enakomerno financiranje skozi vsa leta izvajanja projekta. S tak�nimi 
izvajalci se sklene pogodbe o načrtovanju financiranja in namenski porabi teh sredstev, podobno 
kot to poteka za druge podobne projekte (npr. �tipendiranje nadarjenih �portnikov, nadstandarno 
zavarovanje vrhunskih �portnikov). 

 
Pri vrednotenju vlog je fundacija uporabila isti model kot na področju D1.  
 
Skladno z navedenimi izhodi�či je fundacija razdelila sredstva na področju �portne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni �port, med 49 projektov. Enako kot na področju 
vrhunskega �porta je bilo največ sredstev namenjenih programom nacionalnih pano�nih �portnih zvez. 
Največ sredstev bo namenjenih za nacionalni projekt �tipendiranja perspektivnih �portnikov, ki ga 
bosta poleg fundacije financirala M�Z� in OKS. 



 15

Preglednica 5: Izvajalci na področju dejavnosti �portne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski �port � programi 
reprezentanc 

št. izvajalec naziv programa SIT 
1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MLADINSKIH REPREZENTANC 14.775.991 
2. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI �PORT MLADI -PROGRAMI REPREZENTANC BZS 1.468.154 
3. BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST �PORTNE VZGOJE OTROK V VRHUNSKI �PORT 1.742.205 
4. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D2 - MO�KA IN �ENSKA �PORTNA GIMNASTIKA 8.645.527 
5. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D2 - RITMIČNA GIMNASTIKA 720.461 

6. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MLADINSKA REPREZENTANCA DO 20 LET, SP U20, KADETSKA 
REPREZENTANCA DO 17 LET 2.798.736 

7. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKE IN KADETSKE REPREZENTANCE 1.522.137 
8. JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE DELO Z MLADINSKO REPREZENTANCO V LETU 2003 205.149 

9. 
JUDO-AIKIDO-JUJITSU -KENDO ZVEZA 
SLOVENIJE  PROGRAM MLADINSKIH IN KADETSKIH SELEKCIJ -2003 5.473.433 

10. KAJAKA�KA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST �PORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE- PROGRAM 6.045.687 
11. KARATE ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM KADETSKIH IN MLADINSKIH REPREZENTANC 1.231.333 
12. KICK BOXING ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM DEJAVNOSTI �PORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 557.531 
13. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE ML. RP. -CESTNO, GORSKO, VELEDROM) 12.402.304 
14. KO�ARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCE MLAJ�IH STAROSTNIH KATEGORIJ 11.596.667 
15. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MLADINSKIH REPREZENTANC 1.984.175 
16. NAMIZNOTENI�KA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH, KADETSKIH REPREZENTANC 2.680.644 
17. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADIH REPREZENTANC 7.244.682 

18. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MO�KA IN �ENSKA KADETSKA REPREZENTANCA TER MO�KA IN �ENSKA 
MLADINSKA REPREZENTANCA 10.898.604 

19. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA ORIENTACIJSKA REPREZENTANCA 130.993 
20. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE HIMALAJSKA ODPRAVA - MLADI PERSPEKTIVNI ČLANI 2.544.536 
21. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA REPREZENTANCA V �PORTNEM PLEZANJU 6.759.230 
22. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOSTI �PORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE.  13.754.247 
23. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST �PORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 5.226.614 
24. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MO�KIH IN �ENSKIH MLADIH REPREZENTANC 16.557.494 
25. SABLJA�KA ZVEZA SLOVENIJE UDELE�BA MSP TRAPANI ITALIJA 130.993 
26. SANKA�KA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCA ZA NARAVNE IN UMETNE PROGE 360.230 
27. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P ALPSKE DISCIPLINE - D2 10.235.725 
28. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P NORDIJSKA KOMBINACIJA - D2 1.742.205 
29. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P BIATLON D2 3.299.758 
30. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P SMUČARSKI TEKI - D2 4.457.570 
31. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P SMUČARSKI SKOKI - D2 4.565.376 
32. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P SNOWBOARD - D2 786.434 
33. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P AKROBATSKO SMUČANJE - D2 360.230 
34. SQUASH ZVEZA SLOVENIJE UDELE�BA MLADINSKE REPREZENTANCE NA TEKMOVANJU  130.993 
35. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH REPREZENTANC SZS V LETU 2003 3.693.998 
36. �AHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI �AH MLADIH-PROGRAMI REPREZENTANC 1.247.209 
37. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE EVROPSKO  MLADINSKO  PRVENSTVO WTF 2003-GRČIJA   1.963.615 
38. TENI�KA ZVEZA SLOVENIJE MLADA DC IN FED CUP EKIPA 9.667.271 
39. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC - MLADINCI 487.948 
40. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM SLO REPREZENTANC MLAJ�IH KATEGORIJ, 2003 5.554.096 
41. VESLA�KA ZVEZA SLOVENIJE-BLED MLADE REPREZENTANCE 9.053.334 

42. 
ZVEZA DRSALNIH �PORTOV 
SLOVENIJE DEJAVNOST �PORTNE VZGOJE-PROGRAM REPREZENTANC 615.666 

43. 
ZVEZA KOTALKARSKIH �PORTOV 
SLOVENIJE PROGRAM KADETSKE IN MLADINSKE REPR.: HITR. ROLANJE 233.167 

44. 
ZVEZA ZA �PORTNI RIBOLOV NA 
MORJU SLOVENIJE SVETOVNO PRVENSTVO V LOVU IZ ČOLNA ZA STAREJ�E MLADINCE 147.648 

45. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE EYOF BLED 2003 3.000.000 
46. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE MLADINSKE IGRE ALPE JADRAN 2.000.000 
47. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE PROGRAM �TIPENDIJ 30.000.000 
48. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE EYOF PARIZ 2003 4.000.000 
49. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE MLADINSKE IGRE TREH DE�EL 500.000 
   235.200.000 
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�portne dejavnosti: interesna �portna vzgoja otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in 
�portna rekreacija (D3) 
 
Komisija na področju interesne �portne vzgoje otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in 
�portne rekreacije je obravnavala 339 prijavljenih projektov, v katere bo vključeno več kot 450.000 
ljudi. Njihova skupna vrednost zna�a 2.574 mio SIT, kandidati pa prosijo za sredstva v vi�ini 633,1 mio 
SIT, kar 9,4-krat presega razpisana sredstva na tem področju. 
 
Na podlagi analize prijavljenih vlog je svet fundacije na predlog strokovne komisije sprejel naslednja 
izhodi�ča za izbor programov. 
 

1. Sredstva s tega področja se namenijo za izvajanje programov �portnih dejavnosti, ne pa za 
programe, kjer gre prete�no za promocijo in ogla�evanje �portnih programov ali usposabljanje 
kadrov. 

2. Na področju interesne �portne vzgoje otrok in mladine se sredstva dodelijo občinskim 
�portnim zvezam in nacionalnim �portnim ter pano�nim zvezam, ki zdru�ujejo programe 
dru�tev in klubov, ki delujejo na tem področju. V pogodbah s temi organizacijami se določi, da 
morajo te krovne organizacije nameniti za prijavljene programe svojim članicam najmanj 80% 
sredstev, prejetih od fundacije. Če krovne organizacije kandidirajo v enem projektu za 
programe, ki jih izvajajo članice, in programe, ki jih izvaja krovna organizacija, se natančno 
opredelijo sredstva za posamezne programe. Večino sredstev se nameni za programe članic. 

3. Prednost pri sofinanciranju programov interesne �portne vzgoje otrok in mladine bodo imele 
krovne organizacije. Sredstva tem organizacijam se namenijo glede na model, ki upo�teva: 
�tevilo udele�encev programov, �tevilo vadbenih ur v letu, �tevilo izvajalcev programa in 
krajevna razpr�enost programa, kadrovsko strukturo izvajanja programa, stro�kovno strukturo 
programa (dele� neposrednih in re�ijskih stro�kov programa, cena programa) in preglednost 
sistema financiranja izvajalcev programov,.  

4. Komisija bo podrobno pregledala vloge krovnih organizacij, ki kandidirajo s programi, katerih 
izvajalci so njihove članice z vidika prepokrivanja programov posameznih organizacij, ki so 
članice več krovnih organizacij. 

5. V izbor na področju interesne �portne vzgoje otrok in mladine ter �portne rekreacije se ne 
uvrsti programov liga�kih tekmovanj, kakor tudi ne programov, ki imajo prete�no zdravstveni 
ali socialni vidik. 

6. Na področju �portne rekreacije se sofinancirajo le nekatere mno�ične prireditve. Fundacija �eli 
spodbuditi prirejanje različnih novih mno�ičnih prireditev, ne zgolj uveljavljenih tekalnih. 
Prednost bodo imele nove mno�ične prireditve z večjim �tevilom volonterskih delavcev.  

7. Za �portne dejavnosti �tudentov se nameni okoli 10% sredstev na tem področju. Z namenom 
preprečevanja financiranja programov na področju �portnih dejavnosti �tudentov, ki se 
podvajajo, se sredstva za izvedbo �tudentskih tekmovanj namenijo organizaciji na področju 
�tudentskega �porta, ki je vključena tudi v tekmovalne sisteme mednarodne �tudentske 
organizacije. Poleg liga�kih �tudentskih tekmovanj bo fundacija financirala tudi nekatere 
mno�ične �tudentske �portne prireditve, ki so namenjene neselekcionirani populaciji 
�tudentov.  

8. Pri vrednotenju vlog bo komisija upo�tevala realizacijo sredstev fundacije v preteklih letih.  
 
Na podlagi navedenih izhodi�č je svet razporedil sredstva med 90 programov, ki obsegajo 67 tisoč ur in 
v katere bo vključeno več kot 275.000 udele�encev.  
 
Pribli�no po 45% razpisanih sredstev je namenjenih programom interesne �portne vzgoje otrok in 
mladine ter programom �portne rekreacije, za �portne dejavnosti �tudentov pa je namenjeno 10% 
razpisanih sredstev. Večino sredstev bodo dobile krovne organizacije, kar je glede na veliko �tevilo 
prijavljenih projektov skladno z razpisnimi pogoji in racionalno glede na dejstvo, da je večina krovnih 
organizacij prijavila programe, ki jih izvajajo v sodelovanju s svojimi članicami. �portna dru�tev in klubi 
prejmejo sredstva neposredno od fundacije le za organizacijo mno�ičnih �portnih prireditev.  
 



 17

Pribli�no po 45% razpisanih sredstev je namenjenih programom interesne �portne vzgoje otrok in 
mladine ter programom �portne rekreacije, za �portne dejavnosti �tudentov pa je namenjeno 10% 
razpisanih sredstev. Večino sredstev bodo dobile krovne organizacije, kar je glede na veliko �tevilo 
prijavljenih projektov skladno z razpisnimi pogoji in racionalno glede na dejstvo, da je večina krovnih 
organizacij prijavila programe, ki jih izvajajo v sodelovanju s svojimi članicami. �portna dru�tev in klubi 
prejmejo sredstva neposredno od fundacije le za organizacijo mno�ičnih �portnih prireditev.  
 
Preglednica 6: Izvajalci na področju interesne �portne vzgoja otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in �portna rekreacija v letu 
2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
1 AGENCIJA ZA �PORT LJUBLJANA �PORTNI PROGRAMI V ČASU POČITNIC 1.200.000 
2 AGENCIJA ZA �PORT LJUTOMER �PORTNO POLETJE MLADIH V LJUTOMERU 200.000 
3 AGENCIJA ZA �PORT LJUTOMER �PORTNE IGRE ZAPOSLENIH  150.000 
4 AGENCIJA ZA �PORT NOVO MESTO �PORTNO REKREACIJSKA DEJAVNOST AGENCIJE ZA �PORT NOVO MESTO 800.000 
5 ATLETSKO DRU�TVO POSOČJE TOLMIN KROSI IN TEKI ZA VSE 300.000 
6 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOSTI INTERESNE VZGOJE OTROK, MLADINE, �TUDENTOV 600.000 

7 
BODIFIT DRU�TVO ZA AEROBIKO IN 
FITNES MARIBOR V. IN VI. MARATON AEROBIKE  300.000 

8 
CENTER ZA KULTURO �PORT IN 
PRIREDITVE IZOLA 23. MARTINOV POHODNI TEK 300.000 

9 
DRU�TVO LJUBITELJEV TEKA FILIPIDES 
NOVA  TEKI SOBOTE-PRIMORSKA TEKMOVANJA IN REKREATIVNI TEKI 800.000 

10 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE REKREATIVNO KOLESARSTVO -TEKMOVALNI PROGRAM 300.000 
11 KOLESARSKI KLUB ROGLA REKREATIVNE KOLESARSKE PRIREDITVE IN DIRKE 400.000 

12 
KOLESARSKO DRU�TVO BRANIK 
MARIBOR 10. KOLESARSKI MARATON PO SADNO VINSKIH CESTAH 200.000 

13 
KOLESARSKO DRU�TVO BRANIK 
MARIBOR 25. KOLESARSKI MARATON OKOLI POHORJA 500.000 

14 
KOLESARSKO DRU�TVO ENERGIJA 
VELENJE KOLESARSKI VZPON V ZAVODNJE 250.000 

15 KOLESARSKO DRU�TVO ROG 15. MARATON PRIJATELJSTVA LJUBLJANA -TRST 400.000 
16 KOLESARSKO DRU�TVO ROG 2. DRU�INSKI  MARATON "OKROG �MARNE GORE" 350.000 
17 KOLESARSKO DRU�TVO ROG 22. KOLESARSKI MARATON FRANJA 900.000 
18 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE LOK 2003 300.000 
19 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC �PORTNO AKTIVNE POČITNICE 600.000 
20 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC TEK MIRU OB DNEVU OZN 300.000 
21 MLADINSKA �PORTNA ZVEZA KR�KO PEKEL 2003 - VROČI �PORTNI VIKENDI 800.000 
22 OBČINA PREDDVOR MEDNARODNI MARATON �ELEZNA KAPLA - PREDDVOR 250.000 
23 OBČINSKA �PORTNA ZVEZA LENART KOLESARSKI MARATON "�TIRI PERESNA DETELJICA" 200.000 
24 OBČINSKA �PORTNA ZVEZA LENART �PORTNI DAN V SLOVENSKIH GORICAH 150.000 

25 
OBČINSKA �PORTNA ZVEZA MORAVSKE 
TOPLICE KOORDINACIJA POMURSKEGA POKALA V REKREATIVNIH TEKI 600.000 

26 
OBČINSKA �PORTNA ZVEZA MORAVSKE 
TOPLICE REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON PO OBČINI MORAVSKE TOPLICE 100.000 

27 
ORGANIZACIJSKI ODBOR MIRNOPE�KEGA 
TEKA 21. MIRNOPE�KI TEK, 28. JUNIJA 2003 800.000 

28 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE DODATNI PROGRAM PLANINSKE DEJAVNOSTI MLADIH V LETU 2003 4.000.000 
29 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE OSNOVNI PROGRAM PLANINSKE DEJAVNOSTI MLADIH V LETU 2003 1.300.000 
30 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE AKCIJE PLAVALNIH VIKENDOV ZA SENIORJE V VODI 600.000 
31 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA 800.000 
32 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM REKREATIVNIH DEJAVNOSTI VODNIH �PORTOV 400.000 
33 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE SLOVENIJA PLAVA 1.000.000 
34 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE VADBA NOSEČNIC V VODI 250.000 
35 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE VADBA V VODI ZA DOJENČKE IN MALČKE S STAR�I 250.000 
36 ROLERSKI KLUB KRANJ ORGANIZACIJA ROLERSKIH TEKMOVANJ 2003 600.000 
37 SANKA�KA ZVEZA SLOVENIJE �PORTNA REKREACIJA 500.000 

38 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA 
ZVEZA EVROPSKO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V ODBOJKI MARIBOR 400.000 

39 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA 
ZVEZA REKREACIJA IN TEČAJI ZA �TUDENTE NA PRIMORSKEM 500.000 

40 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA 
ZVEZA �TUDENTSKA TEKMOVANJA V LJUBLJANI, MARIBORU IN KOPRU 2.700.000 

41 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE ABC �PORT 1.000.000 
42 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE SOKOL BIKE FIGHT 800.000 
43 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE VODA ZA VSE  700.000 
44 �PORTNA UNIJA SLOVENIJE �US CENTER 1.400.000 
45 �PORTNA ZVEZA BELTINCI BELTINSKO �PORTNO POLETJE 2003 700.000 
46 �PORTNA ZVEZA CELJE �PORTNI PROGRAM V ČASU �OLSKIH POČITNIC 900.000 
47 �PORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA POČITNI�KI PROJEKT ZA OTROKE - TEDEN �PORTA 200.000 
48 �PORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA GREMO VSI NA STADION 200.000 
49 �PORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA ZDRAVI RADGONČAN 350.000 
50 �PORTNA ZVEZA JESENICE AKTIVNO PRE�IVLJANJE  POČITNIC 400.000 
51 �PORTNA ZVEZA KRANJ PROGRAM �PORTNE AKTIVNOSTI NA OTRO�KIH IGRALIH 300.000 
52 �PORTNA ZVEZA KRANJ VESELE POČITNICE 850.000 
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Preglednica 36 (nadaljevanje): Izvajalci na področju interesne �portne vzgoja otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in �portna 
rekreacija v letu 2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
53 �PORTNA ZVEZA LJUBLJANE �PORTNI VIKENDI �PORTNE ZVEZE LJUBLJANE 2.000.000 
54 �PORTNA ZVEZA MARIBOR "TOTA MARIBORČANKA - TOTI MARIBORČAN" 400.000 
55 �PORTNA ZVEZA MARIBOR �PORTNO POPOLDNE MLADIH 400.000 
56 �PORTNA ZVEZA NOVA GORICA MARATON BREZ MEJA NG - GO IN DRUGE PRIREDITVE    800.000 
57 �PORTNA ZVEZA OBČINE BRE�ICE RAZGIBAJMO �IVLJENJE 2003 800.000 
58 �PORTNA ZVEZA OBČINE KUZMA DEJAVNOST ZVEZE 100.000 
59 �PORTNA ZVEZA POSTOJNE PROGRAM �PORTNE REKREACIJE 100.000 
60 �PORTNA ZVEZA RADOVLJICA �PORTNO REKREATIVNI PROGRAMI, TEČAJI, IZLETI, INTERES 100.000 
61 �PORTNA ZVEZA �KOFJA LOKA POLETNE �PORTNE POČITNICE 100.000 
62 �PORTNA ZVEZA �KOFJA LOKA �PORTNA REKREACIJA - 23. MEDOBČINSKE �PORTNE IGRE 800.000 
63 �PORTNA ZVEZA �O�TANJ DNEVI REKREACIJE 2003 250.000 
64 �PORTNA ZVEZA VRHNIKA POČITNI�KI PROGRAMI, SPLO�NA VADBA ZA STAREJ�E 200.000 
65 �PORTNI KLUB TRMASTIH PREDDVOR  3. SLOVENSKI ALPSKI MARATON - SAM  360.000 
66 �PORTNI ZAVOD PTUJ PTUJSKI �PORTNI VIKEND 800.000 
67 �PORTNO DRU�TVO BAS �PORT NOGOMETNI TURNIR ZAMEJCEV SLOVENIJA 2003 300.000 
68 �PORTNO DRU�TVO DOKONCA LENDAVA KOLESARSKI MARATON SLOVENIJA - MAD�ARSKA - SLOVENIJA 150.000 

69 
�PORTNO DRU�TVO KAMIKAZE 
�ELEZNIKI KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO 2003 200.000 

70 �PORTNO DRU�TVO MATKE REKREACIJSKI TEK 140.000 
71 �PORTNO DRU�TVO RADENCI 22. MARATON TREH SRC 800.000 
72 �PORTNO DRU�TVO RADENCI 23. KOLESARSKI MARATON TREH SRC 2003 800.000 
73 �PORTNO DRU�TVO RADENCI 8. BANOVSKI KOLESARSKI MARATON 2003  400.000 
74 �PORTNO DRU�TVO �PICA 2. BARJANSKI KOLESARSKI MARATON 300.000 
75 �PORTNO DRU�TVO �PICA 3. KOLESARSKI MARATON PO KRPANOVI DE�ELI 300.000 
76 �PORTNO DRU�TVO �PICA 3. KOLESARSKI MARATON VELO 400.000 
77 �PORTNO DRU�TVO VZPON 5. VZPON NA RAKITNO 100.000 

78 
�PORTNO REKREACIJSKO DRU�TVO 
TRIGLAV AKCIJA S TRIGLAVOM DO ZDRAVJA 200.000 

79 
TIMING LJUBLJANA,DRU�TVO ZA 
IZVAJANJE �P. PROG. 8. LJUBLJANSKI MARATON 2003 800.000 

80 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE SI UPA� NA TRIATLON ? 350.000 

81 
UNIVERZITETNA �PORTNA ZVEZA 
LJUBLJANA MAJSKE IGRE 1.100.000 

82 
UNIVERZITETNA �PORTNA ZVEZA 
LJUBLJANA TEK NA GRAD, IGRE NA SNEGU, DAN �TUDENTSKEGA �PORTA 1.000.000 

83 
UNIVERZITETNA �PORTNA ZVEZA 
MARIBOR 7. NES-OV TEK MLADIH PO MARIBORU 300.000 

84 
UNIVERZITETNA �PORTNA ZVEZA 
MARIBOR  FESTIVAL �PORTA 2003 700.000 

85 
ZAVOD ZA �PORT IN REKREACIJO 
DOM�ALE REKREATIVNA KOLESARSKA PRIREDITEV PO DOM�ALSKI OBČINI 500.000 

86 ZAVOD ZA �PORT SE�ANA MEDNARODNI MALI KRA�KI MARATON 600.000 

87 
ZVEZA �PORTNIH DRU�TEV RAVNE NA 
KORO�KEM �PORT OTROK IN MLADINE 400.000 

88 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE �PORTNA DEJAVNOST MED POČITNICAMI 800.000 

89 
ZVEZA ZA �PORT OTROK IN MLADINE 
SLOVENIJE PROJEKT MNO�IČNIH PRIREDITEV ZA OTROKE IN MLADINO  1.200.000 

90 
ZVEZA ZA �PORT OTROK IN MLADINE 
SLOVENIJE PROJEKT PROGRAMOV ZA OTROKE IN MLADINO OB PROSTEM ČASU 15.000.000 

      67.200.000 
 

�portne dejavnosti: drugi programi (D4) 
 
Na področju drugi programi je bilo prijavljenih 46 vlog. Skupna vrednost prijavljenih programov zna�a 
354,7 mio SIT, vi�ina zapro�enih sredstev za projekte pa je 102,6 mio SIT. Zahtevki tako skoraj 5-krat 
presegajo razpisana sredstva.  
 
Na podlagi analize prijavljenih vlog je svet fundacije na predlog strokovne komisije sprejel naslednja 
izhodi�ča za izbor programov. 
 

1. Na področju informiranja ljudi o �portno rekreativnih dejavnostih so imele prednost pri 
izboru krovne organizacije, saj le-te zdru�ujejo informacije na vi�ji ravni in zajemajo večje 
�tevilo uporabnikov le-teh. Fundacija ne bo financirala projektov informiranja o posameznem 
�portu, kakor tudi ne informiranje na posameznih regionalnih področjih. Sredstva za 
informiranje so zato osredotočena na projektu nacionalnega �portnega informacijskega sistema 
� �PIC, ki vključuje in zdru�uje informacijske sisteme pano�nih in drugih �portnih zvez. 
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2. Na področju promocije �portno rekreativnih dejavnosti bo fundacija financirala le projekte 
rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega. S tega vidika bodo iz izbora 
izločeni vsi projekti, katerih namen je promovirati tekmovalni �port ali bodo za promocijo 
izbrali prireditve oz. �elijo promovirati posamezno �portno zvrst na o�jem regionalnem 
področju.  

3. Za projekte muzejske dejavnosti na področju �porta bo fundacija namenila okoli 10% 
razpisanih sredstev na tem področju.  

4. V procesu vrednotenja je fundacija pozvala posamezne kandidate za dodatne informacije o 
zmo�nostih realizacije projektov. V izbor je uvrstila projekte, ki imajo večje mo�nosti za 
udejanjanje in nudijo večje multiplikativne učinke.   

5. Fundacija ne bo financirala projektov, katerih namen je prikazati prete�no zdravstveni ali 
socialni vidik �portnega udejstvovanja. 

6. Fundacija ne bo sofinancirala projektov postavljanja, oblikovanja in a�uriranja spletnih strani, 
saj del teh dejavnosti �portnim organizacijam nudi Zavod za �port v okviru projektov, 
sofinanciranih s strani fundacije. 

7. Fundacija ne bo financirala članskih kartic posameznih organizacij. 
 
Preglednica 7: Izvajalci na področju drugih programov v letu 2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
1 FITNES ZVEZA SLOVENIJE 1.KONVENCIJA FZS 500.000 
2 JAVNI ZAVOD MUZEJ �PORTA USTANOVITEV TELOVADNEGA DRU�TVA JU�NI SOKOL 1.500.000 
3 JAVNI ZAVOD MUZEJ �PORTA STANKO BLOUDEK-�IVLJENJE IN DELO 700.000 
4 NAMIZNOTENI�KA ZVEZA SLOVENIJE AKCIJA 2 X 5000 LOPARJEV 500.000 
5 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE RAD IGRAM NOGOMET 900.000 
6 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE TEDENSKE ODDAJE �PORTA ZA VSE - LOKALNE TV POSTAJE 800.000 
7 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE TEDENSKE ODDAJE �PORTA ZA VSE - RADIJSKE POSTAJE 800.000 
8 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE SLOVENIJA KOLESARI 700.000 
9 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE SLOVENIJA TEČE ZA ZDRAVJE 2003 700.000 

10 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE FAIR PLAY TABLA 500.000 
11 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE OLIMPIJSKI TEKI 2003 400.000 
12 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE NOGOMETNA ULICA 300.000 
13 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE ORIENTIRAJMO SLOVENSKE �OLE 400.000 
14 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE INFORMIRANJE O PLANINSKI DEJAVNOSTI 600.000 
15 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE SLOVENIJA PLE�E - SVETOVNI DAN PLESA 500.000 

16 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJE-�P.PR. 
IZDELAVA IN PREDVAJANJE PROMOCIJSKIH FILMOV O 
�PORTNI REKREACIJI 5.000.000 

17 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE RAD BI POSTAL ROKOMETA� 900.000 
18 SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA ZVEZA �TUDENTSKI �PORTNI INFO DAN 400.000 
19 SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA ZVEZA POSTAVITEV INFO TOČK  200.000 
20 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE 140 LET  - �PORTNA PRIREDITEV 500.000 
21 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE S �PORTOM JE �IVLJENJE LEP�E 500.000 
22 �PORTNA UNIJA SLOVENIJE KOLEDAR �PORTA ZA VSE 500.000 
23 �PORTNA UNIJA SLOVENIJE JA, ZA GIBANJE 300.000 

24 
�PORTNO ZDRU�ENJE �PORTNIKOV, TRENERJEV IN 
ORGANIZATORJEV SLOVENIJE �PORT POMAGA MESTU  (8 LOK.SKUP-REGIJ) 300.000 

25 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE MALI VATERPOLO 500.000 
26 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA �PORTNE REKREACIJE 2.300.000 
27 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE �PIC MOBIL 1.200.000 
      22.400.000 
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Gradnja �portnih objektov 
 
Strokovna komisija za gradnjo �portnih objektov je obravnavala 166 vlog. Prijavljeni projekti so bili 
vredni 40.824 mio SIT, investitorji pa so od fundacije pričakovali 5.067 mio SIT, kar predstavlja 7,3-
krat več od razpisanih sredstev.  
 
Svet fundacije je sprejel sklep, da se razpisana sredstva razdeli med 65 projektov. Delitev temelji na 
izhodi�čih strokovne komisije, ki jih je naredila na podlagi analiz vlog v dosedanjih razpisih in ki jih je 
potrdil svet fundacije. 
 
1. Fundacija je sredstva razdelila po modelu enakomernega razporejanja sredstva po celotnem 

območju Slovenije. Okoli 15% sredstev je razporedila za manj�e investicije, pri čemer vi�ina 
odobrenih sredstev za posamezen projekt ne presega 5 mio SIT. 

2. Pri izbiranju kandidatov, ki so prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdr�evanje telovadnic in �portnih 
igri�č pri osnovnih �olah so imele prednost kandidature, ki imajo večji �portni standard, tako kot 
ga opredeljuje Urad za �port. 

3. Fundacija je dala prednost investicijam v t.i. aktivne �portne povr�ine. Pri vrednotenju kandidatur 
je komisija upo�tevala tudi prostovoljno delo, ki ga vlo�ijo dru�tva, klubi in zveze v gradnjo ali 
vzdr�evanje �portnih objektov.  

4. Prednost pri izboru so imele investicije, ki so imele pridobljeno gradbeno dovoljenje in investicije 
v teku. Investicije, ki so bile sicer gradbeno zaključene, a finančno �e odprte, niso bile izločene iz 
izbora. 

5. Sredstva za objekte posameznih �portnih panog je fundacija razporedila skladno s prednostno 
razvrstitvijo nacionalnih pano�nih �portnih zvez. 

6. �portne organizacije so imele pri izboru prednost pred zdravstvenimi in invalidnimi 
organizacijami, ki opravljajo dejavnost �porta. 

7. Prednost pri sofinanciranju so imele investicije, ki �e niso prejele sredstev fundacije. 
8. Investicije, za katere je bil predviden začetek gradnje v mesecu septembru leta 2003 oz. v drugi 

polovici leta, praviloma niso bile v izboru, saj je bila zmo�nost za njihovo realizacijo zelo majhna. 
9. Kandidati niso dobili sredstev fundacije na obeh razpisanih področjih sofinanciranja gradnje. 
10. Fundacija je financirala le tisto opremo, ki je sestavni del investicije, za katero so bila odobrena 

sredstva izvajalcu. 
11. Pred predlogom o delitvi sredstev je komisija pozvala izbrane kandidate za dodatne informacije o 

dejanskih mo�nostih realizacije izbranih investicij. 
 
Največ sredstev na področju gradnje �portnih objektov bodo dobile občine in javni zavodi, ki 
upravljajo s �portnimi objekti. Sredstva so razpr�ena po celotnem območju Slovenije, največ sredstev 
pa je razporejenih na �tajersko in Gorenjsko. 
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Preglednica 8: Izvajalci na področju gradnje �portnih objektov v letu 2003 
  izvajalec naziv investicije SIT 

1 ZPO CELJE �PORTNA DVORANA POD GOLOVCEM 70.000.000 
2 JAVNI ZAVOD �PORTNI CENTER MARIBOR RAZ�IRITEV IN POSODOBITEV ZIMSKEGA KOPALI�ČA PRISTAN 40.000.000 
3 SMUČARSKI KLUB TRIGLAV KRANJ PLASTIFIKACIJA SKAKALNICE 36.000.000 
4 SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR ZASNE�EVANJE SNE�NI STADION 35.000.000 
5 OBČINA RAVNE NA KORO�KEM IZGRADNJA LETNEGA BAZENA 30.000.000 

6 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA LETNEGA KOPALI�ČA 
KODELJEVO 30.000.000 

7 OBČINA VELENJE PRENOVA IN RAZ�IRITEV  RDEČE DVORANE VELENJE-6.EVR 30.000.000 
8 OBČINA LA�KO PLEZALNI CENTER DEBRO  25.000.000 
9 �ELEZNIČARSKI TENI�KI KLUB MARIBOR �PORTNA DVORANA ZA TENIS 20.000.000 
10 MESTNA OBČINA PTUJ ATLETSKI STADION 20.000.000 
11 OBČINA �KOFJA LOKA �PORTNA DVORANA PODEN - REKONSTRUKCIJA 20.000.000 
12 �ELEZNIČARSKO �PORTNO DRU�TVO LJ NOGOMETNI CENTER 18.000.000 
13 OBČINA TR�IČ �PORTNA DVORANA 15.000.000 
14 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC �PORTNA DVORANA SLOVENJ GRADEC 15.000.000 
15 OBČINA BENEDIKT �PORTNA DVORANA PRI O� BENEDIKT 15.000.000 
16 OBČINA BLED TELOVADNICA OSNOVNE �OLE GORJE 15.000.000 
17 OBČINA ILIRSKA BISTRICA O� JEL�ANE - �PORTNI STANDARD 15.000.000 
18 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA IZGRADNJA TELOVADNICE NA ZGORNJI POLSKAVI 15.000.000 
19 PLANINSKO DRU�TVO LJUBLJANA - MATICA DOM NA KOMNI 15.000.000 
20 OBČINA JUR�INCI VEČNAMENSKA DVORANA PRI O� 10.000.000 
21 MESTNA OBČINA LJUBLJANA �PORTNI OBJEKT ZALOG - DRSALI�ČE 10.000.000 
22 OBČINA KOČEVJE NOVA O� OB RIN�I - TELOVADNICA -ZUN.�PORT.POVR�INE 10.000.000 
23 OBČINA KR�KO TELOVADNICA V VELIKEM PODLOGU  10.000.000 
24 OBČINA METLIKA TELOVADNICA O� PODZEMELJ - NADSTANDARD 10.000.000 
25 OBČINA RIBNICA ADAPTACIJA IN DOZIDAVA �PORTNEGA CENTRA V RIBNICI 10.000.000 
26 �PORTNA ZVEZA POSTOJNA OBNOVA ATLETSKIH IN NOGOMETNIH POVR�IN NA OB.�P. P 10.000.000 
27 D�R PARTIZAN NOVO MESTO FUNKCIONALNA PREUREDITEV DVORANE 8.000.000 
28 OBČINA KRANJSKA GORA OBNOVA BLOUDKOVE SKAKALNICE V PLANICI 8.000.000 
29 OBČINA LO�KI POTOK VEČNAMENSKA TELOVADNICA PRI O� 8.000.000 
30 OBČINA PIVKA UREDITEV ATLETSKE STEZE V PIVKI 8.000.000 
31 PD �KOFJA LOKA REKONSTRUKCIJA KOČE NA BLEGO�U 7.000.000 
32 OBČINA BENEDIKT ZUNANJE POVR�INE ZA �PORT 5.000.000 
33 OBČINA RADOVLJICA IZGRADNJA TELOVADNICE 5.000.000 
34 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE ADAPTACIJA STAVBE PZS - PROSTOROV ZA IZOBRA�EVANJE 5.000.000 
35 PLANINSKO DRU�TVO TR�IČ PLANINSKI DOM NA ZELENICI 5.000.000 

36 OBČINA ODRANCI 
IZGRADNJA �PORTNO-REKREACIJSKEGA CENTRA V OBČINI 
ODRANCI 5.000.000 

37 TENI�KI KLUB KIK GROUP KAMNIK POSTAVITEV TENI�KEGA �OTORA 4.000.000 
38 �PORTNO DRU�TVO CENTER MARIBOR POSODOBITEV TRENA�NE DVORANE REGIJSKEGA CENTRA 3.000.000 
39 �PORTNO DRU�TVO NARODNI DOM LJUBLJANA POSODOBITEV TRENA�NEGDVORANE REGIJSKEGA CENTRA 3.000.000 
40 ZAVOD ZA �PORT SLOVENSKE KONJICE REKONSTRUKCIJA  NOGOMETNEGA STADIONA SLOV. KONJICE 3.000.000 
41 OBČINA LO�KI POTOK IZGRADNJA ZUNANJEGA IGRI�ČA PRI O� NA HRIBU 3.000.000 
42 PD ME�ICA PLANINSKI DOM NA PECI 3.000.000 
43 �D BOKA �AGA ZUNANJE �PORTNO IGRI�ČE 3.000.000 
 44 OBČINA LO�KA DOLINA PRENOVA TELOVADNICE V O.�. HEROJA JANEZA HRIBARJA  3.000.000 
45 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA IZGRADNJA �PORTNEGA IGRI�ČA NA TINJU 3.000.000 
46 OBČINA TRNOVSKA VAS �PORTNO IGRI�ČE TRNOVSKA VAS 3.000.000 
47 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE VZDR�EVANJE IN OBNOVA VISOKOGORSKIH PLANINSKIH POT 3.000.000 
48 SPEEDWAY TEAM LENDAVA ADAPTACIJA �PORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA PETI�OVCI 3.000.000 
49 MESTNA SKUPNOST LITIJA REKONST. TAL IN PARKETA 2.300.000 
50 KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE �PORTNI PARK BEVKE 2.000.000 
51 ZAVOD ZA �PORT JESENICE UREDITEV IN POSTAVITEV SKATE PARKA PODME�AKLA 2.000.000 
52 KK KAMNIK KEGLJI�ČE V KAMNIKU 2.000.000 
53 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA UREDITEV �OLSKIH IGRI�Č 2.000.000 
54 OBČINA BOHINJ ZAMENJAVA TALNE OBLOGE V TELOVADNICI O� 2.000.000 
55 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE OBNOVA SLOVENSKIH PLEZALI�Č 2.000.000 
56 OBČINA SVETA ANA IZGRADNJA �PORTNEGA IGRI�ČA V OBČINI SVETA ANA 1.500.000 

57 
O� - O� �MARTNO PRI LITIJI IN DRU�TVO 
PROSTI ČAS OSVETLITEV IGRI�Č, IZGRADNJA MALE PL. STENE 1.500.000 

58 �PORTNO DRU�TVO PARTIZAN ČRNUČE REKONSTRUKCIJA IGRI�Č ZA ODBOJKO V �RC ČRNUČE 1.300.000 
59 OBČINA �ENTJUR ATLETSKI STADION �ENTJUR 1.000.000 
60 NOGOMETNI KLUB ROMA OBNOVA IGRI�ČA IN ADAPTACIJA IN DOZIDAVA GARDEROB 1.000.000 
61 OBČINA JESENICE OBNOVA ZUNANJEGA �PORTNEGA IGRI�ČA O� KORO�KA BELA 1.000.000 
62 OBČINA KOČEVJE PREPLASTITEV DVEH KO�ARKARSKIH IGRI�Č PRI DTK 1.000.000 
63 OBČINA LJUTOMER IZGRADNJA �P. OBJ.  V �P.- REKRE. CENTRU LJUTOMER 1.000.000 
64 �PORTNA ZVEZA RADOVLJICA SMUČI�ČE KAMNA GORICA 1.000.000 

65 
CENTER ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO 
DOLFKE BO�TJANČIČ P.O. TRIM STEZA  900.000 

     675.500.000 
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Gradnja �portnih objektov: subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo �portnih 
objektov 
 
Fundacija je tudi za leto 2003 razpisala sredstva za subvencioniranje obrestnih mer od posojil za 
gradnjo �portnih objektov. Prijavljenih je bilo samo 7 kandidatov, ki so imeli za 142,9 mio SIT 
zahtevkov. Fundacija je sredstva dodelila 5 izvajalcem, od teh sta dva gospodarski dru�bi, ki prejmeta 
večino razpisanih sredstev. 
 
Preglednica 9: Izvajalci na področju subvencioniranja obresti od posojil pri gradnji �portnih objektov v letu 2003 

  izvajalec naziv investicije SIT 
1 OBČINA OPLOTNICA IZGRADNJA VEČNAMENSKE TELOVADNICE 460.000 

2 OBČINA TREBNJE ADAPTACIJA IN DOGRADITEV O� MIRNA 10.000.000 

3 HOTEL CERKNO IZGRADNJA �TIRISEDE�NICE 4.200.000 

4 SRC ČRMO�NJICE ZASNE�EVALNI SISTEM 6.800.000 

5 �D STUDENCI MARIBOR DVORANA �D 3.000.000 

     24.460.000 
    razpisanih sredstev 24.500.000 
    razlika (nerazdeljeno) 40.000 

 

Raziskovanje in razvoj �porta (RR) 
 
Vi�ina zapro�enih sredstev 94-ih vlog na področju raziskovanja in razvoja je zna�ala 3,4-krat več od 
razpisane vsote. 
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodi�ča delitve sredstev na 
področju raziskovanja in razvoja �porta.  
 
1. Na področju raziskovanja in razvoja v �portu bodo imeli v letu 2003 prednost pri sofinanciranju 

aplikativni projekti, ki so v interesu krovnih �portnih organizacij. 
2. Ker vloga In�tituta za �port pokriva večino potreb pano�nih zvez, bodo sredstva za tehnologije 

osredotočena na tej vlogi. Če za enako vrsto tehnologij ločeno kandidirata In�titut za �port in 
nacionalna pano�na �portna zveza, prejme In�titut za �port sredstva za tehnologije, ki jih uporablja 
več �portnih panog in tehnolo�ko zahtevne tehnologije, nacionalne pano�ne �portne zveze pa za 
tehnologije, ki jih uporabljajo na �portnih terenih.   

3. Poleg omenjenih se dodelijo sredstva za tehnologije tudi nekaterim izvajalcem, ki organizirajo 
mno�ične prireditve.   

4. Fundacija bo sofinancirala nacionalnih pano�nim zvezam največ 75% dejanske vrednosti 
tehnologij, drugim izvajalcem pa največ 50% dejanske vrednosti tehnologij. 

5. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih pano�nih 
�portnih zvez, OKS in In�tituta za �port, zato bo fundacija sofinancira večinoma le te izvajalce, in 
sicer največ do 50 % vrednosti programa po predlo�itvi računa usposobljenega izvajalca. Drugi 
izvajalci morajo dokazati namensko porabo sredstev tako, da storitev izvajajo po ceniku In�tituta 
za �port, kateremu daje soglasje OKS. 

6. Pri sofinanciranju manjkajočih programov strokovnega usposabljanja in izobra�evanja strokovnih 
delavcev v �portu bodo imeli prednost kandidati, ki usposabljajo prete�no volunterske �portne 
delavce. 

7. Pri sofinanciranju znanstveno raziskovalnih projektov bodo imeli prednost projekti, ki imajo 
aplikativne učinke in so v interesu krovnih �portnih organizacij, zato da so pokrita vsa tri področja 
�porta. Za znanstveno raziskovalne projekte se ne nameni več kot 10 % razpisanih sredstev na 
področju raziskovanja in razvoja �porta. 

8. Pri dodeljevanju sredstev se bo upo�tevalo kori�čenje sredstev iz preteklih let.  
 
Na področju raziskovanja in razvoja �porta bo fundacija v letu 2003 financirala 32 projektov. Pet 
odstotkov manj kot polovico sredstev je namenjenih programom spremljanja in razvoja treninga, 35% 
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nakupu tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga, pribli�no po 10% pa za znanstveno 
raziskovalne projekte 10% ter usposabljanje strokovnih delavcev v �portu. 
 
Preglednica 10: Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja �porta v letu 2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
1 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE TMG MERITVE (dodatna testiranja glede na prijavo pri In�titutu za �port) 500.000 
2 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE NADSTANDARDNA ZAVAROVANJA �PORTNIKOV 6.000.000 
3 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE PROTIDOPIN�KI PROGRAM 3.000.000 

4 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
�PORT 

MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA (dele� sredstev, namenjenih 
posamezni �portni panogi, je v prilogi) 30.000.000 

5 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE TEHNIČNA POMAGALA: videokamere 1.000.000 

6 AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE 
TRANSPONDERJI IN RAČUNALNIK ZA OBDELAVO REZULTATOV: 
transponderji, dekoder, pribor 400.000 

7 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE 
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ �PORTA: pulzmetri, badmintonski tepihi, 
podajalci �ogic, pulzmetri, digitalni fotoaparat 500.000 

8 KAJAKA�KA ZVEZA SLOVENIJE 
RAZVOJ �PORTA: softwere in kamera za sistem za primerjalno analizo 
tekmovalcev 600.000 

9 KARATE ZVEZA SLOVENIJE TEHNOLO�KA POSODOBITEV: semaforji 400.000 

10 
KLUB ČASOMERILCEV "LOKA TIMING" �KOFJA 
LOKA NAKUP ČASOMERILSKE OPREME  800.000 

11 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE OBDELAVA TEKMOVALNIH REZULTATOV 600.000 
12 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE LOGGER ZA MOTORNO LETENJE 300.000 
13 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE MERILNA OPREMA-JAD.PAD.IN ZMAJ. 150.000 
14 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE OPREMA ZA NADZOR IN VODENJE TRENINGOV 800.000 
15 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE DATA VOLLEY DAZZLE 150.000 
16 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE MERILNA TEHNOLOGIJA ZA ANALIZO PLAVALNIH TEKMOVANJ 2.600.000 
17 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE TEHNOLO�KA POSODOBITEV ORGANIZACIJE: digitalna kamera 550.000 

18 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P 
ALPSKO SMUČANJE - R&R: micro gate racetime 2, oprema za nadzor 
treninga, komplet za merjenje hitrosti 2.500.000 

19 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P NORDIJSKE DISCIPLINE-RR 700.000 
20 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P BIATLON R&R: merilci srčnega utripa 400.000 

21 
TIMING LJUBLJANA,DRU�TVO ZA IZVAJANJE 
�P. PROG. ELEKTRONSKI SEMAFOR DACTRONICS 1.000.000 

22 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
�PORT NAKUP TEHNOLOGIJ V LETU 2003 (spisek v prilogi) 20.000.000 

23 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE SUBVENCIONIRANJE NAKUPA RAČUNALNI�KE OPREME ZVEZ 10.000.000 
24 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE RAZVOJ IN VZDR�EVANJE SPLETNIH APLIKACIJ �PIC 4.100.000 
25 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE INVESTICIJE IN VZDR�EVANJE STROJNE OPREME �PIC 3.000.000 
26 ZVEZA DRSALNIH �PORTOV SLOVENIJE NAKUP PRENOSNE PROGRAMSKE OPREME 750.000 
27 MEDNARODNA �PORTNA ZVEZA ALPE ADRIA USPOSABLJANJE STROKOVNO-ORGANIZACIJSKIH DELAVCEV V 5.000.000 
28 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE STROKOVNI SEMINARJI ZA VOLONTERSKE STROKOVNE DELAV 5.000.000 
29 Biomed d.o.o. Vi�inski trening 2.500.000 

30 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
�PORT �PORT V VLOGI NARODNE IDENTITETE SLOVENCEV  3.850.000 

31 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
�PORT RAZVOJ IN DEJAVNIKI �PORTNE IDENTITETE  3.150.000 

32 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
�PORT OSVAJANJE ZDRAVEGA �IVLJENJSKEGA SLOGA  MLADINE 1.700.000 

      112.000.000 
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Zalo�ni�tvo v �portu (Z) 
 
Tudi na področju zalo�ni�tva v �portu je imela strokovna komisija obse�no delo, saj je vi�ina 
zapro�enih sredstev 136-ih vlog 6-krat (167,7 mio SIT) presegala razpisana sredstva. 
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodi�ča delitve sredstev na 
področju zalo�ni�tva v �portu.  
 
1. Prednost pri financiranju bo imela strokovna literatura, ki je ozko povezana s �portom. Fundacija 

zato načeloma ne bo financirala: publikacij, ki so značaja poljudne literature, sodni�ke literature, 
pravil, promocijskega materiala, publikacij z mejnimi vsebinami �porta ipd. 

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele krovne organizacije, sledijo dru�tva in klubi, nato 
zavodi, nazadnje pa gospodarske dru�be. 

3. Izbor financiranja strokovne literature zajema tri področja zalo�ni�tva v �portu: vrhunski �port, 
�portno rekreacijo in �olski �port.  

4. Zaradi te�av pri realizaciji sredstev na tem področju v preteklih letih bo komisija v procesu 
vrednotenja vlog od kandidatov v vpogled zahtevala dokazila o realizaciji projektov. Prednost pri 
sofinanciranju bodo imeli projekti, ki so v sklepni fazi. 

 
Na področju zalo�ni�tva v �portu bo fundacija v letu 2003 financirala 69 publikacij. Nekaj več kot 
polovico sredstev bo namenjenih strokovnim knjigam s področja �porta, 38% sredstev strokovnim in 
znanstvenim revijam ter 10% zbornikom strokovnih in znanstvenih �portnih kongresov.  
 
Preglednica 11: Izvajalci na področju zalo�ni�tva v �portu v letu 2003 

  izvajalec naziv publikacije SIT 
1 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI DOSE�EK 600.000 
2 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETIKA 650.000 
3 JUDO-AIKIDO-JUJITSU -KENDO ZVEZA SLOVENIJE  REVIJA SLOVENSKI JUDO 650.000 
4 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE NA�A KRILA 500.000 
5 MLADINSKA KNJIGA ZALO�BA D.D., ZALO�NI�TVO REVIJ REVIJA CICIDO  300.000 
6 MLADINSKA KNJIGA ZALO�BA D.D., ZALO�NI�TVO REVIJ REVIJA CICIBAN 300.000 
7 MLADINSKA KNJIGA ZALO�BA D.D., ZALO�NI�TVO REVIJ REVIJA PIL 950.000 
8 NAMIZNOTENI�KA ZVEZA SLOVENIJE BELA �OGICA - TOP SPIN 550.000 
9 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE NA� NOGOMET 650.000 
10 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE REVIJA ODBOJKA 350.000 
11 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE PLANINSKI VESTNIK 650.000 
12 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE ELEKTRONSKA STROKOVNA REVIJA "PLAVANJE" 350.000 

13 SLOVENSKA UNIVERZITETNA �PORTNA ZVEZA 
ZZ-ZDRAVA ZABAVA, REVIJA O �TUDENTSKEM 
�PORTU 350.000 

14 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE SOKOL REVIJA ZA �PORT IN PROSTI ČAS 700.000 
15 UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA �PORT KINESIOLOGIA SLOVENICA 500.000 
16 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE �PIC INFORMATOR 300.000 
17 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE �PORT MLADIH 900.000 
18 ZAVOD ZA �PORT SLOVENIJE �PORT 900.000 
19 ZDRU�ENJE ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE TRENER ROKOMET 350.000 
20 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETIKA ZA NAJMLAJ�E 200.000 
21 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ZNAČAJ JE VSE - ZA ETIČNO ODLIČNOST V �PORTU 300.000 
22 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE SLOVENSKI BADMINTON 250.000 
23 FITNES ZVEZA SLOVENIJE PRIROČNIK ZA VADITELJE FITNESA-SKUPINSKA VADBA 200.000 
24 FITNES ZVEZA SLOVENIJE AKTIVNO �IVLJENJE 450.000 
25 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE RITMIČNA GIMNASTIKA ZA TRENERJE 350.000 
26 JUDO-AIKIDO-JUJITSU -KENDO ZVEZA SLOVENIJE  JUDO-NAUČIMO SE PADATI 350.000 
27 KAJAKA�KA ZVEZA SLOVENIJE OSNOVNA TEHNIKA KAJAK KANU SLALOMA 300.000 
28 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE VODNIK LETETI V SLOVENIJI 150.000 
29 LETALSKI CENTER PADALSTVO ZA ... 350.000 
30 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE TRENERSKI PRIROČNIK 350.000 
31 MEDNARODNA �PORTNA ZVEZA ALPE ADRIA STROKOVNO-ORGANIZACIJSKO DELO V �PORTU 450.000 
32 NAMIZNOTENI�KA ZVEZA SLOVENIJE NAMIZNI TENIS - KOORDINACIJA 300.000 
33 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE OBVESTILA OKS 300.000 
34 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE VARNEJE NA STRANPOTEH PREHRANE  V GORAH 200.000 

35 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 
"METODIČNI PRIROČNIK ZA POUČEVANJE PLESA 
BREAK D. 100.000 
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Preglednica 41 (nadaljevanje): Izvajalci na področju zalo�ni�tva v �portu v letu 2003 
  izvajalec naziv publikacije SIT 

36 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE TEHNIKA OSNOVNIH PRVIN V ST IN LA PLESIH 250.000 

37 
PRO�PORT, RAZVOJ IN PROMOCIJA �PORTA IN PROSTEGA 
ČASA ZAČETNA �OLA POTAPLJANJA - ZGO�ČENKA 100.000 

38 
PRO�PORT, RAZVOJ IN PROMOCIJA �PORTA IN PROSTEGA 
ČASA IN�TR. PRIROČNIK - SLOVENSKA �OLA POTAPLJANJA 400.000 

39 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE MINI ROKOMET V O� 1 IN 2 - I. TRILETJE  200.000 
40 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZS�P SMUČANJE DANES 500.000 
41 �D OTRO�KA NOGOMETNA �OLA LJUBLJANA �OLSKI NOGOMET ZA NAJMLAJ�E 200.000 
42 �PORTNA ZVEZA KOBUDO ZVEZA SLOVENIJA SAMOOBRAMBA 1 - SE ZNAS BRANITI 200.000 
43 �portno zdru�enje �portnikov, trenerjev in organizatorjev Slovenije �port in pozitivno pravo 300.000 
44 TRUGAR TINA - FIT SUBJEKT V IDEOLOGIJI (�PORTA) 450.000 
  UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA �PORT Projekt zalo�ni�tva 6.600.000 

45   MOTIVACIJSKE STRATEGIJE V �PORTU   
46   ASTMA IN �PORT   
47   ATLETIKA - METI   
48   BIOMEHANIKA ALPSKEGA SMUČANJA   

49   
GIBALNE DEJAVNOSTI OTROK DO 3. LETA STAROSTI V 
OKV   

50   KONEC �PORTNE KARIERE   
51   KO�ARKA  - TEORIJA IN METODIKA TRENIRANJA   
52   MINI IN MALA ODBOJKA   

53   
MO�NOST POVEZOVANJA �PORTNIH IN 
ZDRAVSTVENIH ...   

54   NAMIZNI TENIS V �OLI   
55   POPESTRIMO �PORTNO VZGOJO   
56   PRIROČNIK ZA NAVIJA�KE IN PLESNE SKUPINE   

57   
RAZVOJ RITMIČNE GIMNASTIKE IN NJENE 
ZNAČILNOSTI   

58   TEHNIKA IN POSAMIČNA TAKTIKA CENTRA V NAPADU   
59   TENIS UČENJE   

60   
TURNO SMUČANJE, HOJA IN PLEZANJE V SNEGU IN 
LEDU   

61   Z JEFOM NAVZGOR - SKUPNO DO ZMAGE   
62 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE OSNOVE VATERPOLA II 200.000 
63 ZDRU�ENJE SLOVENSKIH �PORTNIH DRU�TEV V ITALIJI ZBORNIK SLOVENSKEGA �PORTA V ITALIJI 350.000 
64 ZVEZA DRU�TEV �PORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE �PORT ZA ZDRAVJE 450.000 
65 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZBORNIK 8. KONGRESA EFPM 400.000 
66 �PORTNA UNIJA SLOVENIJE ZBORNIK 4. SLOVENSKEGA KONGRESA 500.000 

67 UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA �PORT 
ZBORNIK 1. SLOVENSKEGA POSVETA FILOZOFIJE 
�PORTA  200.000 

68 UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGO�KA FAKULTETA OTROK V GIBANJU 800.000 

69 ZVEZA DRU�TEV �PORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE 
ZBORNIK 16. STROKOVNEGA POSVETA �PORTNIH 
PEDAGOGOV 800.000 

  skupaj   28.000.000 
 
 

Prito�be nad delitvijo sredstev 
 
Zaradi zelo velikega �tevila prosilec in zneskov zapro�enih sredstev, ki večkrat presegajo razpisana 
sredstva fundacije, mora fundacija opraviti izbor prijavljenih programov in večinoma odobriti manj 
sredstev, kot pričakujejo prosilci. Nekateri od teh prosilcev so se na fundacijo obrnili s prito�bami na 
delitev sredstev fundacije. Svet fundacije je v letu 2003 preveril vse postopke vrednotenja strokovnih 
komisij v povezavi s petimi prito�bami in pri vseh prito�bah ocenil, da so neutemeljene. Svojo 
obrazlo�itev je pisno posredoval vsem, ki so se prito�ili. Poleg tega je Svet dodatno utemeljil svojo 
delitev nekaterim kandidatom, ki so za to izrecno pisno zaprosili.  
 
Brez prito�be na fundacijo pa je na Upravnem sodi�ču RS v mesecu aprilu spro�ila to�bo proti 
fundaciji �portna unija Slovenije, kot eden od kandidatov na javni razpis. To�ba je vlo�ena na podlagi 
Zakona o upravnem sporu zaradi domnevnega posega v ustavne pravice to�eče stranke. Fundacija je v 
roku posredovala odgovor, v katerem v celoti ugovarja to�benemu zahtevku. Pristojno sodi�če �e ni 
obravnavalo to�be. 
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NADZOR NAD NAMENSKO PORABO RAZDELJENIH 
SREDSTEV 
 
Fundacija si s svojim načinom delovanja prizadeva za namensko porabo dodeljenih sredstev. Z vsemi 
izvajalci javnega razpisa je sklenila pogodbe. 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 kori�čenja 
sredstev fundacije v večini določa plačilo pogodbenih sredstev po dokazani realizaciji programa. Zaradi 
navedenega principa fundacija z izvajalci javnih razpisov na splo�no nima sporov.  
 
Na področju vrhunskega �porta, področju �portne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski �port (oboje �portna dejavnost), področju izbranih znanstveno raziskovalnih projektov in 
programov za strokovno usposabljanje in izobra�evanje v �portu (oboje raziskovanje in razvoj �porta) 
so morali izvajalci fundaciji dokazati, da sredstva fundacije ne presegajo pogodbenega dele�a 
sofinanciranja, najkasneje do 28. februarja 2004 pa bodo morali fundaciji dostaviti tudi zaključni račun 
za leto 2003. Pred kakr�nimkoli izplačilom sredstev so morali izvajalci podpisati izjavo, da lahko 
poobla�čeni predstavniki fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je fundacija namenila 
izvajalcu. 
 
Na področju interesne �portne vzgoje otrok in mladine, �porta �tudentov in �portne rekreacije ter 
drugih programov (�portna dejavnost) ter področju programov spremljanja in razvoja treninga ter 
sofinanciranja nakupa tehnologij, potrebnih za spremljanje in razvoj treninga (raziskovanje in razvoj 
�porta), so morali izvajalci dokazati namensko porabo sredstev z dokazili o stro�kih. S temi so morali 
dokazati, da dele� fundacije ne presega dogovorjenega dele�a sofinanciranja programa. Poleg tega so 
fundaciji dostavili zaključni račun za lansko leto in pisno izjavo o nadziranju namenske porabe.  
 
V letu 2003 je fundacija tudi preverila izvajanje programov na terenu. Dejanski nadzor nad izvajanjem 
programov je bil izveden na področju �portne rekreacije, mno�ičnih �portno rekreativnih prireditev. 
Poobla�čeni izvajalec fundacije je izvedel nadzor nad prireditvijo »Kolesarski skok na Roglo«, katerega 
izvajalec je Kolesarski klub Rogla, ter nadzor nad »Kolesarskim maratonom Franja«, ki ga je priredilo 
�portno dru�tvo Rog. Za nadzor nad omenjenima prirediteljema se je Fundacija odločila, ker je v 
leto�njem letu namenila precej sredstev na področje kolesarskih mno�ičnih �portno rekreativnih 
prireditev. Iz poročil je razvidno, da je bila sama izvedba programov organizacijsko zelo dobro in 
korektno izpeljana. Obe prireditvi multiplicirata sredstva fundacije, vendar je dele� fundacije v 
primerjavi s stro�ki programov izredno nizek. Namen fundacije ni izključno zni�ati ceno za 
uporabnika, ampak morebiti tudi zvi�ati raven kakovosti same izvedbe. Tako pri nadzoru prireditve ni 
�lo za nadzor prodajne cene za uporabnike, ampak tudi kakovost izvedbe prireditve.  
 
Izvajalci na področju gradnje �portnih objektov so bili pred kakr�nimkoli izplačilom sredstev javnega 
razpisa dol�ni: 
•  oddati javno naročilo najugodnej�emu izvajalcu v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur. list RS, 

�t. 24/97); 
•  najkasneje do 31.8. tekočega leta dostaviti Fundaciji gradbeno dovoljenje oziroma enotno 

gradbeno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi del; 
•  dostaviti Fundaciji sklep o izbiri najugodnej�ega izvajalca na podlagi javnega razpisa oziroma 

argumentirano obrazlo�itev za sklenitev neposredne pogodbe;  
•  dostaviti Fundaciji pogodbo z izvajalcem za izvajanje del s ponudbenim predračunom; 
•  dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko poobla�čeni predstavniki Fundacije nadzirajo kakovost, 

obseg in izvajanje terminskega plana dogovorjenih del. 
 
Za dodatni nadzor je fundacija pooblastila neodvisnega strokovnjaka na področju gradnje �portnih 
objektov, ki si je ogledal investicije ter pisno poročal o svojih ugotovitvah. 
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�t. 

pog. 
IZVAJALEC INVESTICIJA 

179/03 ZPO CELJE  �PORTNA DVORANA POD GOLOVCEM 
181/03 SMUČARSKO SKAKALNI KLUB KRANJ PLASTIFIKACIJA SKAKALNICE KRANJ 
182/03 SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR SNE�NI STADION MARIBOR - ZASNE�EVANJE 
183/03 OBČINA RAVNE NA KORO�KEM IZGRADNJA LETNEGA BAZENA RAVNE 
184/03 MESTNA OBČINA LJUBLJANA REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA LETNEGA KOPALI�ČA 

KODELJEVO 
185/03 OBČINA VELENJE PRENOVA IN RAZ�IRITEV RDEČE DVORANE VELENJE 
187/03 �ELEZNIČARSKI TENI�KI KLUB MARIBOR �PORTNA DVORANA ZA TENIS MARIBOR 
190/03 �ELEZNIČARSKO �PORTNO DRU�TVO LJUBLJANA NOGOMETNI CENTER LJUBLJANA 

 
Poobla�čeni izvajalec nadzora nad namensko porabo sredstev pri gradnji �portnih objektov, podjetje 
Dominus d.o.o., �e ni pripravilo poročil za vse investicije, saj fundacija načeloma opravlja nadzor, ko je 
gradnja končana. Poročila o realizaciji teh investicij bo Svet obravnaval v letu 2004.  
 
Na področju subvencioniranja obrestnih mer so morali izvajalci: 
•  dostaviti Fundaciji kreditno pogodbo in morebitne anekse k njej, 
•  dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko poobla�čeni predstavniki Fundacije nadzirajo kakovost, 

obseg in izvajanje terminskega plana investicije, za katero je bilo pridobljeno posojilo, 
•  predlo�iti Fundaciji obračun obresti posojilodajalca. 
 
Izvajalci na področju zalo�ni�tva so morali pred kakr�nimkoli izplačilom sredstev dostaviti fundaciji 
pisno izjavo o nadziranju namenske porabe sredstev, pridobiti soglasje k recenzentoma publikacije, 
pridobiti soglasje fundacije k prodajni ceni sofinancirane publikacije, predlo�iti dokazila o stro�kih ter 
samo publikacijo. 
 
Nekateri izvajalci javnih razpisov niso uspeli zadostiti navedenim pogojem kori�čenja sredstev v 
predpisanem roku. Izvajalci so bili dol�ni dostaviti dokazila o namenski porabi sredstev fundacije 
najkasneje do konca leta, ob pro�nji za podalj�anje roka za kori�čenja sredstev, pa je svet fundacije v 
vseh letih sprejemal sklepe, da se mo�nost kori�čenja sredstev podalj�a do 28.2. prihodnjega leta. Po 
tem roku so sredstva izvajalcem zapadla in so se prenesla v naslednji finančni načrt.  
 

Zapadla sredstva iz leta 2002 
 
Fundacija pri realizaciji sredstev javnega razpisa izvaja navedene mehanizme kori�čenja 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 12: Pregled realizacije pogodbenih obveznosti javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2002 v primerjavi z 
letom 2001 

PODROČJE JAVNI RAZPIS 
2002 

REALIZACIJA % RAZLIKA % �T. 
NEREAL. 

POG. 

% zapadlih 
sredstev 
2001 

razlika 
02-01 

D1+D2 351.288.000 350.935.218 99,90 352.782 0,10 1 0,00 0,10 
D3 50.184.000 49.984.000 99,60 200.000 0,40 1 1,26 -0,86 
D4 16.728.000 15.985.343 95,56 742.657 4,44 2 6,78 -2,34 
O1 482.000.000 478.694.607 99,31 3.305.393 0,69 3 19,34 -18,65 
O2 3.832.000 3.832.000 100,00 0 0,00 0 0,00 0,00 
R&R 81.600.000 78.257.285 95,90 3.342.715 4,10 9 4,39 -0,29 
Z 20.400.000 17.650.000 86,52 2.750.000 13,48 10 17,07 -3,59 
SKUPAJ 1.006.032.000 995.338.453 98,94 10.693.547 1,06 26 9,50 -8,44 

Opomba: Na področju O2 je bilo razpisanih 17.493.000SIT. V letu 2002 so bila izplačana vsa načrtovana sredstva v vi�ini 3.832.000 SIT. Preostanek v vi�ini 13.661.000 SIT bo po 
načrtovani dinamiki izplačan do decembra 2006. 
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Glede na analizo dokumentacije in izplačil pogodbenih obveznosti izvajalcev javnega razpisa za 
uporabo sredstev fundacije v letu 2002 je Svet sprejel sklep, da zapade 10.693.547 SIT, kar predstavlja 
1,06 % razdeljenih sredstev javnega razpisa. Zapadla sredstva so bila vključena v finančni načrt 
fundacije za leto 2004. 
 
 

PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
 
Poleg delitve sredstev je ena najpomembnej�ih nalog fundacije skrb za pridobivanje sredstev. V ta 
namen je fundacija zasnovala kratkoročno in srednjeročno strategijo delovanja, ki jo je potrdil Svet na 
21. redni seji dne 04.05.1999. Fundacija je tudi v letu 2003 nadaljevala z aktivno politiko na tem 
področju. 
 

Nacionalna strategija prirejanja klasičnih iger na srečo 
 
Zaradi nere�evanja problematike na posameznih področjih iger na srečo so se predstavniki fundacije 
srečali z novim direktorjem Urada za nadzor prirejanja iger na srečo pri Ministrstvu za finance ter mu 
predstavili poglede fundacije na posamezne probleme ter na sprejetje predloga Nacionalne strategije 
prirejanja klasičnih iger na srečo, ki je Urad po večletnem pripravljanju �e vedno ni posredoval v 
obravnavo Vladi RS.  
 
Fundacija se zavzema za sprejetje pripravljenega predloga nacionalne strategije, večjo vlogo obeh 
fundacij pri oblikovanju strategije ter dejavnej�o in bolj a�urno delovanje Urada pri re�evanju 
problemov. Pereči problemi se pojavljajo predvsem z uvedbo sodobnih tehnologij v igrah na srečo. 
 

Spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo 
 
V mesecu oktobru 2001 je Dr�avni zbor na predlog ministrstva za finance sprejel zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, �t. 85/01), ki neposredno posega 
v vire fundacije. Z uveljavitvijo zakona imajo koncesijonarji na področju posebnih iger na srečo ni�je 
stopnje koncesijskih dajatev, po novem pa so koncesijam zavezani tudi igralni saloni. Po projekcijah 
predlagatelja naj bi se zaradi večjih vlaganj koncesijonarjev v razvoj raven koncesijskih dajatev izenačila 
s tistimi iz leta 2001 �e v letu 2003. Fundacija ne bele�i napovedanih gibanj, zato in pa tudi iz drugih 
razlogov, je na Dr�avni zbor RS poslala Pobudo dopolnil k besedilu Predloga zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na srečo, ki ga je Vlada poslala v obravnavo Dr�avnemu zboru.   
 
S pobudo je fundacija �elela povečati koncesijske dajatve klasičnih iger na srečo za fundacijo za �port in 
FIHO ter spremeniti dosedanje razmerje plačil koncesijskih dajatev posebnih iger na srečo 
uporabnikom dajatev. S predlaganimi spremembami in dopolnili zakona je �elela zagotoviti dolgotrajno 
stabilnost delovanja obeh fundacij in posledično v večji meri zadovoljiti potrebe �portnih, invalidskih 
in humanitarnih organizacij.  
 
Konkretna dopolnila so se nana�ala na spremembe 9.a, 40., 52. in 74. člena zakona o igrah na srečo.  
 
Skladno s poslanstvom prirejanja klasičnih iger na srečo, ki je opredeljeno tudi v osnutku Strategije 
razvoja klasičnih iger na srečo v Republiki Sloveniji, bi bilo po mnenju fundacije potrebno v ZIS 
opredeliti, da se klasične igre na srečo prirejajo z namenom, da se zagotovijo sredstva za financiranje 
dejavnosti invalidskih, humanitarnih in �portnih organizacij.  
 
Glede na primerjavo podatkov o obremenjenosti s koncesijskimi dajatvami v povezavi s prometom 
klasičnih iger na srečo pred osamosvojitvijo Slovenije in danes (Letno poročilo 2002 Loterije Slovenije, 
2003) ter povečanjem dobička prirediteljev ob večjih vplačilih za posamezne igre fundaciji ugotavljata, 
da trenutni model dodeljevanja koncesijskih dajatev ne omogoča optimalne vi�ine koncesijskih dajatev 
(Pismo o nameri; FIHO in fundacija za �port, 2003). Glavna pomanjkljivost trenutnega modela je 
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neprilagodljivost glede na medletne spremembe prometa posamezne igre, zato bi bilo treba oblikovati 
ustreznej�i model, ki bi bolj pro�no določal koncesijsko dajatev posamezni igri in omogočal večjo 
stopnjo koncesijskih dajatev. Fundacija je zato predlagala nov model, ki glede na dobičke obeh 
prirediteljev klasičnih iger na srečo v zadnjih letih ne bi prizadel poslovanja prirediteljev.    
 
Z vidika obeh fundacij bi bilo treba spremeniti tudi besedilo zakona, ki določa uporabo dobitkov pri 
prirejanju klasičnih iger na srečo, ki niso izplačani v zakonskem roku. Sedanja ureditev je namreč v prid 
izključno igralcem na srečo, vendar pa omogoča preveč mo�nosti za pospe�evanje prodaje druge igre 
istega prireditelja, kar pa je glede na določena razmerja koncesijskih dajatev iz 46. člena ZIS po 
posamezni vrsti igre za posamezno fundacijo sporno. Skladno s poslanstvom prirejanja klasičnih igre 
na srečo in v izogib manipulacijam prireditelja s temi sredstvi bi morala sredstva dobitkov od klasičnih 
iger na srečo, ki niso bili dvignjeni v zakonskem roku, prejeti fundaciji.  
 
Zadnje spremembe in dopolnitve ZIS (Uradni list RS, �t. 85/01) so med drugim zni�ale koncesijsko 
dajatev prirediteljem posebnih iger na srečo. Ta sprememba je posebej prizadela fundacijo za �port, saj 
ji je ta vir v letu 2001 predstavljal 17% od vseh koncesijskih dajatev, spremembe pa zaenkrat ne ka�ejo 
tak�nih učinkov na koncesijske dajatve fundaciji za �port, kot jih je predvidevala Vlada RS. Po 
predvidevanjih naj bi bila namreč vi�ina koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo �e v letu 2003, 
zaradi koncesijskih dajatev od igralnih salonov, vi�ja od tiste v letu 2001 (Predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo, Poročevalec, 76/01). V letu 2002 so le-te 
zaostajale za 20%. To pomeni precej�en izpad prihodkov fundacije za �port, kar pa je tudi v nasprotju 
z izhodi�či zadnjih sprememb ZIS, s katerimi naj bi se zagotovili bolj�i pogoji za prirejanje posebnih 
iger na srečo. Pomemben del turistične ponudbe t.i. zaokro�enih turističnih področij namreč 
predstavlja tudi �portna infrastruktura, kateri fundacija za �port namenja največ sredstev. Poleg tega 
ima slovenski �port, ki ga financira fundacija za �port, izjemne promocijske učinke, ki so vidni tudi v 
turizmu, hkrati pa je dobra investicija dr�ave z vidika zmanj�evanja tveganja bolezni ter dviga 
�ivljenjske ravni. Skladno z navedenim je fundacija mnenja, da je upravičeno povečati koncesijske 
dajatve fundaciji za �port s tega naslova. 
 
�al pristojna komisija ni obravnavala pobude fundacije, temveč je v nadaljnjih obravnavah prek 
amandmajskih pobud sprejela dopolnilo, da se koncesijska dajatev iz prirejanja posebnih iger na srečo 
za obe fundaciji dvigne na 2,2% (Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo, Uradni 
list RS, �t. 101/03). Fundacija se bo tudi v prihodnje zavzemala za spremembe in dopolnila zakona o 
igrah na srečo v smeri razvoja iger na srečo in vi�jih koncesijskih dajatev za �port.   
 

Povečanje lastni�kega dele�a v Loteriji Slovenije 
 
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 dele� v loterijah.   
 
�e v letu 2001 je Svet fundacije sprejel sklep, da se preučijo mo�nosti odkupa delnic �portne loterije in 
Loterije Slovenije. V pogovorih z vodstvom Kapitalske dru�be junija 2001 je bilo ugotovljeno, da s 
strani omenjene dru�be obstaja interes za prodajo delnic Loterije Slovenije ob predpostavki, da bodo 
formalno zagotovljeni vsi pogoji za odkup dele�a, kar pomeni pisno mnenje enega od pristojnih 
organov (Urada za nadzor prirejanja iger na srečo, Ministrstva za finance ali Vlade RS).  
 
Analize vrednotenja delnic v tistem času so pokazale, da knjigovodska vrednost delnice Loterije 
Slovenije na dan 31.12.2000 zna�a 51.467. Predviden odkup 15% dele�a Kapitalske dru�be po tej 
vrednosti bi zna�al 573.445.314 SIT. Za namen povečanja dele�a v Loteriji Sloveniji je zato Svet 
fundacije v finančnem načrtu za leto 2002 predvidel rezervacijo sredstev v vi�ini 103,5 mio SIT, s 
finančnim načrtom za leto 2003 pa so se ta sredstva povi�ala �e za 125,7 mio SIT. Rezervacije sredstev 
v ta namen so opredeljene tudi v osnutku Strategije klasičnih iger na srečo v RS. 
 
V mesecu aprilu 2003 so se predstavniki fundacije ponovno sestali s predstavniki Kapitalske dru�be 
glede mo�nosti odkupa delnic Loterije Slovenije. V pogovorih je predstavnica Kapitalske dru�be 
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navedla, da glede na njihovo poslovno strategijo ne nameravajo prodati delnic LS, saj je ta dru�ba po 
velikosti kot po dobičkonosnosti med njihovimi dvajsetimi največjimi portfeljskimi nalo�bami. 
Dodatne analize fundacije so potrdile njihove navadbe, kar po mnenju fundacije ka�e na nesorazmerno 
visoko dobičkonosno nalo�be, saj je bila Loterija Slovenije ustanovljena predvsem z namenom 
zagotavljanja sredstev FIHO in Fundacije za �port. Zaradi tega je fundacija mnenja, da so koncesijske 
dajatve prenizke in je predlagala Davnemu zboru RS dopolnila k zakonu o igrah na srečo v določbah, 
ki opredeljujejo vi�ino, skup�čini Loterije Slovenije pa posredovala nasprotni predlog o delitvi dobička, 
ki je skladen z dividendno politiko, ki jo je sprejela uprava in nadzorni svet LS.  
 
Ker predlogi fundacije niso bili upo�tevani in ker ima novo vodstvo Urada za nadzor prirejanje iger na 
srečo negativno stali�če do povečanja dele�a Fundacije za �port v Loteriji Slovenije, d.d., je Svet 
fundacije s finančnim načrtom za leto 2003 zmanj�al rezerve, ki jih je fundacija v preteklih dveh letih 
oblikovala za nakup delnic Loterije Slovenije ter za nedoločen čas ustavil dejavnosti na tem področju.   
 
 

KONCESIJSKI VIRI 
 
Fundacija za �port 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, �t. 27/95). Skladno z 
določbami odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, �t. 9/98) je namen fundacije trajen in 
splo�no koristen. Fundacija je nepridobitna, njeno delo pa je javno. 
 
Preglednica 13: Igre na srečo, od katerih je dobivala fundacija koncesijske dajatve po 46. in 48. členu ZIS v letu 2003 

 igra na srečo koncesijonar odstotek koncesijskih 
dajatev 

1.  Loto Loterija Slovenije 20 
2.  Hip  Loterija Slovenije 20 
3.  Ekspres loterija Loterija Slovenije 20 
4.  �portna napoved Loterija Slovenije 80 
5.  3x3 plus 6 Loterija Slovenije 20 
6.  Deteljica Loterija Slovenije 20 
7.  Super 3x3 Loterija Slovenije 20 
8.  Izredna srečka Loterija Slovenije 20 
9.  Hitra srečka �portna loterija 20 
10.  Petka �portna loterija 20 
11.  Dobim podarim �portna loterija 80 
12.  �portni krog �portna loterija 80 
13.  Prve stave �portna loterija 80 
14.  Olimpijska srečka �portna loterija 80 

 
Večina klasičnih iger na srečo ima z vidika financiranja fundacije neugodno razmerje koncesijskih 
dajatev za fundacijo, saj od 14-ih iger na srečo, ki so na trgu, fundacija le od petih dobiva 80 % 
koncesijskih dajatev. Kak�en 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 �porta. 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) pridobi zelo malo sredstev. V lanskem letu fundacija celo ni dobila nič sredstev s tega 
naslova. Analize, ki jih bo naredila na podlagi podatkov, za katere je �e pred časom zaprosila Urad za 
nadzor prirejanja iger na srečo, bodo pokazale vzroke za to. 
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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 Portoro�, 
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. Dele� 
koncesijskih dajatev s tega naslova je prikazan v nadaljevanju. 
 

Koncesijske dajatve 
 
Prikaz 3: Primerjava koncesijskih dajatev fundacije po letih delovanja v SIT in EUR1 
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Primerjava koncesijskih dajatev s preteklimi leti ka�e, da je fundacija z izjemo leta 2003 vsako leto 
dobila več koncesijskih dajatev. Leti 2001 in 2002 sta bili izjemni, saj je fundacija v teh dveh letih 
prejela 2,2 milijarde SIT koncesijskih dajatev oz. 57% več kot prej�nji dve leti. V zadnjem letu je 
fundacija prejela 9,1 odstotnih točk manj kot leta 2002, kar predstavlja realno nekoliko več sredstev kot 
leta 2001.  
 
Ni�je koncesijske dajatve v zadnjem letu niso presenetljive, saj je fundacija zaradi zelo visokih dajatev v 
letu 2002, ki so bile posledica izjemno visokih nagradnih skladov pri igri Loto v tem letu, načrtovala za 
938.046.543 SIT koncesijskih dajatev v letu 2003. Realizirane dajatve tako za 18,3 odstotne točke 
presegajo načrte.  
 

                                                      
1 Dajatve so v EUR preračunane po srednjem tečaju na zadnji delovni dan v letu. 
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Prikaz 4: Gibanje koncesijskih dajatev v po mesecih v zadnjih treh letih 
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V letu 2002 so bile rekordno visoke koncesijske dajatve v mesecih junij in julij, ko je bil v igri Loto v 
igri najvi�ji dobitek v zgodovini slovenskih iger na srečo. Gibanje koncesijskih dajatev v letih 2001 in 
2003 enakomernej�e in bolj podobno. 
 
Preglednica 14: Razmerje koncesijskih dajatev po koncesijonarjih v zadnjih treh letih 

 
 
Pregled koncesijskih dajatev po koncesijonarjih ka�e, da fundacija največ sredstev dobi od Loterije 
Slovenije. Fundacija se zaveda pomena poslovanja Loterije Slovenije na delovanje fundacije, zato si �eli 
povečati lastni�ki dele� v loteriji.  
 
V zadnjih dveh letih zaradi sprememb zakona o igrah na srečo pričakovano bele�imo največji porast 
koncesijskih dajatev s strani igralnih salonov. Pomembno se zvi�ujejo tudi koncesijske dajatve �portne 
loterije. Ker koncesijske dajatve Loterija Slovenije predstavljajo skoraj dve tretjini vseh dajatev, pa na 
skupno gibanje koncesijskih dajatev najbolj vpliva padec slednjih za 22 odstotnih točk. Vi�ina dajatev 
Loterije Slovenije kljub temu za 13,2 odstotne točke presega načrtovana sredstva s tega naslova.  
 
Koncesijske dajatve igralnic po spremembi zakona o igrah na srečo, po katerem so igralnice obdavčene 
z ni�jo koncesijsko stopnjo, �e vedno niso dosegle ravni izpred spremembe zakona. Največji 
koncesijonar na tem področju, HIT d.d., je v letu 2003 prispeval fundaciji 26 mio SIT ali 19% manj kot 
dve leti prej. Izpad koncesijskih dajatev igralnic so v zadnjem letu nekoliko nadomestile dajatve 
igralni�kih salonov. 
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Preglednica 15: Koncesijske dajatve fundaciji za �port po posameznih trajnih klasičnih igrah na srečo 

igra
koncesij

onar % KD KD F�O 2001 KD F�O 2002 KD F�O 2003
indeks 01-

00
indeks 02-

01
indeks 03-

02

% od KD 
koncesijonarja 

2001

% od KD 
koncesijonarja 

2002

% od KD 
koncesijonarja 

2003
% od loterijskih 

KD 2001
% od loterijskih 

KD 2002
% od loterijskih 

KD 2003

Loto LS 20 452.093.426 650.268.826 523.161.307 1,54 1,44 80,45 74,1 84,7 83,3 54,2 61,2 54,1
�portne stave �L 80 113.695.330 201.387.710 239.855.000 2,01 1,77 119,10 50,7 26,2 70,7 13,6 19,0 24,8
Dobim podarim �L 80 48.163.442 54.033.098 50.587.000 1,31 1,12 93,62 21,5 7,0 14,9 5,8 5,1 5,2
Ekspres LS 20 27.330.444 27.792.315 32.174.004 0,97 1,02 115,77 4,5 3,6 5,1 3,3 2,6 3,3
3x3 plus 6 LS 20 26.922.440 22.935.194 27.198.108 1,08 0,85 118,59 4,4 3,0 4,3 3,2 2,2 2,8
�portna napoved LS 80 32.834.128 25.823.094 19.758.322 0,82 0,79 76,51 14,7 3,4 3,1 3,9 2,4 2,0
Hip LS 20 20.994.593 20.343.635 18.748.163 1,37 0,97 92,16 3,4 2,6 3,0 2,5 1,9 1,9
Izredna srečka LS 20 303.730 9.615.013 17.759.984 0,05 31,66 184,71 0 1,3 2,8 0 0,9 1,8
Hitra srečka �L 20 23.627.037 23.011.061 16.959.000 1,25 0,97 73,70 10,5 3,0 5,0 2,8 2,2 1,8
Olimpijska srečka �L 80 29.629.003 13.677.379 12.507.000 0,66 0,46 91,44 13,2 1,8 3,7 3,6 1,3 1,3
Deteljica LS 20 7.976.128 7.142.589 9.348.906 1,04 0,90 130,89 1,3 0,9 1,5 1 0,7 1,0
Polo** �L 20 8.214.349 2.003.406 4.812.000 1,16 0,24 240,19 3,7 0,3 1,4 1 0,2 0,5
Astro* LS 20 27.213.822 3.842.786 4.097.664 1,17 0,14 106,63 4,5 0,5 0,7 3,3 0,4 0,4
Vroče poletje LS 80 14.637.994 2,4 1,8
�portni krog �L 80 784.520 0,07 0,4 0,1

834.420.385 1.061.876.106 1,36 1,27 0,00
KD - koncesijske dajatve
* pred letom 2003 Super 3x3
** pred letom 2004 Petica  
Vir: Loterija Slovenija, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004; �portna loterija, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. 
 
Koncesijske dajatve Lota in �portnih stav predstavljajo kar 78,9% vseh koncesijskih dajatev loterijskih 
sredstev, ki jih je fundacija prejela v letu 2003. Pri igri Loto bele�imo padec dajatev za okoli 20 
odstotnih točk, pri �portnih stavah pa rast za pribli�no enak dele�, tako da je dele� teh dveh iger v 
primerjavi z ostalimi podoben kot leto prej. Omenjeni igri sta nosilni igri na srečo obeh loterij: Loto 
predstavlja 83,3% vseh koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, �portne stave pa 70,7% vseh 
koncesijskih dajatev �portne loterije.  
 
Dele� drugih iger na srečo se z leti precej spreminja. Za fundacijo je zaskrbljujoče to, da je �e nadalje 
viden velik padec koncesijskih dajatev od edine igre na srečo Loterije Slovenije, od katere dobi 
fundacija 80% koncesijskih dajatev, - �portne napovedi, kakor tudi padec drugih iger na srečo, od 
katerih prejeme fundacija večino koncesijskih dajatev. Fundacija bo v prihodnje izvedla ukrepe, da 
prepreči nadaljnji upad teh iger.  
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URESNIČEVANJE LASTNI�KIH PRAVIC V LOTERIJI 
SLOVENIJE D.D. 
 
Fundacija je po zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije njen 10% lastnik. Svoje 
lastni�ke pravice fundacija uveljavlja prek skup�čine, skladno s statutom omenjene delni�ke dru�be pa 
imenuje tudi enega člana nadzornega sveta. Dne 30.5.2003 je potekel mandat Nadzornemu svetu 
Loterije Slovenija, Svet fundacije pa je za nov petletni mandat imenoval istega člana kot v prej�nji 
sestavi � člana Sveta fundacije Janeza Sodr�nika.   
 
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 dele� v loterijah, zato �e od leta 
2001 �eli povečati dele� v loterijah. Trenutna lastni�ka struktura Loterije Slovenije narekuje 
zadovoljevanje polarnih interesov: fundaciji kot polovični lastnici in prejemnici koncesijskih dajatev 
�elita čim vi�jih dajatev, medtem ko ostali lastniki od dru�be pričakujejo dobiček, ki je v negativni 
povezavi z dajatvami. Kljub prizadevanjem pa fundaciji tudi v letu 2003 ni uspelo povečati dele�a v 
Loteriji Sloveniji, čeprav ima rezervirana sredstva za ta namen. Glavni razlog za to je predvsem visoka 
donosnost nalo�be za ostale lastnike, kar ka�e na prenizke koncesijske dajatve. To je za fundacijo kot 
lastnika �e posebej izstopajoče tudi z vidika poslanstva dru�be Loterija Slovenija. Namen delovanja 
dru�be je namreč zagotavljati sredstva za financiranje invalidskih, humanitarnih in �portnih organizacij. 
 
Zaradi navedenega se Svet fundacije ni strinjal s predlaganim sklepom Uprave in Nadzornega sveta o 
delitvi dobička v letu 2003. Po mnenju fundacije je bila predlagana vi�ina dobička, ki bi se naj delil za 
dividende, previsoka in neskladna z dividendno politiko, ki jo je sprejela Uprava in Nadzorni svet 
Loterije Slovenija. V srednjeročnem razvojnem načrtu do leta 2006 je dru�ba namreč predvidela realno 
stabilno letno dividendo v vi�ini 200 mio SIT. Predlog sklepa za točko dnevnega reda skup�čine je 
opredljeval, da se bilančni dobiček za leto 2002 uporabi za dividende v vi�ini 640 mio SIT; �e leto prej 
pa je Loterija Slovenije izjemoma izplačala dividende v vi�ini 600 mio SIT.  
 
Svet fundacije je zato 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 �port.   
 
Svet fundacije je v letu 2003 razpravljal �e o eni problematiki, ki je povezana z lastni�tvom v Loteriji 
Slovenije: nalo�bo dru�be v Dom starej�ih občanov Medvode. Omenjeno nepremičnino je dru�ba 
kupila leta 2001 kot dobro poslovno prilo�nost. V preteklih letih pa koncesijonar, ki je upravljal dom, 
ni plačeval redno najemnine, ki se je občutno zni�ala od tiste, ki jo je načrtovala Uprava Loterije 
Slovenije, v letu 2003 pa je koncesijonar celo odstopil od koncesije. Fundacija je zato na upravo 
naslovila več vpra�anj v povezavi z nalo�bo, člana nadzornega sveta Janeza Sodr�nika pa zadol�ila, da 
pridobi ustrezne odgovore. Odgovorov �e ni prejela in jih pričakuje v prvih mesecih leta 2004.  
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MERILA IN POGOJI ZA UPORABO SREDSTEV FUNDACIJE 
 
Ena najpomembnej�ih 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. 
 
Z vidika uporabnikov sredstev fundacije ni pomembna zgolj vi�ina razpisanih sredstev fundacije, 
temveč tudi postopki prijavljanja na razpis in odločanja o delitvi. Pri razdeljevanju sredstev se fundacija 
sooča z izjemnimi potrebami slovenskega �porta. Fundacija ima na razpolago bistveno manj sredstev, 
kot je zahtevkov prosilcev, zato večino prijavljenih programov fundacija ne more financirati. Ena 
njenih najpomembnej�ih nalog je zato kakovostna delitev sredstev na posamezna področja, ki jih 
financira. Izku�nje petletnega delovanja fundacije so pokazale na določene mo�nosti zbolj�av 
pravilnika. Podrobne razprave o spremembi pravilnika v posameznih določbah so tekle �e ob koncu 
prej�njega mandata sveta, ta razmi�ljanja pa je nadgradil svet v novem mandatu. Po razpravah na več 
sestankih strokovnih komisij in sejah Sveta je Svet fundacije na 6. redni seji dne 8.7.2003 sprejel 
Spremembe in dopolnila Pravilnika o merilih in pogojih za uporabe sredstev fundacije ter zaprosil 
Dr�avni zbor za soglasje k njim. Dr�avni zbor je spremembe in dopolnila obravnaval na svoji 28. seji 
dne 14.7.2003 in sogla�al z njimi. Spremembe in dopolnila so bile objavljene v Uradnem listu RS, �t. 
79/03.  
 
Spremembe in dopolnila se nana�ajo na več členov pravilnika. Poglavitne re�itve sprememb 
opredeljujejo nove mo�nosti financiranja s strani fundacije in bodo po mnenju Sveta pomembno 
prispevale k učinkovitej�emu financiranju slovenskega �porta.  
 

Spremembe in dopolnitve 
 
Del sprememb in dopolnil pravilnika se navezuje na pojasnjevanje nekaterih novih pojmov v 
pravilniku v odnosu do obstoječih ter postopkov, ki zadevajo vse kandidate, drugi del sprememb pa se 
nana�a na konkretna področja sofinanciranja fundacije.  
 
Določbe 2. in 2a. člena pojasnjujejo način delitve sredstev, predvsem ume�čenosti projektov, ki so 
novost pri načinu razporeditve sredstev. Razporeditev sredstev prek projektov ne posega v način in 
predhodno opredeljena razmerja. Razporeditev sredstev prek projektov namreč poteka znotraj 
posameznega področja. Projekti pa predstavljajo določen namen financiranja fundacije znotraj 
posameznega področja. Namen razdeljevanja sredstev prek projektov ni financiranje enega določenega 
programa, temveč skupine programov, ki imajo tak�ne cilje, kot jih s projektom določi fundacija.  
 
Projekte in del sredstev s posameznega področja, ki jim bo namenjen, določi svet fundacije z letnim 
programom. Da se ne usmeri pozornosti kandidatov zgolj na razpisane projekte in se omogoči tudi 
pobuda novih programov, svet opredeli znotraj posameznega področja le del sredstev, ki bodo 
razpisana prek projektov. 
 
Način razporeditve sredstev se torej glede na področja ne spreminja. Fundacija v letnem programu 
določi razmerja med posameznimi področji. V letnem programu lahko določi tudi projekte znotraj 
področij in del sredstev, ki jih bo namenila posameznemu projektu. Na podlagi letnega programa 
objavi javni razpis, na katerega se lahko prijavijo izvajalci s svojimi programi.  
 
Druga pomembna splo�na sprememba opredeljuje kraj�i čas za oddajo vlog kandidatov na sredstva 
fundacije. S spremembo pravilnika se javni razpis objavi najkasneje do 15. oktobra, prosilci pa oddajo 
vloge do 15. novembra. S tem imajo prosilci �e vedno najmanj 30 dni časa za oddajo vlog, strokovnim 
komisijam fundacije pa bo omogočena kakovostnej�a analiza prispelih vlog in hitrej�a delitev sredstev 
uporabnikom. 
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Tretja splo�na sprememba posega na merila za izbor izvajalcev, saj določa, da imajo prednost pri 
izboru izvajalcev letnega programa fundacije nepridobitne organizacije. Med kandidati, ki so �e 
prejeli sredstva fundacije, pa imajo prednost pri izboru tisti, ki so uspe�no realizirali dodeljena sredstva 
fundacije. 
 
Izvajalci letnega programa fundacije so lahko po odloku o ustanovitvi fundacije sicer tudi pridobitne 
organizacije, vendar fundacija skladno z dru�benim fenomenom �porta in vsemi njegovimi 
značilnostmi  vidi svoje poslanstvo predvsem v financiranju nepridobitnih organizacij, ki s svojim 
delovanjem najbolj opredeljujejo tiste vidike �porta (prostovoljno zdru�evanje, volonterizem ipd.), ki 
zagotavljajo uresničevanje javnega interesa na področju �porta.  
 
Druge sprejete spremembe in dopolnila posegajo na posamezna področja sofinanciranja fundacije, 
najpomembneje na področje gradnje �portnih objektov.  
 
Pri realizacijah pogodbenih sredstev v preteklih letih so se zaradi zahtevnih mehanizmov dokazovanja 
namenske porabe sredstev, ki jih je postavila fundacija na področju gradnje �portnih objektov, 
pojavljale te�ave pri realizaciji malih investicij, saj pri tak�nih investicijah, zlasti �porta dru�tva, vanje 
vlagajo veliko prostovoljnega dela in podarjenega materiala, hkrati pa nimajo veliko likvidnostnih 
sredstev za pokrivanje investicije. Glede na to, da si fundacija prizadeva spodbuditi k skrbi za �portne 
objekte civilno �portno sfero in da �eli spodbujati prostovoljno delo, je Svet spremenil pravilnik tako, 
da lahko investicije v �portne objekte, katerih predračunska vrednost ne presega 15 milijonov 
SIT, sofinancira do 50% predračunske vrednosti celotne investicije. S tem bo ob istih 
mehanizmih dokazovanja namenske porabe sredstev prejemnikom sredstev fundacije omogočeno la�je 
izvajanje malih investicij.  
 
Eno najpomembnej�ih sprememb pravilnika prina�a tudi nov člen, ki določa dodaten postopek za 
izbor izvajalcev na področju gradnje �portnih objektov. Na tem področju se za največ triletno 
obdobje razpi�e okvirna sredstva. S tem je ob različnih zakonskih in drugih zahtevah in omejitvah 
omogočeno investitorjem la�je izvajanje investicije, hkrati pa smo s tem spodbudili nacionalne pano�ne 
�portne zveze, posamezne lokalne skupnosti ter regije, da bolj preučijo pomembnost investicij. 
Fundacija pa bo s tem bolje izvajala strategijo vlaganja v �portne objekte, saj bo la�je spremljala 
investicijo in uveljavljala svoj pogled na izvajanje investicije.   
 
Zaradi načela previdnosti okvirna razpisana sredstva v triletnem povprečju ne smejo presegati 40% 
letnih sredstev za gradnjo �portnih objektov, opredeljenih v letnem programu fundacije.  
 
Druge spremembe pravilnika na področju gradnje �portnih objektov so vezane na usklajevanje  
izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje izvajalcev teh programov z določbami zakona o graditvi 
objektov (Uradni list RS, �t. 110/02) in uredbe o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna 
naročila investicijskega značaja (Uradni list RS, �t. 82/98). Skladno z navedenim se spreminja zvrst 
dokumentacije, ki jo morajo kandidati predlo�iti ob prijavi.   
 
Na področju �portne rekreacije je Svet na podlagi večletnih analiz prispelih vlog na javne razpise 
fundacije in politike delovanja fundacije dopolnil merilo za izbor programov na tem področju tako, da 
imajo prednost pri izboru programi mno�ičnih �portno-rekreativnih prireditev.  
 
Na področju raziskovanja in razvoja �porta spremembe opredeljujejo novo podpodročje 
financiranja: �tipendije za �portnike in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za to 
podpodročje. To je sicer uspe�en uveljavljen projekt OKS, M�Z� in fundacije, ki poteka vse od leta 
1999. Do sedaj ga je fundacija financirala prek sredstev, ki so bila namenjena programom dejavnosti 
�portne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski �port. Svet fundacije meni, da 
gre za program, ki sodi na področje razvoja slovenskega �porta, zato ga je umestil med podpodročja 
sofinanciranja na raziskovanju in razvoju �porta. Dopolnitve tudi natančneje določijo merila za izbor 
izvajalcev na področju raziskovanja in razvoja �porta. Merila so postavljena na podlagi večletnih analiz 
prispelih vlog na javne razpise fundacije in politike delovanja fundacije. 
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Spremembe in dopolnila posegajo �e na področje zalo�ni�tva v �portu. Določa se dodaten pogoj, ki ga 
morajo izpolniti izvajalci pred financiranjem programa zalo�ni�tva v �portu. S pridobivanjem soglasja 
fundacije k prodajni ceni sofinanciranega programa bo omogočeno nadziranje cen sofinanciranih 
programov glede na dele� sofinanciranja s strani fundacije in drugih javnih virov. S tem bo fundacija 
sku�ala zagotovili čim ni�jo prodajno ceno programov zalo�ni�tva v �portu. 
 
 

PRIPRAVE NA DELITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2004 
 
Da bi čim bolj ugotovila potrebe slovenskega �porta v posameznih delih, kjer je fundacija menila, da 
ima premalo informacij, je fundacija v letu 2003 izvedla tri spletne ankete, da pridobi dodatne 
informacije, na podlagi katerih bi lahko pripravila nadaljnjo strategijo svojega dela.  
 
Fundacija je izvedla naslednje ankete:  

- anketa o potrebah po strokovnem usposabljanju manjkajočih kadrov na posameznih delih 
�porta; analiza je bila opravljena v okviru spletne aplikacije �PAK-usposabljanje; 

- anketa o raziskovalnih potrebah nacionalnih pano�nih �portnih zvez; 
- anketa o potrebah po vlaganjih v �portne objekte, katerih investicijska vrednost ne presega 12 

mio SIT. 
 
Strokovne komisije so na podlagi rezultatov anket in drugih virov Svetu fundacije predlagale, da ob 
spremembi pravilnika sku�a uveljaviti politiko svojega delovanja skozi različne projekte, ki jih razpi�e 
�e v javnem razpisu za leto 2004.  
 

Projekti za javni razpis fundacije v letu 2004 
 
Projekti predstavljajo določen namen financiranja fundacije znotraj posameznega področja. Namen 
razdeljevanja sredstev prek projektov ni financiranje enega določenega programa, temveč skupine 
programov, ki imajo tak�ne 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 2004 razpi�e naslednje projekte. 
 

Interesna �portna vzgoja otrok in mladine, �portne dejavnosti �tudentov in �portna rekreacija 
 
�port med vikendi in med počitnicami 
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; pri tem v zadnjem času �e posebej 
prednjačijo srednje�olci. Namen projekta je zato sofinanciranje programov interesne �portne vzgoje 
otrok in mladine, ki predstavljajo dodatno ponudbo �portnih programov v pouka prostih dnevih 
(vikendih, počitnicah), �e posebej tistih, ki so namenjeni srednje�olski populaciji. Programi morajo biti 
po vsebini nadgradnja �olskega programa, tako v �portnih panogah, ki jih opredeljuje učni načrt, kot v 
ponudbi �portnih panog, ki jih ni v učnem načrtu, vendar ne smejo predstavljati usmerjanja mladih k 
vrhunskemu ali kakovostnemu �portu.  
 
�port po pouku 
Večina �portnih klubov in dru�tev ponuja otrokom �portno vadbo, katere namen je usmerjanje v 
vrhunski in kakovostni �port. Ena od posledic tak�ne vadbe je selekcija vadečih, ki izključuje velik del 
otrok, ki se �elijo ukvarjati s �portom ne zgolj zaradi tekmovalnih razlogov. Namen tega projekta je 
zato sofinanciranje programov interesne �portne vzgoje otrok in mladine, ki so namenjeni vsem 
otrokom in mladostnikom ter potekajo takoj po pouku. Kandidat mora izvajati tak�ne programe na 
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�ir�em regionalnem področju na več �olah. Program mora biti pripravljen na strokovnih izhodi�čih, ki 
opredeljujejo vadbo z neselekcionirano populacijo, vendar predstavljajo nadgradnjo �olskega programa. 
Program mora vsebovati vadbo več �portnih panog za isto skupino vadečih. Na vseh �olah se izvaja 
enak program vadbe.   
 
Nove mno�ične �portno-rekreativne prireditve  
Mno�ične �portno-rekreativne prireditve so generator organiziranega in neorganiziranega ukvarjanja 
ljudi s posamezno �portno panogo, hkrati pa predstavljajo tudi promocijo te �portne panoge. V 
Sloveniji imamo tradicijo nekaterih velikih mno�ičnih prireditev, ki pa so osredotočene le na nekaj 
�portnih panog (večinoma tek in kolesarjenje), zato je namen projekta sofinanciranje novih mno�ičnih 
�portno-rekreativnih prireditev iz različnih �portnih panog.   
 

Drugi programi 
 
Na tem področju smo �e v preteklosti financirali naslednje projekte. 
 
Informiranje ljudi o �portnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali �ir�em področju 
Eden od pomembnih dejavnikov �portne dejavnosti ljudi je informiranost o �portnorekerativnih 
dejavnostih, zato bo fundacija sofinancirala programe informiranja ljudi o teh dejavnostih na 
regionalnem ali �ir�em področju.  
 
Promocija �portnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih 
nacionalnega obsega 
Mno�ičnost ukvarjanja s �portom je močno povezana s predstavitvijo, pojavljanjem, v�ečnostjo 
posameznega �porta. Eden od načinov promocije �portnorekreativnih dejavnosti so redne tedenske 
oddaje in rubrike. Fundacija bo zato sofinancirala tedenske oddaje in rubrike v medijih nacionalnega 
obsega. 
 
Muzejska dejavnost na področju �porta 
Ob vedno večji vpetosti v mednarodni prostor bo pri ohranjanju nacionalne identitete imel pomembno 
vlogo slovenski �port s trenutnimi rezultati kot tudi s svojo bogato zgodovino. Namen projekta je zato 
sofinanciranje razstav o slovenskem �portu. Za ta projekt lahko kandidirajo le dr�avni muzeji, 
opredeljeni z zakonom o varstvu kulturne dedi�čine (Uradni list RS �t. 7/99).  
 

Gradnja �portnih objektov 
 
Gradnja zunanjih �portnih povr�in 
Pomemben dejavnik neorganiziranega ukvarjanja s �portom so primerne �portne povr�ine, �e posebej 
tiste zunanje �portne povr�ine, kjer lahko ljudje vadijo brez najemnine. Zaradi različnih vzrokov �al 
mnogo teh povr�in propada. Namen projekta je zato sofinanciranje investicij v obnovo ali novogradnjo 
zunanjih �portnih povr�in, katerih predračunska vrednost ne presega 15 mio SIT.  
 
Subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo �portnih objektov 
Za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo �portnih objektov, lahko kandidirajo investitorji 
novogradnje ali rekonstrukcije na �portnih objektih, ki so najeli posojilo pri poslovnih bankah.  
 
Prosilci za subvencioniranje obresti morajo izpolnjevati vse naslednje pogoje: 
•  predračunska vrednost investicije mora biti najmanj 50 mio SIT, 
•  med viri financiranja morajo imeti zagotovljenih najmanj 30 % lastnih sredstev,  
•  najvi�ja vi�ina posojila, ki je predmet subvencioniranja, zna�a največ 50 % predračunske vrednoti, 
•  ne smejo biti v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji, 
 
Prosilci za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo �portnih objektov morajo predlo�iti: 
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•  kreditno pogodbo in obračun bančnih obresti, če �e imajo posojilo, oz. izračun predvidenih 
bančnih obresti, 

•  bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih skupnosti in investitorjev, ki �e imajo odobreno posojilo). 
 
Sredstva bodo izvajalcem izplačana za plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v letu 2004 in do 
31.12.2008. Vi�ina subvencije obrestne mere za posameznega investitorja lahko zna�a do 100 % vi�ine 
obresti. 
 

Zalo�ni�tvo v �portu 
 
Strokovne knjige o �portno-rekreativni vadbi  
V Sloveniji imamo malo strokovne literature o �portni vadbi ljudi, ki se s �portom ukvarjajo 
rekreativno. Dostopnost do strokovnih informacij o �portni vadbi je eden od dejavnikov 
kakovostnej�ega in bolj varnega �portnega udejstvovanja, predvsem ljudi, ki se zaradi različnih vzrokov 
s �portom ukvarjajo neorganizirano. Fundacija bo zato financirala strokovne knjige o �portni vadbi 
rekreativcev v različnih �portnih panogah, izdane v slovenskem jeziku.   
 
Strokovni priročniki za star�e o �portni vadbi in gibalnem razvoju otrok in mladine 
Na trgu je veliko priročnikov, ki svetujejo star�em pri vzgoji in različnih vidikih razvoja otrok 
(kognitivni razvoj, čustveno-socialni razvoj); informacij o telesnem in gibalnem razvoju, ki bi pomagale 
star�em, pa je zelo malo. Menimo, da je telesni in gibalni razvoj zelo pomemben, pomoč star�ev pa 
zelo dobrodo�la, zato bo fundacija financirala strokovne knjige, ki bodo predstavile telesni in gibalni 
razvoj otrok, pomen in načela zdrave vadbe za različne razvojne stopnje otrok in mladostnikov.  
 
Strokovne publikacije za otroke in mladostnike o �portnem obna�anju, dopingu, higieni, 
�portni prehrani in �portni opremi 
Ugotavljamo, da nimamo strokovne literature, kjer bi otroke in mladostnike seznanili z nekaterimi 
splo�nimi teoretičnimi vsebinami (pomen �porta, vpliv �portne vadbe na organizem, nevarnosti, kot so 
doping, dehidracija, preutrujenost, po�kodbe, nevarnosti pri različnih �portih, �portna prehrana, 
higiena, fair play). 
 
Problem teh publikacij je tudi v tem, da morajo biti pisane v otroku razumljivem jeziku in atraktivno 
oblikovane. Prav oblikovanje pa je precej�en izdatek, zato bo fundacija s sofinanciranjem sku�ala 
zagotoviti izdajo tak�nih publikacij. 
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SODELOVANJE S FIHO 
 
Fundacija je imela v preteklem mandatnem obdobju korekten, večinoma partnerski odnos s sestrsko 
fundacijo FIHO. Tak�en odnos si prizadeva ohraniti tudi v novem mandatu obeh fundacij.  
 
Fundaciji �e dalj časa ugotavljala, da na trgu klasičnih iger na srečo obstajajo elementi, ki vzbujajo skrb 
za normalno delovanje obeh fundacij v prihodnje, zato sta sodelovali pri nastajanju predloga 
nacionalne strategije klasičnih iger na srečo, kljub temu, da se v nekaterih pomembnih točkah njuni 
pogledi razhajajo. Dne 1.10.2003 sta fundaciji zaradi zastoja sprejema omenjene strategije, ki je nastal s 
strani Urada za nadzor prirejanja iger na srečo, podpisali Pismo o nameri. S pismom fundaciji sogla�ata, 
da je v interesu obeh fundacij dobro delovanje obeh trajnih prirediteljev klasičnih iger na srečo ob 
najvi�jih mo�nih koncesijskih dajatvah za obe fundaciji. Podpisnici ugotavljata: 
 

- da je osnovno poslanstvo trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo zadovoljiti potrebo ljudi do 
igranja klasičnih iger na srečo za financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij 
ter financiranja �portnih organizacij 

- da trenutni model dodeljevanja koncesijskih dajatev ne omogoča optimalne vi�ine koncesijskih 
dajatev glede na promet klasičnih iger na srečo 

- da predstavlja Strategija razvoja klasičnih iger na srečo v Republiki Sloveniji, ki jo je pripravil 
Urad Ministrstva za finance za nadzor prirejanja iger na srečo v sodelovanju z obema 
fundacijama, obema koncesijonarjema na tem področju in ministrstvoma, pristojnima za 
vsebinsko področje delovanja obeh fundacij, pravilno razvojno smer tega področja, zato si 
bosta podpisnici prizadevali, da Vlada Republike Slovenije sprejme ta dokument 

 
Zaradi navedenih skupnih izhodi�č, sta se fundaciji s pismom o nameri zavezali, da si bosta skupno 
prizadevali za zvi�anje koncesijskih dajatev od trajnega prirejanja klasičnih iger na srečo. V ta namen 
bosta sku�ali usklajevati svoje odločitve o zadevah, ki so kakorkoli povezane s koncesijskimi dajatvami. 
 
Poleg projektnega sodelovanja fundaciji ohranjata visoko raven informiranosti o dogajanjih, ki vplivajo 
na delovanje posamezne fundacije, in stali�čih do posameznih vpra�anj, pomembnih za obe fundaciji. 
Le-ta so bila tudi v letu 2003 večkrat izmenjana zaradi nekaterih pomembnih vpra�anj, ki so zadevala 
obe fundaciji: predlogi sklepov Skup�čine Loterije Slovenije, Pobuda Fundacije za �port k dopolnilom 
k Zakonu o igrah na srečo idr.  
 
 

SODELOVANJE Z M�Z� IN OKS-Z�Z 
 
Fundacija je tudi v letu 2003 pogosto sodelovala s pristojnim ministrstvom in Olimpijskim komitejem 
Slovenije. Sodelovanje je obsegalo nekatere redne oblike: prisotnost predstavnikov fundacije na 
izvr�nih odborih OKS, prisotnost dr�avnega sekretarja za �port na sejah Sveta fundacije, posveti OKS 
s svojimi članicami, izmenjava stali�č o problematikah na področju �porta.   
 
Poleg teh oblik fundacija z omenjenima organizacijama sodeluje tudi projektno.  
 

�tipendiranje perspektivnih �portnikov 
 
Na 18. seji dne 22.3.1999 je svet sprejel sklep, da fundacija z Ministrstvom za �olstvo in �port ter 
Olimpijskim komitejem Slovenije � Zdru�enjem �portnih zvez sklene Dogovor o sofinanciranju 
�tipendij za nadarjene �portnike v Republiki Sloveniji. To je bil prvi projekt skupnega vlaganja treh 
največjih financerjev slovenskega �porta. 
 
V letu 2003 je �tipendije prejelo �e 120 �portnikov, od tega 40 dijakov in 80 �tudentov. Več kot 
polovica učencev �tipendijo podalj�uje iz preteklega leta.   
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Osnova mesečne �tipendije za leto 2003 je bila 49.568 SIT. Vi�ina �tipendije se določi glede na status 
učenca ter na učni uspeh. Vi�ina je odvisna tudi od predvidenih razpisanih sredstev za �tipendije ter od 
�tevila �tipendistov. 
 
Fundacija ima vpliv na projekt prek predstavnika v nadzornem svetu projekta, poleg tega pa daje 
soglasje k pravilniku o merilih za dodelitev �tipendij oz. njegovim spremembam.  
 

Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih �portnikov 
 
Leta 1999 je bil s strani Adriatic d.d., Kirur�kim senatorijem Ro�na dolina in Olimpijskim komitejem 
Slovenije podpisan »Dogovor o zagotavljanju najvi�je mo�ne ravni zdravstvenega varstva vrhunskim 
�portnikom«, ki je bil na začetku namenjen olimpijskim kandidatom. Olimpijski komite Slovenije je 
skupaj z Ministrstvom za �olstvo, znanost in �port � Uradom za �port in Fundacijo za financiranje 
�portnih organizacij v RS, v �elji, da zagotovi čim bolj�e pogoje za njihovo udejstvovanje v �portu 
odločil, da vrhunskim �portnikom omogoči posebno nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Posebna 
ugodna mo�nost zdravstvenega zavarovanja velja za �portnike, ki imajo veljavni status po kategorizaciji 
OKS, in sicer: svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Paket Olimpijskega komiteja 
Slovenije »Vrhunski �portnik« je začel veljati v letu 2000. V letu 2003 je k zavarovanju pristopilo 295 
vrhunskih �portnikov.  
 

Programi večpano�nih nacionalnih reprezentanc 
 
Fundacija vsako leto skupaj z OKS in M�Z� sofinancira programe različnih večpano�nih nacionalnih 
reprezentanc za nastope na večjih tekmovanjih: Olimpijskih igrah, Sredozemskih igrah, Univerzijadi, 
Evropskem festivalu mladih idr. 
 
Leto 2003 sicer ni bilo olimpijsko leto, vendar pa je Slovenija gostila VI. Zimski Olimpijski festival 
evropske mladine. Fundacija se je �e v preteklih letih odločila, da v okviru svojih zmo�nosti podpre 
sistematične večletne priprave slovenske reprezentance za to tekmovanje, ki je uspe�no potekalo v času 
od 25.12.02 do 13.1.03. Občina Bled je skupaj z okoli�kimi občinami gostila 1450 aktivnih udele�encev 
iz 43 dr�av. Slovenijo je zastopalo 52 �portnikov; mnogi od njih so zabele�ili vidne dose�ke.  
 

�portno informativni center 
 
V �elji po čim bolj�i informatizaciji slovenskega �porta fundacija skupaj z Zavodom za �port in OKS 
podpira program �portno informacijskega centra � �PIC.  Le-ta zdru�uje zbirke podatkov, pomembne 
za �port, ter podpira informatizacijo s spletnimi portali in aplikacijami, namenjenimi �portu. V okviru 
tega sistema je zavod pripravil tudi aplikacijo Razpis, ki je namenjena �portnim organizacijam, da se 
lahko prijavijo na razpis Fundacije za �port in Ministrstva za �olstvo, znanost in �port. 
 
 

SODELOVANJE Z DRU�TVOM �PORTNIH NOVINARJEV 
SLOVENIJE 
 
Svet fundacije je v prvih letih delovanja ugotovil, da bi lahko z bolj�o promocijsko podporo fundacija 
bolje predstavila svoje delovanje in posledično dosegala določene cilje. Fundacija je zato sklenila 
dogovor o dolgoročnem sodelovanju z Dru�tvom �portnih novinarjev Slovenije. Na podlagi dogovora 
se fundacija letno dogovarja o oblikah sodelovanja z dru�tvom. Najbolj je za�ivelo sodelovanje pri 
prireditvi �portnik leta, v letu 2003 pa je fundacija z dru�tvom izvedla tudi tematsko okroglo mizo o 
gradnji velikih �portnih objektov v Sloveniji, s katero je fundacija sku�ala spodbuditi konstruktivno 
razpravo o dejanskih mo�nostih investiranja v nekatere velike �portne objekte. Za prvo obravnavo je 
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izbrala �portne objekte zelo razvitih �portnih panog v Sloveniji, ki �e dalj časa izra�ajo potrebo po 
obnovitvi oz. novogradnji �portnih objektov, ki jih potrebujejo za nadaljnje delovanje. Rdeča nit 
izbranih objektov je tudi njihova zgodovinska vrednost in dotrajanost.  

•  skakalnice v Planici  
•  smuči�če Poligon v Kranjski Gori 
•  osrednji nogometni �tadion v Ljubljani 
•  pokrit olimpijski plavalni bazen v Ljubljani 

 
V sodelovanju z vpletenimi �portnimi in drugimi sredinami je fundacija pripravila gradivo, ki je 
osredotočeno na predloge različnih re�itev problematike posameznega �portnega objekta. Predlogi so 
bili predstavljeni na spletni strani fundacije ter Radia in televizije Slovenije, ki je z izbranimi gosti 
obravnaval to tematiko v �ivo dne 10.4.2003 v oddaji Radijska porota.  
 
Po mnenju fundacije se lahko udejanjijo tisti investicijski načrti za velike �portne objekte, kjer pobudo 
prevzame lokalna skupnost in ki so z vidika posameznih delov �porta večnamenski. Velike 
mednarodne �portne prireditve namreč potekajo na tak�nih objektih le nekaj dni na leto, ves preostali 
čas obratovanja objekta pa bi morala izkoristiti lokalna �portna sfera in �ole. Le-tako se lahko zagotovi 
optimalno kori�čenje objekta, posledično zni�evanje obratovalnih stro�kov in ustrezno upravljanje. 
Zato morajo tak�ni objekti odgovarjati �portu na lokalni ravni in standardom večjih mednarodnih 
tekmovanj. 
 
 

POMOČ PRI PREMO�ČANJU LIKVIDNOSTNIH TE�AV 
NACIONALNIH PANO�NIH �PORTNIH ZVEZ 
 
Da bi nacionalnim pano�nim �portnim zvezam, ki izvajajo prete�no programe na področju vrhunskega 
�porta in �porta otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni �port, omogočila čim hitrej�e in 
čim bolj ugodno črpanje sredstev javnega razpisa, fundacija �e nekaj let izvaja povezane posle z eno od 
poslovnih bank. 
 
Večina nacionalnih pano�nih zvez ima stalne likvidnostne te�ave, zato morajo občasno najemati tudi 
draga premostitvena posojila, saj so njihove bonitete z vidika bank večinoma slabe. Fundacija se 
skladno s finančnim načrtom pogodbeno obve�e, da nacionalnim pano�nim zvezam nakazuje sredstva 
javnega razpisa �tirikrat letno. Fundacija nasprotno od večine zvez za banko predstavlja stranko z 
visoko boniteto in velikimi zavarovanji, zato je fundacija tudi v letu 2003 dogovorila nekaj tak�nih 
poslov. Povezan posel poteka tako, da fundacija skupaj z banko v polovičnem dele�u ustvari kreditni 
potencial. Iz le-tega banka na podlagi pogodb s fundacijo z naslova javnega razpisa odobrava 
nacionalnim pano�nim zvezam kratkoročne kredite, pri čemer se fundacija odpoveduje delu obresti na 
vlo�eni kreditni potencial v korist kreditojemalcev. 
 
 

INFORMIRANJE 
 
Fundacija o svojem delovanju stalno obve�ča javnost prek svojih spletnih strani 
http://www.fundacijazasport.org, občasno pa tudi prek drugih medijev. Poleg delitve sredstev 
fundacija na spletnih straneh mesečno objavlja vi�ino koncesijskih dajatev po vrstah koncesijonarjev, 
kakor tudi druge pomembne informacije o delu fundacije.  
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II. 
Računovodsko 

poročilo
 
 
 
 

UVODNA PREDSTAVITEV  
 
Fundacija za financiranje �portnih organizacij v Republiki Sloveniji ali skraj�ano Fundacija za �port je 
fundacija s sede�em v Ljubljani, Dunajska cesta 51. Fundacija za �port je pravna oseba javnega prava, 
ki je nastala na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, �t. 27/95), zakona o lastninskem 
preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, �t. 44/96 in 47/97) in odloka o ustanovitvi 
fundacije (Uradni list RS, �t. 9/98). Ustanoviteljske pravice fundacije uresničuje Dr�avni 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 �portnih organizacij v republiki Sloveniji 
zaradi uresničevanja javnega interesa na področju �porta. Fundacija lahko pridobiva sredstva tudi 
iz drugih virov, in sicer z upravljanjem z ustanovitvenim premo�enjem, z darili, z drugimi 
naklonitvami, s prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine. Fundacija ne sme najemati 
kreditov in izdajati dol�ni�kih vrednostnih papirjev. 
 
Namen fundacije je trajen in splo�no koristen. Fundacija je nepridobitna, njeno delo je javno. 
 
Ustanovitveno premo�enje fundacije je vrednost 10% navadnih imenskih delnic osnovnega kapitala 
Loterije Slovenije, d.d..  
 

Narava poslovanja 
 
Prihodki 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 dol�na letno, do konca marca, predlo�iti poročilo o delu in finančnem poslovanju v 
preteklem koledarskem letu ministrstvu, pristojnemu za �port. Za finančni nadzor nad poslovanjem 
fundacije se smiselno uporabljajo določila zakona o računovodskem sodi�ču, ki veljajo za sklade, ki jih 
je ustanovila Republika Slovenija.  
 
Sredstva fundacije razporeja Svet fundacije. Le-ta sprejema tudi pravila in druge splo�ne 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 vpra�anjih in opravlja druge, z zakonom 
določene naloge. Svet je sklepčen, če se seje udele�i 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 Dr�avni zbor.  
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Člani sveta in direktor opravljajo svoje delo nepoklicno, tako da ima Fundacija za �port samo enega 
zaposlenega. Poslovanje fundacije zato v veliki meri poteka prek pogodbenih partnerjev, ki izvajajo 
posamezne poslovne naloge.  
 
Prikaz 5: Dele� stro�kov poslovanja fundacije glede na vi�ino koncesijskih dajatev 
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Za delovanje fundacije se lahko v letnem programu predvidi do 5% sredstev. Analiza poslovanja v 
preteklih letih ka�e, da fundacija za poslovanje potro�i manj kot 3% od vseh letnih prejetih 
koncesijskih dajatev. Upo�tevaje druge prihodke, prikazane v nadaljevanju, fundacija ustvarja prese�ek 
glede na prejete koncesijske dajatve, tako da so sredstva fundacije, ki jih namenja �portnim 
organizacijam, vi�ja od letnih koncesijskih dajatev.  
 



 45

RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 
Preglednica 16: Izpis nekaterih postavk iz bilance stanja in izkaza uspeha fundacije za �port v 1000 SIT 

  Bilanca stanja 2003 2002 2001
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 590.114 589.289 250.810 
  Neopredmetena dolgoročna sredstva 663 609 111 
  Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev -504 -281 -94 
  Nepremičnine 46.652 46.652 46.652 
  Popravek vrednosti nepremičnin -8.038 -5.707 -3.374 
  Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 8.809 8.578 8.182 
  Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev -7.534 -5.857 -3.946 
  Dolgoročne finančne nalo�be 550.066 545.295 203.279 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE 
Č

939.949 1.036.291 717.970 
  Denarna sredstva v blagajni 50 19 4 
  Denarna sredstva na računih 901 493 469 
  Kratkoročne finančne nalo�be 931.684 1.005.704 692.355 
  Kratkoročne terjatve iz financiranja 7.314 30.075 25.142 
  Aktivne časovne razmejitve 0 0 0 
  SREDSTVA 1.530.063 1.625.580 968.780 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE 2.384 3.163 1.154 
  Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 651 246 199 
  Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 530 1.424 547 
  Druge kratkoročne obveznosti iz zaposlovanja 1.203 1.493 408 

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.527.679 1.622.417 967.626 
  Ugotovljeni poslovni izid - prese�ek prihodkov nad odhodki 109.283 128.253 64.616 
  Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.418.396 1.494.164 903.010 
  OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.530.063 1.625.580 968.780 
     
  Izkaz uspeha 2003 2002 2001

B. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 139.719 155.862 92.196 
  Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja 74.975 95.485 77.158 
  Drugi prihodki od financiranja 64.744 60.377 15.038 

C. IZREDNI PRIHODKI 48 61 300 
  Drugi izredni prihodki 48 61 300 
  PRIHODKI 139.767 155.923 92.496 

D. STRO�KI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 16.724 15.439 15.478 
  Stro�ki materiala 1.713 1.842 1.612 
  Stro�ki storitev 15.011 13.597 13.866 

E. STRO�KI DELA 9.585 7.739 7.864 
  Plače in nadomestila plač 2.928 2.430 2.250 
  Prispevki za socialno varnost delodajalcev 549 451 419 
  Drugi stro�ki dela 6.108 4.858 5.195 

F. AMORTIZACIJA 4.172 4.491 4.447 
J. ODHODKI FINANCIRANJA 2 1 12 
K. IZREDNI ODHODKI 0 0 79 
  Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 79 
  Drugi izredni odhodki 0 0 0 
  ODHODKI 30.483 27.670 27.880 
  PRESE�EK PRIHODKOV 109.283 128.253 64.616 

Vir: Finančni izkazi fundacije za leta 2001, 2002 in 2003. 
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Sredstva 
 
Pod dolgoročna sredstva so knji�ena osnovna sredstva (poslovni prostori, oprema, programska oprema 
idr.) ter dolgoročne finančne nalo�be, pod katere sodijo delnice Loterije Slovenije in portfelj 
vrednostnih papirjev2, ki ga upravlja NLB d.d.. Vrednost 10% delnic Loterije Slovenije zna�a 431,4 mio 
SIT, medtem ko vrednost portfelja vrednostnih papirjev 118,7 mio SIT.  
 
Ker fundacija prese�ek koncesijskih dajatev nad izplačili pogodbenih obveznosti javnih razpisov ve�e 
kot depozite, se glavnice le-teh v bilanci stanja izkazujejo v podskupini kratkoročnih finančnih nalo�b. 
Kratkoročne terjatve iz financiranja predstavljajo obresti na vezane vloge. 
 

Obveznosti 
 
Značilnost izkaza je, da se koncesijske dajatve ne knji�ijo med prihodke3, temveč se razlika med 
prejetimi koncesijskimi dajatvami, povečanimi za prese�ke nad odhodki iz preteklih let, in med 
pogodbenimi izplačili javnih razpisov ka�e kot obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje.  
 
Pasivo sestavljajo �e kratkoročne obveznosti in ugotovljeni prese�ek prihodkov nad odhodki za zadnje 
leto. 
 

Prihodki 
 
Prikaz 6: Struktura prihodkov fundacije od leta 1998 do 2003 v 000 SIT 
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Prihodke fundacije predstavljajo prihodki iz obresti od vezanih vlog, dividende z naslova lastni�tva 
10% delnic Loterije Slovenija in manj�ega dela delnic drugih slovenskih in tujih podjetij (portfelj) ter 
drugi izredni prihodki (oddajanje sejne sobe, prodaja obrazcev javnega razpisa). Primerjava prihodkov 
po letih ka�e, da prihodki od obresti predstavljajo stabilen vir, medtem ko se prihodki z naslova 
dividend Loterije Slovenije zelo spreminjajo. Nihanje izrednih prihodkov glede na absolutno velikost ni 
pomembna za poslovanje fundacije.  
 
Z naslova obresti od vezanih vlog sredstev, ki so prese�ek mesečnih koncesijskih dajatev glede na 
dinamiko obveznosti javnega razpisa, je fundacija realizirala 75 mio SIT, kar je manj kot lani. Glavni 
                                                      
2 Svet je na 40. seji dne 23.1.2001 na predlog direktorja sprejel strategijo investiranja prese�kov fundacije. 
Direktor je skladno s predlogom ustanovil portfelj. Nadaljnja vlaganja v portfelj in oblikovanje poslovnih rezerv 
za namen strate�kih in investicijskih vlaganj določa Svet s finančnimi načrti. 
3 70. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, �t. 12/98), ki opredeljuje prihodke, mednje ne uvr�ča 
dotacij. 
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vzrok je v zni�anju obrestnih mer bank za vezane vloge, nekoliko pa so na to vplivala tudi ni�je 
koncesijske dajatve, s katerimi je fundacija razpolagala med letom.  
 

Odhodki 
 
Preglednica 17: Stro�ki delovanja fundacije v letu 2003 v 000 SIT 

  2003 2002 indeks 03-02 % v 2003 
 STROŠKI DELOVANJA 30.484 27.670 110,2  
I. Stro�ki materiala 1.713 1.842 93,0 5,62 
II. Stro�ki storitev 15.011 13.597 110,4 49,24 
III. Stro�ki dela 9.585 7.739 123,9 31,44 
IV. Amortizacija 4.172 4.491 92,9 13,69 
V. Drugi stro�ki 3 1 300,0 0,01 

 
Fundacija je v letu 2003 za svoje delovanje porabila 30,5 mio SIT, kar je za 10,2 odstotnih točk več kot 
leto prej. Zaradi �irjenja dejavnosti fundacije in rasti cen je tak�na rast stro�kov pričakovana in odstopa 
od načrtovane le za 1,6%. Stro�ki predstavljajo 2,75% od prejetih koncesijskih dajatev, vendar pa 
fundacija z dobrim upravljanjem zaupanih sredstev ustvarja prese�ek, tako da njeno poslovanje niti 
malo ne zmanj�uje, temveč povečuje sredstva, ki jih z naslova iger na srečo prejemajo �portne 
organizacije. 
 
Največjo postavko stro�kov delovanja fundacije (49,2%) glede na to, da poslovanje fundacije v veliki 
meri poteka prek pogodbenih partnerjev, predstavljajo stro�ki storitev: odvetni�ke, računovodske, 
intelektualne in osebne, po�tne, telefonske, komunalne storitve in storitve nadzora nad namensko 
porabo sredstev, sprotnega vzdr�evanja, najemnine, plačilnega prometa, dnevnice, potni stro�ki, 
zavarovalne premije, �tudentski servis ipd.  
 
Večji del stro�kov predstavljajo tudi stro�ki dela, ki so se v zadnjem letu dvignili zaradi povečanega 
obsega dela.  
 
Skladno z amortizacijskim načrtom osnovnih sredstev se je v letu 2003 nekoliko zni�ala amortizacija. 
Fundacija obračunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi enakomernega 
časovnega amortiziranja ter uporablja 5% amortizacijsko stopnjo za pisarni�ke prostore, 40% 
amortizacijsko stopnjo za računalni�ko opremo ter 25% amortizacijsko stopnjo za opremo.  
 
Na pribli�no enaki ravni kot lani so ostali stro�ki materiala, ki predstavljajo manj�inski del stro�kov. 
 
V prihodnjem letu pričakujemo s �irjenjem dejavnosti zmerno rast stro�kov.  
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Prese�ek prihodkov 
 
Prikaz 7: Dobiček fundacije v letih njenega poslovanja. 
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Pregled poslovnega izida ka�e, da je fundacija tudi v letu 2003 poslovala uspe�no. Prese�ek prihodkov 
je sicer nekoliko ni�ji kot v preteklem letu, vendar kljub temu dosega 109,3 mio SIT. Razlog so 
predvsem ni�ji prihodki; vzroke za to smo �e pojasnili.   
 
Pomembno je, da uporabnike sredstev fundacije ne bremenijo stro�ki poslovanja fundacije, temveč 
fundacija z letnimi finančnimi načrti prese�ek prihodkov celo usmerja za namen svojega delovanja, t.j. 
uporabnikom sredstev.  
 
 
 
 
 
 


