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KRATICE
D1
D2
D3
D4
O
RR
Z
ŠPIC
FIHO
MŠŠ
OKS
KD

dejavnost vrhunskega športa - programi reprezentanc
dejavnost športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport - programi reprezentanc
dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športna rekreacija
drugi programi
gradnja športnih objektov
raziskovanje in razvoj športa
založništvo v športu
Športno informacijski center
Fundacija za ﬁnanciranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji
Ministrstvo za šolstvo in šport
Olimpijski komite Slovenije
koncesijske dajatve
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I. POSLOVNO POROČILO
KLJUČNI POSLOVNI PODATKI
število zaposlenih
višina koncesijskih dajatev (000 SIT)
gibanje koncesijskih dajatev (v odstotnih točkah)
višina razdeljenih sredstev (000 SIT)
gibanje razdeljenih sredstev (v odstotnih točkah)
število soﬁnanciranih športnih programov
odlivi z naslova pogodbenih obveznosti javnih razpisov
prihodki
gibanje prihodkov brez dividend Loterije Slovenije (v odstotnih točkah)
odhodki

1
1.671.426
11,4
1.600.000
14,3
436
1.455.787
116.170
33,4
32.244

gibanje odhodkov (v odstotnih točkah)
presežek prihodkov nad odhodki
gibanje presežka prihodkov nad odhodki (v odstotnih točkah)
stroški poslovanja, pokriti s prilivi koncesijskih dajatev (%)
stroški poslovanja glede na vse prilive in prihodke (%)

3,1
83.926
212,0
0,0
1,8
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UVODNA PREDSTAVITEV
Fundacija za šport deluje tretje leto v petletni sestavi (2003 – 2008) Sveta fundacije. Pregled delovanja v
letu 2005 kaže, da se fundacija kljub zelo uspešnemu poslovanju in preglednemu postopku delitve sredstev
sooča s težnjami po poseganju v sestavo organov fundacije in njeno delovanje.
Navzven se je delovanje fundacije v preteklem letu najbolj videlo skozi delitev sredstev javnega razpisa za
uporabo sredstev fundacije v letu 2005 in objavo razpisov za delitev sredstev v letu 2006. Svet fundacije je
za leto 2005 razdelil najvišjo vsoto - 1,6 milijarde SIT sredstev - za 436 športnih programov.
Prikaz 1: Sredstva iger na srečo, namenjena športu

Sredstva je Svet fundacije razdelil v skladu s pravilnikom o merilih in pogojih za delitev sredstev,
kateremu je dal soglasje Državni zbor RS. Glede na uveljavitve sprememb pravilnika iz leta 2003 je
Svet sprejel sklepe tudi o soﬁnanciranju gradnje nekaterih športnih objektov do leta 2007.
Kljub povečanju razdeljenih sredstev, fundacija ne more zadostiti vsem zahtevam prosilcev, saj je na
razpisa fundacije za leto 2005 prišlo 1.072 programov z zahtevami za 8,1 milijard SIT, kar je 4,7-krat
presegalo razpisana sredstva. Zaradi takšnih potreb slovenskega športa so zato toliko bolj pomembne
dejavnosti v povezavi s pridobivanjem sredstev, ki pa so manj vidne, njihovi učinki pa vidni šele čez
nekaj časa.
Fundacija se je pravočasno in učinkovito odzvala na nevarnosti, ki jih prinaša sprejemanje evropske
zakonodaje na področju iger na srečo. Poenotila je svoje stališče glede sprejema Direktive o storitvah
na notranjem trgu in spremembah ter dopolnitvah Uredbe o pospeševanju prodaje. Predvsem prvi
predpis bi lahko pomenil rušenje obstoječega sistema koncesijskih dajatev in posledično resno
ogrozil ﬁnanciranje slovenskega športa, zato je fundacija pozorno spremljala postopke sprejemanja
te direktive. Trenutni predlog direktive izključuje urejanje področja iger na srečo s tem predpisom, kar
fundacija ocenjuje kot dobro. Potrebno bo nadaljnje spremljanje sprejema direktive.
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Viri koncesijskih dajatev Fundaciji za šport so pestri, vendar pa največ dajatev prispeva Loterija
Slovenije. Fundacija je 10% delničar omenjene delniške družbe, delež pa si zaradi povezanosti z njenim
poslovanjem želi že več let povečati. Nasprotujoči koncesijsko kapitalski interesi lastnikov te loterije so
po mnenju fundacije tisti, ki onemogočajo še višje koncesijske dajatve te družbe. Na podlagi analiz,
ki so že tretje leto zapored kazale na previsok dobiček na račun koncesijskih dajatev, je fundacija
na Skupščini Loterije Slovenije, d.d., predlagala nasprotni sklep glede delitve dobička in bila pri tem
neuspešna.
Fundacija je s ciljem povečanja kakovosti delitve sredstev pripravila in preizkusila točkovne modele
vrednotenja programov na vseh področjih soﬁnanciranja. Na podlagi stalne razprave o možnostih
ﬁnanciranja fundacija načrtuje še učinkovitejše ﬁnanciranje slovenskega športa v prihodnje. Pozitivne
izkušnje prijav na projekte, ki jih razpisuje fundacija v okviru javnih razpisov, kažejo, kako lahko fundacija
uresniči nekatere strateške usmeritve. Udejanjanje usmeritev pa bo odvisno tudi od namenske porabe
sredstev. Fundacija je za nadzor le-te razvila učinkovite mehanizme, ki jih bo potrebno vzdrževati in
nadgrajevati tudi v prihodnje.
Leto 2005 je bilo za fundacijo prelomno z vidika postopkov vodenja javnih razpisov. Zaradi nenavadnih
razlag Ministrstva za šolstvo in šport glede obrazložitve sklepa Vrhovnega sodišča, ki je ugodilo pritožbi
fundacije v povezavi s tožbo Športne unije Slovenije, in nenavadnega delovanja Direktorata za šport,
brez pravnih podlag, je fundacija v izogib morebitnim zapletom pri postopkih delitve sredstev javnih
razpisov uporabila Zakon o splošnem upravnem postopku. Prve ocene kažejo, da je takšen postopek
neracionalen z več vidikov in neprimeren glede na naravo delovanja fundacije.
Z vidika poslovanja je za fundacijo ponovno uspešno leto. Redno je izplačevala pogodbene obveznosti,
dosledno izvajala nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev, bdela nad stroški poslovanja in
gospodarno nalagala presežke prihodkov. V letu 2005 beležimo ponoven porast koncesijskih dajatev;
za 11,4 odstotne točke. Razveseljivo je, da je takšna slika rezultat rasti koncesijskih dajatev iz vseh
virov.
Za sprejemanje odločitev se je Svet sestal na 10 sejah, podlage za njegovo odločanje pa so nastale na
30 sestankih različnih strokovnih komisij fundacije.
Fundacija je za svoje delovanje porabila sredstva v višini 1,8% prilivov in prihodkov. Z upravljanjem s
sredstvi pa je celo ustvarila presežek prihodkov v višini 84 mio SIT, tako da bodo športne organizacije
dejansko prek fundacije dobile več sredstev kot je bilo koncesijskih dajatev. Rezultat takšnega
poslovanja je, da je fundacija za leto 2006 razpisala kar 2,457 milijarde SIT.
S stalnim informiranjem javnosti prek spletnih strani o prilivih koncesijskih dajatev, delitvi sredstev
in drugih pomembnih zadevah, priložnostnimi novinarskimi konferencami in takojšnimi odzivi na
prispevke o fundaciji v resnih medijih pa fundacija dokazuje, da je njeno delo javno pregledno.
Tone Vogrinec, predsednik Sveta fundacije
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STRUKTURA FUNDACIJE
Prikaz 2: Organigram Fundacije za šport

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

• na predlog Planinske zveze Slovenije;
ANDREJ BRVAR

• na predlog Zveze za šport otrok in mladine;
MARKO PRIMOŽIČ

• na predlog Slovenske univerzitetne študentske športne zveze;
dr. OTMAR KUGOVNIK

• na predlog Združenja občin Slovenije;
JANKO SEKNE

• na predlog Skupnosti občin Slovenije;
JOŽEF KAVTINIK

• na predlog Zveze društev športnih pedagogov Slovenije;
dr. BRANKO ŠKOF
dr. MARJETA KOVAČ

• na predlog Inštituta za šport
dr. TOMISLAV KOPRIVNJAK

Prisotni člani so za predsednika sveta soglasno imenovali Toneta Vogrinca, ki je svet vodil
tudi v prejšnjem mandatu, za podpredsednico pa dr. Marjeto Kovač. V letu 2005 se je Svet
sestal 10-krat.
Svet fundacije je na podlagi izkušenj iz prejšnjega mandata na 2. seji dne 04.03.2003
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imenoval naslednje strokovne komisije fundacije, ki v sodelovanju z direktorjem pripravljajo
predloge gradiv za seje:
• Komisijo za vrhunski šport
• Komisijo za interesno športno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti študentov
in športno rekreacijo
• Komisijo za gradnjo športnih objektov
• Komisijo za raziskovanje in razvoj športa
• Komisijo za založništvo v športu.
Strokovne komisije imajo najmanj tri člane iz vrst članov fundacije. Mandatna doba članov
strokovne komisije poteče s potekom mandata sveta, ki jih je imenoval.
Komisija za vrhunski šport pokriva področje vrhunskega športa (skrajšano: D1) in športa
otrok in mladine, usmerjenega v vrhunski in kakovostni šport (skrajšano: D2). Komisija,
ki je sestavljena iz 5 članov, se je v letu 2005 sestala 5-krat. Člani komisije so: mag. Tone
Jagodic (predsednik), Tone Vogrinec, dr. Branko Škof, Marko Primožič in Jožef Kavtičnik.
Zaradi obsežne in raznovrstne problematike športnih dejavnosti se je Svet odločil, da se na
tem področju imenujeta dve strokovni komisiji. Tako je za interesno športno vzgojo otrok
in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo ter za druge programe
imenoval Komisijo za interesno športno vzgojo otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športno rekreacijo, ki jo vodi Marko Primožič. Ostali člani komisije so: mag.
Janez Sodržnik, Janko Sekne, dr. Marjeta Kovač, Andrej Brvar in dr. Otmar Kugovnik.
Komisija se je v letu 2005 sestala 5-krat.
Najštevilčnejša komisija obravnava področje gradnje športnih objektov. V njej so: Andrej
Brvar kot predsednik komisije, Jože Rebec, mag. Janez Sodržnik, Jožef Kavtičnik, Tone
Vogrinec, dr. Marjeta Kovač in dr. Otmar Kugovnik. Komisija se je v letu 2005 sestala 5krat.
Področje raziskovanja in razvoja športa pokriva 4-članska komisija, v kateri sodelujejo: dr.
Tomislav Koprivnjak (predsednik), dr. Branko Škof, mag. Tone Jagodic in Dušan Prezelj.
Komisija se je v letu 2005 sestala 5-krat.
Komisija za založništvo v športu vsebinsko pokriva istoimensko področje soﬁnanciranja
fundacije. Štiričlanski komisiji predseduje dr. Marjeta Kovač. Ostali člani komisije so: dr.
Tomislav Koprivnjak, Janko Sekne in Dušan Prezelj. Komisija se je v novi sestavi v letu
2005 sestala 6-krat.
Glede na potrebe Svet fundacije imenuje tudi druge komisije ali delovne skupine. Zaradi
protokola dela na javnem razpisu fundacije je Svet fundacije na 27. seji dne 27.9.2005
imenoval Razpisno komisijo za leto 2006. Komisijo sestavljajo: Tone Vogrinec, mag. Tone
Jagodic, Marko Primožič, Andrej Brvar, dr. Tomislav Koprivnjak, dr. Marjeta Kovač in Dušan
Prezelj. Komisija se je v letu 2005 sestala 4-krat.
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Pobuda za razrešitev članov Sveta fundacije in direktorja fundacije
Dne 24.11.2005 je Minister za šolstvo in šport na Državni zbor posredoval Pobudo za
razrešitev direktorja in članov Sveta Fundacije za šport. MŠŠ fundacije ni seznanilo s
pobudo, njeno namero in vzrokih zanjo. Fundacija je pridobila pobudo šele dne 20.1.2006
po pritožbi informacijskemu pooblaščencu zaradi molka organa v zvezi dostopa do
informacij javnega značaja.
Komisija Državnega zbora za volitve in imenovanja o omenjeni pobudi v letu 2005 ni
razpravljala, pridobila pa je mnenje Zakonodajno – pravne službe Državnega zbora RS.
Navedena služba meni, da je pobuda neutemeljena iz naslednjih točk.
• Pobuda ne izpolnjuje niti pogojev v formalnem pogledu, saj je dana v nasprotju s
postopkom imenovanja (in razreševanja) direktorja in članov sveta.
• Pobuda ne navaja nobenega razloga, ki ga ustanovitveni akt predvideva za razrešitev.
• Trditve o neravnanju v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku so
preuranjene in pravno nekorektne.
Glede na obrazložitev zgoraj navedenih točk je omenjena strokovna služba svetovala
naslovni komisiji, da na takšni podlagi ne vodi postopka razrešitve niti te vloge nikomur
ne odstopi.

DELITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2005
Osnovna dejavnost fundacije, s katero uresničuje svoj namen, je soﬁnanciranje štirih
področij športa:
• športne dejavnosti,
• gradnje športnih objektov,
• raziskovanja in razvoja športa,
• založništva v športu.
Fundacija razdeljuje sredstva prek javnega razpisa, ki ga objavlja enkrat letno. Pravilnik o
merilih in pogojih za uporabo sredstev v 12. členu opredeljuje, da fundacija javni razpis za
prihodnje leto objavi najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike
Slovenije. Podlaga za ﬁnančno konstrukcijo javnega razpisa sta ﬁnančni in delovni načrt
fundacije, zato morata biti le-ta sprejeta septembra.
Fundacija je v letu 2003 sprejela spremembe pravilnika, katerim je dal soglasje tudi
Državni zbor RS. Te spremembe je fundacija prvič uveljavila pri javnih razpisih v letu 2004.
Najpomembnejše vsebinske spremembe so:
• Projektno razpisovanje sredstev; Projekti predstavljajo določen namen ﬁnanciranja
fundacije znotraj posameznega področja. Namen razdeljevanja sredstev prek projektov
ni ﬁnanciranje enega določenega programa, temveč skupine programov, ki imajo
takšne cilje, kot jih s projektom določi fundacija.
• Investicije v športne objekte, katerih predračunska vrednost ne presega 15 milijonov
SIT, lahko fundacija soﬁnancira do 50% predračunske vrednosti celotne investicije. S
tem bo ob istih mehanizmih dokazovanja namenske porabe sredstev prejemnikom
sredstev fundacije omogočeno lažje izvajanje malih investicij.
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Fundacija za šport

11

• Štipendije za športnike; Fundacija je na področju raziskovanja in razvoja športa opredelila
novo podpodročje ﬁnanciranja. Gre sicer za uveljavljen program OKS, MŠŠ in fundacije,
ki poteka vse od leta 1999.
• Pridobivanje soglasij fundacije k prodajni ceni soﬁnanciranega programa založništva v
športu. S tem bo omogočeno nadziranje cen soﬁnanciranih programov glede na delež
soﬁnanciranja s strani fundacije in drugih javnih virov. Fundacija bo skušala zagotovili
čim nižjo prodajno ceno programov založništva v športu.
• Triletno razpisovanje okvirnih sredstev na področju gradnje športnih objektov. S tem
fundacija ob različnih zakonskih in drugih zahtevah in omejitvah omogoča investitorjem
lažje izvajanje investicije, hkrati pa želi spodbuditi nacionalne panožne športne zveze,
posamezne lokalne skupnosti ter regije, da bolj preučijo pomembnost investicij.
Fundacija pa bo s tem bolje izvajala strategijo vlaganja v športne objekte, saj bo lažje
spremljala investicijo in uveljavljala svoj pogled na izvajanje investicije.
Svet fundacije je na 16. seji dne 31.8.2004 sprejel ﬁnančni načrt za leto 2005, v katerem
je opredelil, da fundacija za leto 2005 razpiše 1,6 milijarde svojih sredstev. Iz triletnega
razpisa na področju gradnje športnih objektov iz leta prej (2004-2006) je imela fundacija
v letu 2005 še 137,2 mio SIT pogodbenih obveznosti.
Skladno z 2. členom pravilnika fundacija sredstva razdeli na naslednji način:
• za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 50 % sredstev,
• za gradnje športnih objektov ne manj kot 40 in ne več kot 50 % sredstev,
• za raziskovanje in razvoj športa ne manj kot 4 in ne več kot 12 % sredstev,
• za založništvo v športu ne manj kot 2 in ne več kot 4 % sredstev.
S sredstvi za športne dejavnosti se soﬁnancirajo:
• dejavnosti vrhunskega športa – programi reprezentanc do 50 %,
• dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– programi reprezentanc do 50 %
• dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in
športna rekreacija do 30 %,
• drugi programi do 10 % sredstev.
Sredstva za športne dejavnosti, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 50 %
vrednosti dejavnosti.
S sredstvi za gradnje športnih objektov se soﬁnancirajo:
• novogradnje,
• rekonstrukcije športnih objektov,
• adaptacije športnih objektov,
• vzdrževanja športnih objektov.
Izjemoma lahko svet fundacije nameni sredstva za pridobitev dokumentacije (projekte),
vendar le-ta ne smejo presegati 5 % vseh sredstev, namenjenih gradnji športnih
objektov.
Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo
največ 30% predračunske vrednosti celotne investicije oz. 50% pri investicijah, katerih
predračunska vrednost ne presega 15 milijonov SIT.
12 F u n d a c i j a z a š p o r t
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S sredstvi za raziskovanje in razvoj športa se soﬁnancirajo:
• nakupi tehnologij, ki so potrebne za spremljanje in razvoj treninga,
• programi spremljanja in razvoja treninga,
• manjkajoči programi za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu,
• štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu,
• izbrani znanstveno raziskovalni projekti.
Sredstva za raziskovanje in razvoj športa, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ
75 % vrednosti programa.
S sredstvi za založniško dejavnost se soﬁnancira naslednja strokovna in znanstvena literatura
na vseh medijih s področja športa:
• strokovne knjige,
• strokovne in znanstvene revije oz. deli revij s strokovno ali znanstveno tematiko,
• zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov.
Sredstva za založniško dejavnost, ki jih namenja fundacija, lahko predstavljajo največ 70 %
stroškov. Pod prvo in drugo alinejo prvega odstavka tega člena fundacija soﬁnancira stroške
tiska in avtorskih honorarjev, pod tretjo alinejo prvega odstavka tega člena pa stroške tiska.
Na podlagi ﬁnančnega načrta in opisanih določb pravilnika je Svet sprejel delovni načrt za leto
2005, v katerem je opredelil deleže sredstev za posamezna področja, podpodročja in projekte, ki
jih soﬁnancira fundacija.
Preglednica 1: Delovni načrt za leto 2005
PODROČJE projekt
D
D1
D2
D3

D4

O

R&R
Z

SKUPAJ
REZERVE

razpis 05

640.000.000
267.200.000
267.200.000
80.000.000
Šport med vikendi in med počitnicami 50.000.000
Šport po pouku
20.000.000
Nove množične športno-rekreativne
prireditve
20.000.000
Športni oddelki v osnovnih šolah
25.000.000
Ostali programi
60.000.000
25.600.000
Informiranje ljudi o športnorekreativnih
dejavnostih na regionalnem ali širšem
področju
22.000.000
Promocija športnorekreativnih
dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj
ali rubrik v medijih nacionalnega obsega
Muzejska dejavnost na področju športa 2.500.000
800.000.000
Gradnja zunanjih športnih površin
100.000.000
Subvencioniranje obresti od posojil
za gradnjo športnih objektov
40.000.000
Ostali programi
662.800.000
128.000.000
32.000.000
Strokovne knjige o športno-rekreativni
vadbi
6.400.000
Strokovni priročniki za starše o športni
vadbi in gibalnem razvoju otrok
in mladine
6.400.000
Strokovne publikacije za otroke
in mladostnike o športnem obnašanju,
dopingu, higieni, športni prehrani in
športni opremi
6.400.000
Ostali programi
32.000.000
1.600.000.000
40.000.000
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% področje
40,0
16,7
16,7
5,0

1,6

% znotraj
področja
100,0
41,75
41,75
12,5

4,0

% projekt znotraj
področja

193,8
62,5
25,0
25,0
31,3
75,0
154,3
85,9

15.000.000
50,0

8,0
2,0

58,6
9,8
117,5
12,5
5,0
82,9
160,0
20,0
20,0

100,0
2,5

20,0
100,0
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Glede na prejete ugovore na razdelitev sredstev v preteklih letih in neopredeljenost instituta
pritožbe v aktih fundacije v je Svet fundacije posvetil posebno pozornost problematiki
pritožb. Na podlagi v nadaljevanju navedenih izhodišč je v delovnem načrtu opredelil
rezervacijo sredstev za morebitno dopolnitev sklepa o delitvi sredstev javnega razpisa.
Fundacija za šport je po odloku o ustanovitvi pravna oseba javnega prava, ki upravlja s sredstvi koncesijskih dajatev od iger na srečo z namenom ﬁnanciranja
dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji zaradi uresničevanja javnega interesa na področju športa. Fundacija za šport tako ni neposredni
proračunski porabnik, glede na naravo sredstev s tega naslova pa lahko ta sredstva opredelimo kot sredstva javnih ﬁnanc v širšem pomenu besede.
Temeljna značilnost fundacije je (tako kot na splošno pri ustanovah) upravljanje z namenskimi ﬁnančnimi sredstvi. Delovanje fundacije je zato temeljilo
na izhodišču, da gre predvsem za gospodarno poslovanje in razpolaganje s sredstvi v določene namene in ne za upravno delovanje. V nobenem veljavnem
pravnem aktu, ki se nanašajo na ustanovitev in delovanje fundacije, ni opredelitve, ki bi nakazovala na akt upravnega značaja, so pa urejeni temeljni elementi
poslovanja; med temi je tudi pravilo javnega razpisa za izbiro izvajalcev letnega programa fundacije.
Skladno s tem je fundacija pri delitvi sredstev za leto 2005 poleg svojih aktov smiselno uporabljala zakon o splošnem upravnem postopku,, vendar ji
navedeni zakon ni predstavljal pravne podlage do Sklepa Ministra za javno upravo št. 061-287/2005/9 z dne 10.12.2005.
Skladno s smiselno uporabo ZUP, dejstvom, da fundacija formalno nima instituta pritožbe, in dejstvom, da na sredstva fundacije kandidira izjemno veliko
število programov, glede na razpoložljiva sredstva pa je prejemnikov sredstev le tretjina in to v bistveno manjšem obsegu sredstev kot zanje kandidirajo,
fundacija ob izdaji sklepov vse do navedene pravne podlage ni dajala pouka o pravnem sredstvu.
Fundacija za šport tudi nima pravne podlage v Zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00), saj fundacija ni naročnik nabave blaga, oddaje gradenj ali
naročanja storitev po deﬁniciji pojmov omenjenega zakona, zato določbe tega zakona uporablja zopet smiselno glede na svojo naravo delovanja.
Skladno s smiselno uporabo določil omenjenih zakonov in podzakonskih predpisov je Svet fundacije na 3. seji dne 15.4.2003 in 8. seji dne 23.9.2003
sprejel sklepe, ki lahko zaradi očitnih napak pri delu strokovnih komisij in razpisne komisije omogočijo popravljanje oz. dopolnitev odločitev Sveta in razpisne
komisije.

Preglednica 2: Primerjava delovnega načrta fundacije za leto 2005 v 1000 SIT s predhodnimi letnimi
delovnimi načrti
javni
javni
javni
razpis
%
%
razpis
%
%
razpis
%
%
indeks
2003 skupno področje 2004 skupno področje 2005 skupno področje 03-02
ŠPORTNE
DEJAVNOSTI
560.000
D1
235.200
D2
235.200
D3
67.200
D4
22.400
GRADNJA
ŠPORTNIH
OBJEKTOV
700.000
RAZISKOVANJE
IN RAZVOJ ŠPORTA 112.000
ZALOŽNIŠTVO
V ŠPORTU
28.000
skupaj
1.400.000

40
16,8
16,8
4,8
1,6

560.000
233.800
233.800
70.000
22.400

40
16,7
16,7
5
1,6

50

686.000

8
2
100

42
42
12
4

640.000
267.200
267.200
80.000
25.600

40
16,7
16,7
5
1,6

49

800.000

126.000

9

28.000
1.400.000

2
100

41,75
41,75
12,5
4

indeks
04-03

indeks
05-04

133,91
99,40
99,40
104,17
100,00

100,00
114,29
114,29
114,29
114,29

50

140,06

98,00

128.000

8

137,25

112,50

101,59

32.000
1.600.000

2
100

137,25
137,25

100,00
100,00

114,29
114,29

41,75
41,75
12,5
4

114,29
99,40
99,40
104,17
100,00

116,62

Primerjava s preteklimi razpisi fundacije kaže, da je fundacija za leto 2005 razpisala največ
sredstev v času svojega obstoja. Za en odstotek je zvišala delež sredstev, namenjenih
gradnji športni objektov, ter za prav toliko znižala delež za raziskovanje in razvoj športa.
Navedeno je predvsem posledica izravnav iz preteklih let, ko je bilo treba v letu 2004
zaradi spremembe pravilnika na področju raziskovanja in razvoja v športu zagotoviti več
sredstev za soﬁnanciranje štipendije za športnike.
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Preglednica 3: Delovni načrt za soﬁnanciranje gradenj športnih objektov od leta 2005 do leta 2007 v 1000 SIT
skupna
vsota
razpis 2004-06
razpis 2005-07
razpis 2006-08
skupaj

960.400
982.800
800.000

letna osnova
20%

800.000
160.000

2005
137.200
662.800

%
razpis

%
leto

14,3
67,4

17,2
82,9

800.000

2006
137.200
160.000
502.800
800.000

%
razpis

%
leto

14,3
16,3
62,9

17,2
20,0
62,9

2007
160.000
160.000
320.000

%
razpis

%
leto

16,3
20,0

50,0
50,0

Delovni načrt za soﬁnanciranje gradnje športnih objektov od leta 2005 do 2007 temelji
na predpostavki, da bo fundacija v navedenem obdobju prejela vsako leto vsaj toliko
sredstev kot jih je načrtovanih v ﬁnančnem načrtu fundacije za leto 2005. Zaradi določil
12b. člena pravilnika, načela previdnosti in izvajanja strategije vlaganj v posameznih letih
fundacija za triletno obdobje (2005-07) ni razpisala trikratne vsote, ki jo je predvidela
za leto 2005, temveč v drugih dveh letih (2006 in 2007) po 20% zneska iz leta 2005. Iz
naslova javnega razpisa za gradnjo športnih objektov v obdobju 2004 do 2006 je imela
fundacija 137,2 mio pogodbenih obveznosti.
Na podlagi letnega delovnega načrta je fundacija dne 15.10.2004 objavila Javni razpis
Fundacije za šport za soﬁnanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa
ter založništva v športu v letu 2005 in Javni razpis Fundacije za šport za soﬁnanciranje
gradnje športnih objektov v letih 2005, 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 111-112/2004;
www.fundacijazasport.org). V sodelovanju z Zavodom za šport Slovenije je tudi v tem letu
kandidatom olajšala prijavo na razpis s pomočjo elektronske aplikacijo za vpis obrazcev,
ki je združevala podatkovne zbirke na področju športa in širše (APP, Statistični urad RS).
Kandidatom tako ni bilo treba prilagati nekaterih dokazil, saj smo potrdila dobili iz zbirk
podatkov, zaradi poenotenja obrazcev z Direktoratom za šport pa je bilo kandidatom
olajšano tudi prijavljanje na javni razpis ministrstva.
Preglednica 4: Povpraševanje po sredstvih fundacije

leto 1999
leto 2000
leto 2001
leto 2002
leto 2003
leto 2004
leto 2005

št.
prispelih vlog

zahteve
prosilcev
v 000 SIT

655
931
757
818
1005
1066
1072

6.189.805
6.998.165
7.434.184
5.532.453
7.982.886
8.762.612
8.134.035

razpisana
sredstva
v 000 SIT
900.000
900.000
850.000
1.020.000
1.400.000
1.400.000
1.600.000

večkratnik
zaprošenih
sredstev

št.
soﬁnanciranih
programov

6,9
7,8
8,7
5,4
5,7
5,2
5,1

287
253
259
280
390
410
436

V razpisnem roku se je na razpis prijavilo 1.072 programov v višini 8.134 mio SIT, kar je
4,7-krat presegalo razpisana sredstva (na področju gradnje športnih objektov za obdobje
2005-07). Po zavrnitvi vlog, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, so strokovne komisije
fundacije pripravile analize vlog, na podlagi katerih so opredelile izhodišča za razdelitev
sredstev na posameznem področju. Skladno s sprejetimi izhodišči je fundacija soﬁnancirala
436 programov. Glede na razpisna določila so le-te izvajale predvsem nepridobitne
organizacije in nacionalne krovne organizacije na področju športa. V nadaljevanju so
predstavljena izhodišča strokovnih komisij. Navedeni so tudi soﬁnancirani programi in
njihovi izvajalci.
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Športne dejavnosti: dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc
(D1)
Na področju D1 so bile vse prispele vloge popolne. Komisija je dobila v obravnavo 83 vlog
(predhodno leto 102). Skupna višina zaprošenih sredstev je znašala 887.940.748 SIT, kar
je skoraj enako kot predhodno leto (887,419 mio SIT). Zaprošena sredstva so 3,3-krat
presegala razpisana sredstva na tem področju (267,2 mio SIT). Kandidati so za izvedbo
svojih programov v povprečju od fundacije pričakovali 27% sredstev. Skupna vrednost
prijavljenih programov je znašala 3.359 mio SIT.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev
na podpodročju D1.
1. V izbor prejemnikov sredstev na področju D1 se uvrsti vse vloge, ki vsebujejo programe
nacionalnih reprezentanc, to so nacionalne panožne športne zveze in športna združenja,
ki izvajajo programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni
športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Zaradi posebnosti
pri kategoriziranju se poleg teh v izbor uvrsti tudi programe Zveze za šport invalidov
Slovenije in Šahovsko zvezo Slovenije.
2. Fundacija želi spodbujati uspešne panožne zveze bolj kot tiste, ki so manj uspešne.
Uspešnost posamezne nacionalne panožne zveze bo fundacija ovrednotila s pomočjo
modela, ki ga je pripravila projektna skupina OKS v letu 2001.
3. Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih panožnih zvez v razrede je fundacija
pripravila model ﬁnanciranja kandidatov. Model tako kot v prejšnjih letih upošteva
tekmovalno uspešnost zvez in vsebino programov, v letošnjem letu pa bo upošteval
tudi pomembne rezultate iz leta 2004 (medalje na večjih tekmovanjih).
4. Fundacija bo pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov upoštevala kategorizacijo iz
meseca februarja 2005.
5. Pri vrednotenju uspešnosti nacionalnih panožnih zvez fundacija ne bo upoštevala
rezultatov, doseženih v klubskih tekmovanjih.
6. Razdelitev sredstev se oblikuje tako, da komisija nacionalnim panožnim 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 upošteva zadnja delitev sredstev iz prejšnjih razpisov.
7. Zaradi uravnoteženja delitve sredstev se kandidatom z večletnimi projekti nacionalnega
pomena (npr. OI, EYOF) opredeli enakomerno ﬁnanciranje skozi vsa leta izvajanja
projekta. S takšnimi izvajalci se sklene pogodbe o načrtovanju ﬁnanciranja in namenski
porabi teh sredstev, podobno kot to poteka za druge podobne projekte (npr. štipendiranje
nadarjenih športnikov, nadstandarno zavarovanje vrhunskih športnikov).
Model vrednotenja uspešnosti posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki ga je
pripravila strokovna skupina OKS in ki ga je pri svojem delu uporabila fundacija, temelji
na objektivnih pokazateljih naslednjih spremenljivk.
• prisotnost športne panoge na Olimpijskih igrah;
• število kategoriziranih vrhunskih športnikov svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda;
• razširjenost posamezne športne panoge v svetu;
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• domača razširjenost športne panoge;
• medijska odmevnost športne panoge;
• prihodki nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 2000;
• nacionalni pomen posamezne športne panoge;
• sponzorska zanimivost športne panoge.
Na podlagi opisanega postopka vrednotenja so bila sredstva na področju vrhunskega
športa razporejena med 55 programov (predhodno leto 56). Večino sredstev je bilo
namenjenih za programe nacionalnih panožnih športnih zvez.
Preglednica 5: Izvajalci na področju dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc v letu 2005
št.

izvajalec

program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC
REPREZENTANCA MOTOKROS - EP IN SP
HITROSTNI MOTOCIKLIZEM - SP ENDURANCE -IGOR JERMAN
SVETOVNO, EVROPSKO PRVENSTVO V SPEEDWAYU
VRHUNSKI ŠPORT-PROGRAM REPREZENTANC
VRHUNSKI ŠPORT
D1 - PROGRAM GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
MOŠKA IN ŽENSKA ČLANSKA REPEZENTANCA
ČLANSKE REPREZENTANCE V LETU 2005
ČLANSKA REPREZENTANCA IN SVETOVNE IGRE 2005

12

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE
AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE
AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE
BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE
BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE
JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE
JUDO-AIKIDO-JUJITSU-KENDO
ZVEZA SLOVENIJE
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

13
14

KARATE ZVEZA SLOVENIJE
KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

15
16

KICK BOXING ZVEZA SLOVENIJE
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

17

KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

18
19
20
21
22
23
24

LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

25
26

NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

27
28
29
30
31
32
33
34

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

35
36
37
38
39
40

SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
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SIT

PROGRAM ČLANSKIH REPREZENATNC
DEJAVNOST VRHUNSKEGA ŠPORTA- PROGRAMI
REPREZENTANC
PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC
ČLANSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2005
IN SVETOVNI POKAL POSAMEZNO 2005
DEJAVNOST VRHUNSKEGA ŠPORTA - REPREZENTANCE
ČLANSKE REPREZENTANCE: CESTNO, VELODROM,
GORSKO
MOŠKA IN ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA;
MOŠKA REPREZENTANCA MLAJŠIH ČLANOV DO 21 LET
PROGRAM PADALSKE REPREZENTANCE PARASKI
PROGRAM KLASIČNE PADALSKE REPREZENTANCE
LETENJE Z JADRALNIMI LETALI
PROGRAM REPREZENTANCE ZA MOTORNO LETENJE
REPREZENTANCA JADRALNIH PADALCEV
PROGRAM REPREZENTANCE ULTRALAHKIH LETAL
DEJAVNOST VRHUNSKEGA ŠPORTA-PROGRAMI
REPREZENTANC
PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC R SLOVENIJE
REPREZENTANCA U-23 - ODBOJKA NA MIVKI,
ŽENSKA REPREZENTANCA - ODBOJKA NA MIVKI,
MOŠKA REPREZENTANCA - ODBOJKA NA MIVKI
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE TORINO 2006
SREDOZEMSKE IGRE - ALMERIA 2005
ČLANSKA REPREZENTANCA V ŠPORTNEM PLEZANJU
HIMALAJSKA ODPRAVA - ČLANI
VRHUNSKI ŠPORT - PROGRAM REPREZENTANC
VRHUNSKI ŠPORT
VRHUNSKI ŠPORT - PROGRAMI REPREZENTANC
PROGRAM MOŠKE IN ŽENSKE ČLANSKE
REPREZENTANCE
PROGRAM SANKAŠKIH REPREZENTANC
LETNA UNIVERZIADA 2005
ZIMSKA UNIVERZIADA 2005
ALPSKE DISCIPLINE - D1
BIATLON D1
D1 SMUČARSKI SKOKI

18.815.099
666.869
280.366
222.206
1.811.039
1.750.604
7.492.821
5.301.441
9.026.663
498.631
7.545.341
7.582.708
657.735
1.680.290
1.193.656
18.438.775
12.694.030
1.506.032
1.043.474
657.735
412.604
219.223
149.429
3.155.916
2.779.300
79.639
20.000.000
16.000.000
7.302.919
5.878.813
19.186.628
2.176.931
131.981
17.847.997
88.028
7.000.000
1.500.000
15.359.580
7.774.724
6.778.164
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št.

izvajalec

program

41
42
43
44
45

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

46

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE

47
48
49
50
51
52

TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE-BLED
ZVEZA DRUŠTEV KEGLJANJA NA LEDU
SLOVENIJE
ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE AŠ 2005
ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE

D1 SMUČARSKI TEKI
DESKANJE NA SNEGU - D1
D1 NORDIJSKA KOMBINACIJA
AKROBATSKO SMUČANJE - D1
PROGRAM DELA ČLANSKIH REPREZENTANC
SZS V LETU 2005
PROGRAM VRHUNSKEGA ŠAHA V SLOVENIJI PROGRAMI REP
TAEKWONDO PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC
REPREZENTANCE TZS
VŠ - TRIATLON 2005, ČLANI
PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC ZA LETO 2005
ČLANSKA A REPREZENTANCA

53
54

55

ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA
MORJU SLOVENIJE

SIT
3.709.031
2.120.380
1.236.344
328.867
4.336.036
550.420
3.117.689
4.746.408
184.215
3.493.667
9.244.101

KEGLJANJE NA LEDU MLADINSKE REPREZENTANCE
NASTOPI REPREZENTANCE NA SP IN EP
PRIPRAVA IN UDELEŽBA ŠPORTNIKOV INVALIDOV
NA SVET.PRV.; PRIPRAVA IN UDELEŽBA NA DEAFLYMPIC
IN ZIM.IGRAH; PRIPRAVE IN NASTOPI NA EVROPSKIH
PRVENSTVIH

117.985
595.033

ČLANSKE REPREZENTANCE

232.433

500.000

Športne dejavnosti: dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc (D2)
Na področju D2 je komisija obravnavala vse prispele vloge: 72 vlog (predhodno leto 74).
Višina zaprošenih sredstev teh vlog je znašala 484.031.804 SIT, kar je okoli 5% manj
kot predhodno leto (513 mio SIT). Zaprošena sredstva so le 1,8-krat presegala razpisana
sredstva na tem področju (267,2 mio SIT). Celotna vrednost programov, ki jih prijavljajo
kandidati, je znašala 1.650 mio SIT, v povprečju pa so zaprosili za 31,7% ﬁnanciranje
programov.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev
na tem podpodročju.
1. V izbor prejemnikov sredstev na področju D2 se uvrsti vse vloge, ki vsebujejo programe
nacionalnih reprezentanc, to so nacionalne panožne športne zveze in športna združenja, ki
izvajajo programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni športniki
perspektivnega in mladinskega razreda. Zaradi posebnosti pri kategoriziranju se poleg
teh v izbor uvrsti tudi program Šahovske zveze Slovenije.
2. Enaka izhodišča 2,3,4,5,6,7 kot pri D1.
Pri vrednotenju vlog na področju D2 je fundacija uporabila isti model kot na področju D1.
Skladno z navedenimi izhodišči je fundacija na podpodročju športne vzgoje otrok in mladine,
usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, razdelila sredstva med 49 programov (predhodno
leto 48). Enako kot na področju vrhunskega športa je največ sredstev namenjenih programom
nacionalnih panožnih športnih zvez.
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Preglednica 6: Izvajalci na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport – programi reprezentanc v letu 2005
št.

izvajalec

program

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE
AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE
BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE
BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE
JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE
JUDO-AIKIDO-JUJITSU-KENDO ZVEZA SLOVENIJE
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

12
13

KARATE ZVEZA SLOVENIJE
KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE

14
15

KICK BOXING ZVEZA SLOVENIJE
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE

16
17
18
19

KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE

20

NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

21

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

22

ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE

23
24
25
26
27
28
29
30
31

OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE

32
33
34
35
36
37
38
39
40

SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SQUASH ZVEZA SLOVENIJE
STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE

41
42
43
44
45
46
47
48
49

ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE
TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE-BLED
ZVEZA ZA BASEBALL IN SOFTBALL SLOVENIJE
ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU
SLOVENIJE

PROGRAMI MLADINSKIH REPREZENTANC
ŠOLA TRENINGA MOTOKROS PODMLADKA
KARTING ŠOLA PODMLADKA
VRHUNSKI ŠPORT MLADIH - PROGRAM REPREZENTANCE
ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE
D2 - PROGRAM GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE
MLADINSKE REPREZENTANCE U-17, U-18 IN U-20
MLADINSKE IN KADETSKE REPREZENTANCE
DELO Z MLADINSKO REPREZENTANCO
PROGRAM MLADINSKIH IN KADETSKIH SELEKCIJ -2004
DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINEPROGRAM
PROGRAM KADETSKIH IN MLADINSKIH REPREZENTANC
SVETOVNI POKAL ZA MLADINCE IN MLAJŠE MLADINCE
2005; MLADINSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2005;
SVETOVNO PRVENSTVO ZA MLAJŠE MLADINCE 2006
ŠPORTNA VZGOJA MLADOLET. ČLANOVTER ORG. TEKMO
MLADINSKE REPREZENTANCE: CETNO,
VELODROM, GORSKO
MLADINSKA REPREZENTANCA V PRESKAKOVANJU OVIR
REPREZENTANCE MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ
PROGRAMI MLADINSKIH REPREZENTANC
PROGRAM MLADINSKIH, KADETSKIH REPREZENTANC
R SLO
PROGRAM MLADIH REPREZENTANC; NOGOMETNI
CENTRI NZS
MLADINSKA REPREZENTANCA U-21 - ODBOJKA NA
MIVKI; KADETSKA REPREZENTANCA U-18 ODBOJKA NA MIVKI
MOŠKA MLADINSKA REPREZENTANCA; ŽENSKA
MLADINSKA REPREZENTANCA; MOŠKA KADETSKA
REPREZENTANCA; ŽENSKA KADETSKA
REPREZENTANCA; REPREZENTANCA DEKLIC;
REPREZENTANCA DEČKI
MLADINSKE IGRE TREH DEŽEL 2005, FJK
EYOF LIGNANO SABBIADORO 2005
EYOF MONTHEY 2005
ZIMSKE MLADINSKE IGRE ALPE JADRAN- TICINO 2005
MLADINSKA REPREZENTANCA - PERSPEKTIVNI ČLANI
MLADINSKA REPREZENTANCA V ŠPORTNEM PLEZANJU
DEJAVNOSTI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE.
DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE
PROGRAMI MOŠKIH IN ŽENSKIH MLADIH
REPREZENTANC
PROGRAMI REPREZENTANC
ALPSKE DISCIPLINE -D2
D2 SMUČARSKI SKOKI
D2 SMUČARSKI TEKI
DESKANJE NA SNEGU - D2
BIATLON D2
D2 NORDIJSKA KOMBINACIJA
PROGRAM MLADINSKE REPREZENTANCE
PROGRAM MLADINSKIH REPREZENTANC
SZS V LETU 2005
VRHUNSKI ŠAH MLADIH-PROGRAMI REPREZENTANC
TAEKWONDO PROGRAMI MLADINSKIH REPREZENTANC
MLADA DC IN FED CUP EKIPA
PRIPRAVE KANDIDATOV ZA MLADINSKO DRŽAVNO REP.
VŠ, MLADINCI 2005, DUATLON, TRIATLON
PROGRAM REPREZENTANC - MLAJŠE KATEGORIJE, 2005
MLADE REPREZENTANCE
UDELEŽBA NA MUNDIALITU 2005
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MLADINSKA REPREZENTANCA U16/U21

SIT
20.510.491
1.303.977
127.635
2.606.099
2.039.971
11.231.770
4.967.994
2.701.923
364.157
9.591.420
4.423.208
1.608.047
1.998.307
663.124
14.751.229
890.361
14.158.838
2.703.666
935.981
6.807.134
227.188

13.422.423
1.000.000
3.000.000
3.000.000
600.000
4.301.258
10.772.289
19.131.032
3.823.949
27.138.430
350.993
17.868.726
8.103.930
4.799.029
1.187.149
5.794.572
1.902.323
170.178
2.967.466
1.361.834
3.485.584
11.557.110
350.993
633.914
5.629.556
9.540.327
432.328
262.087
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Športne dejavnosti: interesna športna vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija (D3)
Na področju D3 je razpisna komisija zavrnila 3 vloge, tako da bo strokovna komisija vrednotila 418 programov (predhodno leto 372). Skupna zaprošena sredstva kandidatov so
znašala 637.948.193 SIT (predhodno leto 636 mio SIT), kar 8-krat so presegala razpisana
sredstva (80 mio SIT). Kandidati so v povprečju prosili za ﬁnanciranje 1/3 celotne vrednosti programov.
Na podlagi analize prijavljenih vlog je Svet fundacije na predlog strokovne komisije sprejel
naslednja izhodišča za izbor programov.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
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Sredstva s tega področja se namenijo za izvajanje programov športnih dejavnosti, ne
pa za programe, kjer gre pretežno za promocijo in oglaševanje športnih programov ali
usposabljanje kadrov.
Prednost pri soﬁnanciranju programov interesne športne vzgoje otrok in mladine
bodo imele krovne organizacije. Sredstva se kandidatom namenijo glede na model,
ki upošteva: število udeležencev programov, število vadbenih ur v letu, število izvajalcev programa in krajevna razpršenost programa, kadrovsko strukturo izvajanja programa, stroškovno strukturo programa (delež neposrednih in režijskih stroškov programa, vrsta stroškov, cena programa) in preglednost sistema ﬁnanciranja izvajalcev
programov.
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se sredstva za redno vadbo
dodelijo občinskim športnim zvezam in nacionalnim športnim ter panožnim zvezam,
ki združujejo programe društev in klubov, ki delujejo na tem področju. V pogodbah
s temi organizacijami se določi, da morajo krovne organizacije nameniti za prijavljene programe svojim članicam najmanj 80% sredstev, prejetih od fundacije. Če
krovne organizacije kandidirajo v enem 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.
Komisija bo posebej pozorna na vloge krovnih organizacij, ki kandidirajo s programi,
katerih izvajalci so njihove članice, z vidika prepokrivanja programov posameznih
organizacij, ki so članice več krovnih organizacij. Po dodelitvi sredstev krovnim organizacijam bo fundacija izvajala nadzor nad delitvijo sredstev krovnih organizacij svojim
članicam.
V izbor na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije se
ne uvrsti programov ligaških tekmovanj, kakor tudi ne programov, ki imajo pretežno
zdravstveni ali socialni vidik.
Na področju športne rekreacije se soﬁnancirajo le nekatere množične prireditve. Fundacija želi spodbuditi prirejanje različnih novih množičnih prireditev, ne zgolj uveljavljenih tekalnih. Prednost bodo imele nove množične prireditve z večjim deležem
volonterskega dela.
Za športne dejavnosti študentov se nameni okoli 10% sredstev na tem področju. Z
namenom preprečevanja ﬁnanciranja programov študentskih športnih tekmovanj, ki
se podvajajo, se sredstva za posamezne tovrstne programe namenijo za programe
krovne organizacije na področju študentskega športa, v katere je vključeno večje
število študentskih športnih društev in drugih organizacij, prek katerih se v študentska
športna tekmovanja vključujejo študenti. Prednost pri soﬁnanciranju bodo imeli proFundacija za šport
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grami študentskih športnih tekmovanj, ki so vključeni v tekmovalne sisteme mednarodne študentske organizacije.
8. Poleg študentskih športnih tekmovanj bo fundacija ﬁnancirala tudi nekatere množične
študentske športne prireditve, ki so namenjene vsej populaciji študentov.
9. Sredstva za programe znotraj projekta »šport po pouku« se namenijo le za programe
interesne športne vzgoje za dijake, ki potekajo na širšem regionalnem področju na
več šolah.
10. Znotraj projekta »nove množične športnorekreativne prireditve« bodo imeli prednost
programi neuveljavljenih množičnih športnorekretivnih prireditev v športih, ki imajo
večje pozitivne vplive na zdravje ljudi. Pri vrednotenju bo komisija upoštevala delež
volunterskega dela pri stroških dela.
11. Prednost pri soﬁnanciranju programov znotraj projekta »šport med vikendi in
počitnicami« imajo programi krovnih športnih organizacij, ki vsebujejo vadbo različnih
športov in so namenjeni srednješolski populaciji.
12. Pri vrednotenju vlog bo komisija upoštevala realizacijo sredstev fundacije v preteklih
letih.
13. Izvajalce se zaveže, da v roku 30 dni po prejetju pogodbe vložijo zahtevek za pridobitev soglasja fundacije k ceni programov. Izvajalci morajo dokazati, da se bo s soﬁnanciranjem fundacije znižala cena za udeležence programa oz. povečala kakovost
programa.
Na podlagi navedenih izhodišč je Svet razporedil sredstva med 120 programov (predhodno
leto 94). Večino sredstev so dobile krovne organizacije, kar je glede na veliko število prijavljenih programov skladno z razpisnimi pogoji in racionalno glede na dejstvo, da je večina
krovnih organizacij prijavila programe, ki jih izvajajo v sodelovanju s svojimi članicami.
Največ sredstev je bilo namenjeno programu Zveze za šport otrok in mladine Slovenije
»Hura, prosti čas – šport med vikendi in počitnicami«, ki prek svojih članic po celi Sloveniji
ponuja otrokom in mladini kakovostno vodene, v veliki meri brezplačne športne programe
v času počitnic in ob koncu tedna.
Prek ﬁnanciranja programov krovnih organizacij in nadziranja izvedbe teh programov je
fundacija posredno ﬁnancirala mnoge programe športnih društev; nekatere od njih pa je
ﬁnancirala tudi neposredno. Gre izključno za programe množičnih športnorekreativnih prireditev. Pri večini takšnih programov športno društvo organizira več športnorekreativnih
prireditev.
Gledano regionalno je bilo največ sredstev namenjeno za programe, ki se izvajajo v
Ljubljani, kar pa je glede na število prebivalcev tudi pričakovano. Majhno število prijavljenih programov in zato tudi odobrenih sredstev pa je bilo opazno predvsem s področja
Obale in Posavja.
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Preglednica 7: Izvajalci na področju interesne športne vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športna rekreacija v letu 2005
št.

izvajalec

program

1
2

AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA
AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO

900.000

3
4
5
6

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE TOLMIN
BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE
BASEBALL IN SOFTBALL ŠPORTNO
DRUŠTVO ZAJČKI
DRUŠTVO LJUBITELJEV TEKA FILIPIDES
NOVA GORICA
DRUŠTVO NOVOMEŠKIH ŠTUDENTOV
DRUŠTVO REKREATIVCEV, TEKAČEV IN
POHODNIKOV MARATHON NOVO MESTO
DRUŠTVO ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE
JUDO KLUB PORTOROŽ
JUDO KLUB PORTOROŽ
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KLUB NIGHTSKATE
KOLESARSKI KLUB PERUTNINA PTUJ
KOLESARSKI KLUB ROGLA
KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK MARIBOR
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG
KOLESARSKO DRUŠTVO ROG
KOŠARKARSKI KLUB AJDOVŠČINA
KTRC, KULTURNO TURISTIČNI
REKREACIJSKI CENTER RADEČE
MLADI ŠPORTNIKI KOSTELA
MLADINSKA ŠPORTNA ZVEZA POSAVJA
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE

ŠPORT V ČASU POČITNIC
ŠPORTNOREKREATIVNA DEJAVNOST AGENCIJE
ZA ŠPORT NOVO MESTO
POLETNI ATLETSKI TABORI MLADIH
TEK IN POHOD NA TMINSKI GRAD
BADMINTON MED POČITNICAMI
Baseball maraton

150.000

TEKI “POKAL SOBOTE 2005”
PARKLIGA

900.000
500.000

DOLENJSKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH
ŠPORTNA SOBOTA V HRASTOVLJAH
NAPOLNIMO TRG
PIRAN ZBUDI SE!
VODA ZA VEDNO - SLOVENSKE REKE
VELIKO VEČERNO ROLANJE
3. POLI KOLESARSKI MARATON
KOLESARSKI VZPONI IN ŠTAJERSKI MARATON
12. KOLESARSKI MARATON PO SADNO VINSKIH CESTAH
MALI MARATON FRANJA
4°DRUŽINSKI MARATON “ OKROG ŠMARNE GORE “
AJDOVŠČINA POD OBROČI

500.000
100.000
150.000
350.000
500.000
400.000
250.000
550.000
300.000
300.000
300.000
200.000

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

SIT

DNEVI ŠPORTA V RADEČAH
RAZGIBAJMO SE
POLETNI ŠPORTNI VIKENDI 2005
RAD IGRAM NOGOMET
KOORDINACIJA POMURSKEGA POKALA V
REKREATIVNIH TEKI
OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON PO
OBČINI MORAVSKE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
ŽENSKE IN ŠPORT
ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE
ORIENTIRAJMO SLOVENSKE ŠOLE
ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE
PRECIZNA ORIENTACIJA
OŠ - BEŽIGRAD
ŠPORT PRED IN PO POUKU
OŠ - OŠ BREŽICE
DODATNA URA ŠPORTNE VZGOJE
OŠ - OŠ NAROD.HEROJA MAKSA PEČARJA
LJUBLJANA-ČRNUČ
ŠPORT IN IGRA
OŠ - OŠ PREBOLD
ŠPORTANJE
OŠ - OŠ RADA ROBIČA LIMBUŠ
DODATNE URE ŠPORTNE VZGOJE
OŠ - OŠ ŠMARTNO PRI LITIJI
PROGRAMI ŠPORTA PRED IN PO POUKU NA OŠ ŠMARTNO
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
OSNOVNI IN DODATNI PROGRAM PLAN. DEJAV. MLADIH
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
VODENO REKREATIVNO PLAVANJE
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
AKTIVNE POČITNICE V VODI
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
SLOVENIJA PLAVA
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
VADBA V VODI ZA SENIORJE
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
FESTIVAL ŠPORTNIH ŠOL
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
SLOVENIJA PLEŠE - ŠOLSKI PLESNI FESTIVAL
SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
VSI NA SANI
SAVATE ZVEZA SLOVENIJE
DAN ODPRTIH VRAT -ZADIHAJTE Z NAMI
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
STUDENTSKA TEKMOVANJA V LJ, MB IN KP
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
FESTIVALI ŠTUDENTSKEGA ŠPORTA
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
ORGANIZACIJA EUP V ODBOJKI NA MIVKI 2005
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
TEK NA SMUČEH V OSNOVNE ŠOLE
SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
ABC ŠPORT
SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
PROJEKT STV
SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
VODA ZA VSE
ŠOU ŠPORT
TEDEN ŠPORTA ZA MLADE
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800.000
550.000
100.000
200.000

200.000
100.000
800.000
900.000
300.000
100.000
250.000
650.000
200.000
200.000
200.000
600.000
600.000
400.000
400.000
6.500.000
600.000
900.000
550.000
900.000
600.000
500.000
1.000.000
750.000
250.000
1.400.000
300.000
200.000
600.000
1.500.000
1.500.000
250.000
300.000
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št.

izvajalec

program

54
55

ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI
ŠPORTNA ZVEZA CELJE

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA
ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA
ŠPORTNA ZVEZA KOPER
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE
ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER
ŠPORTNA ZVEZA LJUTOMER
ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE BREŽICE
ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KUZMA

67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA
ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC
ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC
ŠPORTNA ZVEZA SLOVENJ GRADEC
ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA
ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ
ŠPORTNA ZVEZA TRŽIČ
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE
ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA
ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA
ŠPORTNI KLUB TRMASTIH PREDDVOR
ŠPORTNI ZAVOD PTUJ
ŠPORTNI ZAVOD PTUJ
ŠPORTNI ZAVOD RAVNE NA KOROŠKEM
ŠPORTNO DRUŠTVO BAS ŠPORT ILIRSKA
BISTRICA
ŠPORTNO DRUŠTVO BAS ŠPORT ILIRSKA
BISTRICA
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB LJUBLJANA ŠIŠKA
ŠPORTNO DRUŠTVO MLADIH ŠPELA ŠKOFLJICA
ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI
ŠPORTNO DRUŠTVO SELCA
ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA

BELTINSKO ŠPORTNO POLETJE 2005
400.000
BREZPLAČNI ŠPORTNI PROGRAM V ČASU ŠOLSKIH
POČITNIC
1.000.000
POČITNIŠKI PROJEKT ZA OTROKE - TEDEN ŠPORTA
300.000
ZDRAVI RADGONČAN
300.000
DNEVI ODPRTIH VRAT KOPRSKEGA ŠPORTA
550.000
ŠPORTNI VIKENDI ŠZL
2.500.000
ŠPORTNOREKREATIVNE IGRE V U.E. LJUTOMER
100.000
ŠPORTNO POLETJE MLADIH
100.000
ŠPORTNO POPOLDNE MLADIH
500.000
ŠPORTNI VIKEND MARIBORA
800.000
OTROŠKA ŠPORTNA ZIMA MARIBORA
800.000
RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE 2005
450.000
DEJAVNOST ŠPORTNE ZVEZE NA PODROČJU OTROK,
MLADINE, ŠTUDENTOV V ŠPORTNOREKREACIJSKIH
PRIREDITVAH
100.000
AKTIVNE, ZDRAVE, VESELE POL. IN ZIMS. POČITNICE
600.000
AKTIVNE POČITNICE
550.000
KOLESARSKE PRIREDITVE
150.000
MALA ŠOLA ŠPORTA
200.000
POLETNE ŠPORTNE POČITNICE
150.000
ZIMSKO VESELJE MED POČITNICAMI
150.000
ŠPORTNA REKREACIJA - 25.MEDOBČINSKE ŠPORTNE IGRE 800.000
DNEVI REKREACIJE 2005
400.000
DELAVSKE ŠPORTNE IGRE
200.000
ŠPORTNE POČITNICE ZA VSE!
400.000
ŠPORTNI VRTEC
200.000
ADIJO ŠOLA, ŽIVJO ŠPORT!
200.000
ŠPORT MED VIKENDI
250.000
LETNE POČITNICE
250.000
GORENJSKI POKAL V REKREATIVNIH TEKIH 2005
300.000
TRADICIONALNI PTUJSKI ŠPORTNI VIKEND 2005
300.000
JESENSKE IN ZIMSKE POČITNICE 2005
400.000
ŠPORT OTROK IN MLADINE
400.000

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

ŠPORTNO DRUŠTVO VZPON
ŠPORTNO REKREATIVNO DRUŠTVO SVIZEC
TEKAŠKO DRUŠTVO ROKOV TEK
ŠMARJE PRI JELŠAH
TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJA
TIMING LJUBLJANA

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR
VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
ZAVOD ZA MLADINO ZREČE
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA
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SIT

KOLESARSKI MARATON BRKINI 2005

200.000

VIKEND ŠPORT
DRUŽINSKI ŠPORTNI VIKENDI
KROS IN ROLANJE ZABAVE IN VESELJA
VEVERIČKIN IN SRČKOV TEK - TEK OTROK 2005
SELŠKA DOLINA - DOLINA ŠPORTA IN REKREACIJE 2005
30. ODPRTO PRVENSTVO BEŽIGRADA V SKOKIH Z MPP
2. ŠMARSKI KOLESARSKI MARATON
ROLANJE
5.KOLESARSKI MARATON VELO, 4. BARJANSKI
KOLESARSKI MARATON, 6. KOLESARSKI MARATON ŠPICA,
5. KOLESARSKI MARATON PO KRPANOVI DEŽELI
SPRETN’A KOLESAR’KA – ŠPORTNA ŠOLA
ŠPORT V VRTCIH

250.000
150.000
100.000
400.000
200.000
100.000
100.000
100.000

MEDNARODNI MALI MARATON ROKOV TEK
TEK NA SMUČEH ZA POKAL IDRIJE
10. LJUBLJANSKI MARATON 2005 - TEKI ZA OTROKE
IN MLADINO
SI UPAŠ NA TRIATLON?
80 URNI CELOLETNI ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI
ŠTUDENTSKI TEK NA GRAD
MAJSKE IGRE
ŠTUDENTSKA REKREACIJA
9. ZZ NES-OV TEK MLADIH PO MARIBORU
ZZ FESTIVAL ŠPORTA 2005
LINI POLO
ŠPORTNI REGIONALNI TABOR 2005
POČITNICE NA BAZENU + CELODNEVNO VARSTVO

100.000
250.000

500.000
700.000
400.000

600.000
600.000
900.000
300.000
800.000
800.000
250.000
700.000
750.000
250.000
350.000
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št.

izvajalec

program

110
111
112
113
114
115

ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO DOMŽALE
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA
ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA
KOROŠKEM
ZVEZA ŠTUDENTSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV
PRIMORSKE
ZVEZA ŠTUDENTSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV
PRIMORSKE
ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE
ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
SLOVENIJE
ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
SLOVENIJE

REKR. KOLES. PRIR.-PO KRAJIH UE DOMŽALE-2005
REKREATIVNE POČITNICE ZA MLADE JESENICE
TEKAŠKI POZDRAV JESENI NA KRASU
KOLESARSKI MARATON PO KRASU / APRILA IN OKTO
ODPRIMO TELOVADNICE

300.000
600.000
100.000
250.000
300.000

RAVENSKO KOLESARJENJE

150.000

ČISTA DESETKA

250.000

LETNI PROGRAM REKREATIVNE VADBE
ŠPORTNA DEJAVNOST MED POČITNICAMI

750.000
750.000

116
117
118
119
120

SIT

HURA PROSTI ČAS-ŠPORT MED VIKENDI IN POČITNICAMI 19.000.000
HURA PROSTI ČAS-ŠPORT PRED IN PO POUKU

1.400.000

Športne dejavnosti: drugi programi (D4)
Razpisna komisija je ugotovila, da je na področju drugi programi (v nadaljevanju: D4) prijavljenih 60 programov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje, kar je 10 več kot predhodno leto.
Višina zaprošenih sredstev za projekte je znašala 168.545.066 SIT (predhodno leto 311,5
mio SIT). Na tem področju je bilo razpisanih 25,6 mio SIT, zato so zahtevki 6,6-krat presegali razpisana sredstva. Skupna vrednost prijavljenih programov je znašala 519,122 mio SIT,
kar pomeni, da prosilci v povprečju prosijo za ﬁnanciranje tretjine vrednosti programov.
Na podlagi analize prijavljenih vlog je Svet fundacije na predlog strokovne komisije sprejel
naslednja izhodišča za izbor programov.
1. Na področju informiranja ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali
širšem področju imajo prednost pri izboru programi krovnih športnih organizacij, saj leti združujejo informacije na višji ravni in zajemajo večje število uporabnikov le-teh.
2. Fundacija ne bo soﬁnancirala programov postavljanja, oblikovanja in ažuriranja spletnih strani, saj del teh dejavnosti športnim organizacijam nudi Zavod za šport Slovenije
v okviru programov, soﬁnanciranih s strani fundacije.
3. Fundacija ne bo soﬁnancirala informacijskih sistemov posameznih društev in zvez,
temveč bo ﬁnancirala nacionalni športno informacijski sistem – ŠPIC, ki vključuje in
združuje informacijske sisteme panožnih in drugih športnih zvez.
4. Na področju promocije športno rekreativnih dejavnosti bo fundacija ﬁnancirala le programe rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega. S tega vidika
bodo iz izbora izločeni vsi programi, katerih namen je promovirati tekmovalni šport ali
bodo za promocijo izbrali prireditve oz. želijo promovirati posamezno športno zvrst na
ožjem regionalnem področju. Zaradi omejenih sredstev bo fundacija osredotočila sredstva na manjše število programov.
5. V procesu vrednotenja bo fundacija pozvala posamezne kandidate, ki kandidirajo s
programi informiranja in promocije športno rekreativnih dejavnosti, za dodatne informacije o zmožnostih realizacije programov. Prednost pri ﬁnanciranju bodo imeli programi, ki bodo omogočali informiranje in promoviranje programov športne rekreacije
ponudnikov informacijskega sistema ŠPIC in ki bodo zagotovili večjo dodano vrednost
sredstev fundacije. Pri programih, kjer je izpostavljen tudi zdravstveni ali socialni namen izvajanja programov, bodo imeli prednost programi, pri katerih bodo kandidati
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zagotovili vsaj 25% soﬁnanciranje iz sredstev zdravstvene oz. socialne sfere.
Skladno z navedenimi izhodišči je Svet razdelil sredstva med 23 programov (predhodno leto 24). Večina programov sodi v projekt informiranja ljudi o športnorekreativnih
dejavnostih. Največ sredstev je bilo namenjenih programu Zavoda za šport Slovenije z
nazivom Informacijska infrastruktura športne rekreacije. V okviru tega programa zavod
med drugim nudi športnim organizacijam brezplačno uporabo prostora na spletnem
in poštnem strežniku in brezplačno uporabo različnih spletnih aplikacij in portalov na
področju športa.
Preglednica 8: Izvajalci na področju drugih programov v letu 2005
št.

izvajalec

program

št.
1
2

izvajalec
IN-LINE HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE
JAVNI ZAVOD MUZEJ ŠPORTA

3
4
5
6
7
8
9
10

KLUB GORSKIH KOLESARJEV SKIRCA
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
RADIODUR
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE
ŠPORTNA ZVEZA VELENJE
ZAVOD ZA FAIR PLAY IN STRPNOST V
ŠPORTU, LJUBLJANA
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE

program
SIT
REDNE TEDENSKE TV ODDAJE
200.000
RAZSTAVA - ZBIRKA ZGODOVINA SMUČANJA NA
SLOVENSKEM-BLOKE
300.000
LOKOTAVANJE
100.000
AKCIJA “2 X 5000 LOPARJEV”
700.000
ŠPORT ZA VSAKOGAR
9.000.000
SLOVENIJA KOLESARI 2005
800.000
SLOVENIJA TEČE 2005
800.000
OLIMPIJSKI TEKI 2005
400.000
FAIR PLAY TABLA
200.000
INFORMIRANJE MLADIH O PLANINSKI DEJAVNOSTI
ZANJE
400.000
INFORMIRANJE O PLANINSKI DEJAVNOSTI
400.000
VODA POŽIVLJA!
800.000
RADIJSKE ODDAJE RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE
1.000.000
ROKOMET - MOJA IGRA
800.000
SISTEM ZZ - ZDRAVA ZABAVA
400.000
KOLEDAR ŠPORTA ZA VSE
300.000
VETER V LASEH, ŠPORT JE ŽIVLJENJE
800.000
PROJEKT INFORMIRANJA LJUDI O ŠP. DEJ. V LJUBLJANI
300.000
PREDSTAVITEV ŠPORTNIH KLUBOV IN DRUŠTEV V VELENJU
50.000

21
22
23

ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE
SLOVENIJE

SIT

ŠPORTNA POTEZA
ŠPIC MOBIL
INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ŠPORTNE
REKREACIJE
VARNO OTROŠKO IGRIŠČE

600.000
3.500.000
3.250.000
500.000

Gradnja športnih objektov
Komisija za gradnjo športnih objektov je obravnavala 211 vlog (predhodno leto 217). Prijavljeni programi so bili vredni več kot 23 milijard SIT (predhodno leto 32 mrd SIT), investitorji pa so od fundacije pričakovali 5.307 mio SIT (predhodno leto 5.759 mio SIT), kar
predstavlja 4-krat več od razpisanih sredstev.
Svet fundacije je sprejel sklep, da se razpisana sredstva razdeli med 81 program gradnje
športnih objektov (predhodno leto 101). Delitev temelji na izhodiščih strokovne komisije,
ki jih je naredila na podlagi analiz vlog v dosedanjih razpisih in ki jih je potrdil Svet fundacije.
1. Komisija bo sredstva razdelila po modelu enakomernega razporejanja sredstva po
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celotnem območju Slovenije.
2. Pri izbiranju kandidatov, ki bodo prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje telovadnic, večnamenskih športnih dvoran in športnih igrišč pri osnovnih šolah bodo imele
prednost kandidature, ki imajo večji športni standard, tako kot ga opredeljuje MŠZŠUrad za šport. V osnovo za morebitno soﬁnanciranje se vzame vrednost športnega
nadstandarda.
3. Komisija bo dala prednost investicijam v športne površine, manjšo prioriteto pa kandidaturam za ureditev tribun.
4. Pri vrednotenju kandidatur bo komisija upoštevala tudi prostovoljno delo, ki ga vložijo
društva, klubi in zveze v gradnjo ali vzdrževanje športnih objektov. Kandidaturam
društev, nacionalnih zvez, občinskih športnih zvez bo namenila vsaj 50% predvidenih
sredstev za leto 2005.
5. Prednost pri izboru bodo imele investicije, ki imajo pridobljeno gradbeno dovoljenje in
investicije v teku.
6. Investicije, ki so gradbeno zaključene ﬁnančno še odprte se ne izloči iz nadaljnjega
izbora.
7. Pri investicijah predračunske vrednosti pod 500 mio SIT bodo imele prednost pri soﬁnanciranju investicije, ki še niso prejele sredstev fundacije.
8. Komisija bo pozvala posamezne nacionalne panožne športne zveze (Atletska zveza
Slovenije, Balinarska zveza Slovenije, Gimnastična zveza Slovenije, Smučarska zveza
Slovenije, Plavalna zveza Slovenije, Vaterpolska zveza Slovenije, Nogometna zveza
Slovenije, Teniška zveza Slovenije in Planinska zveza Slovenije), da prednostno razvrstitvijo vloge iz njihovih športnih panog.
9. Komisija bo namenila za subvencioniranje obresti do 30 mio SIT, za investicije v zunanje športne površine (večnamenska odprta igrišča) pa 100 mio SIT.
10. Pri predlogih soﬁnanciranja tistih programov, kjer prosilci niso lastniki, bo komisija
zahtevala pogodbe o ureditvi medsebojnih razmerij med solastniki in najemniki.
11. Pred predlogom o delitvi sredstev bo komisija kontaktirala izbrane kandidate in pridobila dodatne informacije o dejanskih možnostih realizacije izbranih investicij.
12. Odbor daje pobudo Svetu, da FŠO naroči raziskavo zasedenosti telovadnic in
večnamenskih dvoran pri osnovnih in srednjih šolah.
Fundacija je za leto 2005 namenila 44% razdeljenih sredstev investicijskim programom
športnih društev in športnih zvez. Podoben delež, 50%, so dobile občine in javni zavodi, ki
upravljajo tudi z največ športnimi objekti v Sloveniji.
Sredstva so razpršena po celotnem območju Slovenije, največ sredstev pa je razporejenih
na Osrednjeslovensko, Savinjsko in Podravsko regijo. Gledano na namenskost športnih
površin je v letošnjem letu največ sredstev namenjenih za zagotavljanje boljših pogojev nogometa. Precejšen del sredstev je fundacija namenila tudi investicijam v zunanje
športne površine. Gre za ﬁnanciranje programov v okviru projekta, ki ga je razpisala fundacija. Te investicije večinoma ne dosegajo 15 mio predračunske vrednosti, zato delež
soﬁnanciranja fundacije ponekod dosega 50% predračunske vrednosti. Glede na dober
odziv kandidatov na razpis projektov bo fundacija tudi v prihodnje razpisovala podobne
projekte.
Ugotavljamo, da je na fundacijo prišlo mnogo dobrih investicijskih programov, ki pa še niso
v stopnji, ko glede na svoja izhodišča delovanja vanje kot soﬁnancer vstopa fundacija.
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Preglednica 9: Izvajalci javnega razpisa za soﬁnanciranje športnih objektov v letih 2005, 2006 in 2007
št.

izvajalec

program

1

NOGOMETNI KLUB CMC
PUBLIKUM
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
UNIVERZE V LJUBLJANI
OBČINA PIVKA
SMUČARSKI KLUB TRIGLAV
KRANJ
ZAVOD ZA ŠPORT IN
REKREACIJO DOMŽALE
OBČINA RUŠE

DOGRADITEV IN UREDITEV
NOGOMETNEGA STADIONA V ŠPC
IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO
ŠTUDENTSKA ŠPORTNA
DVORANA GERBIČEVA
ŠO-TELOVADNICA OB OŠ PIVKA

2
3
4
5
6
7
8
9
10

ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA
ZVEZA MARIBORSKIH ŠPORTNIH
DRUŠTEV BRANIK
OBČINA HORJUL

11

OBČINA MEDVODE

12
13

PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ
OBČINA RADEČE

14
15
16

NOGOMETNI KLUB FACTOR
ZAVOD ZA ŠPORT AJDOVŠČINA
OBČINA PREBOLD

17
18
19

OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU
OBČINA ŠKOFJA LOKA
SMUČARSKI KLUB DOMEL
ŽELEZNIKI
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB
ALPINA ŽIRI
ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO
DRUŠTVO MARIBOR
OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

20
21
22

40.000.000
40.000.000

40.000.000

40.000.000

SKAKALNICE ŽIRI

10.000.000

SUBVENCIONIRANJE OBRESTI
POKRITJE OLIMPIJSKEGA BAZENA
Z DVOSLOJNIM BALONOM
ŠPORTNA IGRIŠČA V RADMIRJU
NAKUP SNEŽNIH TOPOV

10.000.000

27

ZAVOD ZA ŠPORT OBČINE TOLMIN OBNOVA DELA ŠPORTNEGA PARKA
NA BRAJDI V TOLMINU
OBČINA ŽELEZNIKI
PLAVALNI BAZEN ŽELEZNIKI-SANACIJA
OSTREŠJA IN KRIT
OŠ - OŠ ARTIČE
ZUNANJE IGRIŠČE OB ŠOLI
TENIŠKI KLUB TRIGLAV KRANJ
HARD COURT IGRIŠČA
BALINARSKI ŠPORTNI KLUB KRIM PRENOVA DVORANE BŠK KRIM
ŠOLSKI CENTER VELENJE
OBNOVA TELOVADNICE
SŠ - ŠC NOVO MESTO
REKONSTRUKCIJA KLETNE ETAŽE
ŠPORTNE DVORANE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
OBNOVA SLOVENSKIH PLEZALIŠČ
ŠPORTNO DRUŠTVO FILOVCI
NADZIDAVA SLAČILNIC
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE
OBČINE KOPER - ENTE PUBBLICO
PER LO SPORT DEL COMUNE
OBNOVA REKREATIVNIH POVRŠIN
CITTA DI CAPODISTRIA
NA ŠRC BONIFIKA
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
OBNOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
PŠ JAVORJE
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20.000.000
40.000.000

10.000.000

PLANINSKO DRUŠTVO
RADOVLJICA

37

15.000.000
40.000.000

RAZŠIRITEV ZASNEŽEVANJA

26

34
35
36

70.000.000
50.000.000

10.000.000
10.000.000
10.000.000

OBČINA LJUBNO
ŠPORTNO DRUŠTVO CERKNO
PLANINSKO DRUŠTVO CELJE
MATICA

29
30
31
32
33

SIT 2006

SKAKALNICA KRANJ - CELOTA
REKONSTRUKCIJA IN POSODOBITEV
ŠPORTNE DVORANE
PRIZIDEK K ŠPORTNI DVORANI
V RUŠAH
KAJAKAŠKI CENTER SOLKAN
VEČNAMENSKA ŠPORTNA
DVORANA V LV
POKRITO ŠPORTNO IGRIŠČE ZA
HOKEJ NA ROLERJIH
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER
PRESKA - MEDVODE
PLANINSKI DOM ZELENICA
OBNOVITEV ATLETSKEGA STADIONA
Z NOGOMET. IGRIŠČEM
VADBENO SREDIŠČE
SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA
REKONSTRUKCIJA LETNEGA
KOPALIŠČA PREBOLD
TELOVADNICA LOKA PRI ŽUSMU
OBNOVA ŠPORTNE DVORANE PODEN

23
24
25

28

SIT 2005

SIT 2007

30.000.000
30.000.000
20.000.000
20.000.000

10.000.000

20.000.000
20.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000

15.000.000

15.000.000

4.000.000

4.000.000

8.000.000
8.000.000
6.000.000

ADAPTACIJA KOCBEKOVEGA DOMA
NA KOROŠICI
6.000.000
VZDRŽEVALNA DELA NA ROBLEKOVEM
DOMU NA BEGUNJŠČICI
6.000.000
6.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000

4.000.000
4.000.000

Fundacija za šport

27

št.

izvajalec

program

38

OBČINA METLIKA

39

OBČINA POLZELA

40

PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE

SANACIJA IGRIŠČA TRATE NA
RADOVICI
NADOMESTNA GRADNJA
ŠPORTNOREKREACIJSKEGA PARKA
OBNOVA VISOKOGORSKIH
PLANINSKIH POTI

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

SIT 2005

SIT 2006

SIT 2007

4.000.000
4.000.000

4.000.000
PLANINSKO DRUŠTVO BOHINJSKA
BISTRICA
ORAŽNOVA KOČA
4.000.000
PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK
IZGRADNJA PLEZALNE STENE
4.000.000
ŠPORTNO DRUŠTVO GRIBLJE
DOKONČANJE INVESTICIJE V
ŠPORTNO IGRIŠČE GRIBLJE
4.000.000
TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB
IDRIJA
TEHNOLOŠKA POSODOBITEV
TEKAŠKIH PROG NA TSC VOJSKO
4.000.000
OBČINA SEMIČ
IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
KRVAVČJI VRH
4.000.000
PLANINSKO DRUŠTVO MEŽICA
KOČA V GROHOTU POD RADUHO
4.000.000
OBČINA RADOVLJICA
BRV ČEZ SAVO DOLINKO PRI BLEDU
4.000.000
GIMNASTIČNO DRUŠTVO ZELENA
JAMA
NAKUP GIMNASTIČNEGA ORODJA
4.000.000
OBČINA LENDAVA
UREDITEV RAZSVETLJAVE V ŠRC
PETIŠOVCI
4.000.000
OBČINA METLIKA
IZGRADNJA ŠPORTNIH IGRIŠČ
DOBRAVICE
3.000.000
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBNOVA ŠPORTNEGA PODA
TELOVADNICE LAPORJE
3.000.000
PARTIZAN VIČ
POSODABLJANJE IN OPREMLJANJE
DVORANE ZA MOŠKO ŠPOR
3.000.000
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
GOZDNA ŠOLA MOZIRJE-OPREMA
IGRIŠČA, ZAMENJAVA STRE
3.000.000
ŠPORTNO DRUŠTVO BRANKA
OBNOVA SMUČARSKIH SKAKALNIC
CERŠAK
K-20 IN K-29
3.000.000
OBČINA SEMIČ
OBNOVA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
ŠTREKLJEVEC
3.000.000
OBČINA RADLJE OB DRAVI
REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE DVORANE
V KUL.DOMU VUHRED
3.000.000
OBČINA ŠTORE
OBNOVA ŠPORTNEGA OBJEKTA
NA LIPI
3.000.000
ŠPORTNI CENTER PIRAN
SANACIJA IN TEHNOLOŠKA
POSODOBITEV ROKOMET.IGR.
3.000.000
NOGOMETNI KLUB SERDICA
RAZŠIRITEV IGRIŠČA IN UREDITEV
PROSTORA ZA GLED.
3.000.000
KLUB MALEGA NOGOMETA FLUP ADAPTACIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
IDRIJA OB BAČI
V IDRIJI PRI BAČI
2.000.000
OBČINA LENDAVA
UREDITEV ŠPORTNO REKREACIJSKEGA
CENTRA V HOTIZI
2.000.000
ŠPORTNO DRUŠTVO GIB
POGLOBITEV DVORANE
LJUBLJANA ŠIŠKA
GIMNASTIČNEGA CENTRA
2.000.000
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO IZGRADNJA NOVEGA IN OBNOVITEV
DOMŽALE
STAREGA IGRIŠČA
2.000.000
ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE
UREDITEV ROKOMETNEGA IGRIŠČA
PODMEŽAKLA
2.000.000
ZAVOD ZA ŠPORT TRBOVLJE
POSODOBITEV IGRIŠČA “PARTIZAN”
2.000.000
ZPO CELJE
OBNOVA IGRIŠČ ZA ODBOJKO NA
MIVKI-LETNO KOPALIŠČE
2.000.000
ŠPORTNO DRUŠTVO POLJANE
UREDITEV ŠPORTNIH POVRŠIN
LJUBLJANA
V ŠRC POLJANE
2.000.000
OBČINA VUZENICA
REKONSTRUKCIJA IGRIŠČA NA
SV. VIDU
2.000.000
MLADINSKA ŠPORTNA ZVEZA
POSAVJA
PRENOVA IN DOGRADITEV
ŠPORTNEGA PARKA MILKA
2.000.000
ŠPORTNO DRUŠTVO ZARJA
GRAHOVO-KORITNICA
ADAPTACIJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA
1.500.000
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izvajalec

71

PLANINSKO DRUŠTVO ŠKOFJA
LOKA
OBČINA PODVELKA

72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

program

KOČA NA BLEGOŠU - OBRESTI
REKONSTRUKCIJA ODBOJKARSKEGA
IGRIŠČA V BREZNU
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA
OBNOVA ŠPORTNE PLOŠČADI NA
ČOPOVI V SLOV. BISTRICI
OBČINA ŽELEZNIKI
ŠPORTNA DVORANA ŽELEZNIKI OBRESTI
ŠPORTNI CENTER PIRAN
PRESTAVITEV KOŠARKARSKEGA
IGRIŠČA V LUCIJI
KS NOTRANJE GORICE - PLEŠIVEC ADAPTACIJA IGRIŠČA ZA ODBOJKO
NA MIVKI
PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK- PRENOVA PIRNATOVE KOČE NA
ČRNI VRH NAD IDRIJO
JAVORNIKU
ŠPORTNO DRUŠTVO POBREŽJE
IZGRADNJA ODBOJKARSKEGA
IGRIŠČA
OBČINA MEDVODE
TELOVADNICA OŠ MEDVODE
OBČINA PTUJ
IZGRADNJA TELOVADNICE PRI OŠ
LJUDSKI VRT
OBČINA LUČE
PLEZALNA STENA

SIT 2005

SIT 2006

SIT 2007

1.300.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000

20.000.000

23.000.000

12.000.000
4.000.000

18.000.000

Raziskovanje in razvoj športa (RR)
Komisija za raziskovanje in razvoj v športu je vrednotila 80 vlog na področju RR. Višina
zaprošenih sredstev vseh trenutno popolnih vlog je znašala 484.832.194 SIT, medtem ko
je fundacija razpisala 128 mio SIT. Prijave so tako za 3,8-krat presegale razpisano vsoto.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na področju raziskovanja in razvoja športa.
1. Na področju raziskovanja in razvoja v športu bodo imeli v letu 2005 prednost pri soﬁnanciranju aplikativni programi, ki so v interesu krovnih športnih organizacij. Fundacija bo soﬁnancirala programe na področju raziskovanja in razvoja športa, ki pokrivajo
različne dejavnosti športa, od vrhunskega šport do športa otrok in mladine.
2. Fundacija bo izbranim izvajalcem soﬁnancirala največ 50% dejanske vrednosti tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga. Ker vloga Inštituta za šport na
področju vrhunskega športa pokriva večino potreb nacionalnih panožnih športnih zvez
po tehnologijah, se sredstva za ta predmet soﬁnanciranja osredotočijo na tem programu. Poleg tega fundacija soﬁnancira nekatere druge tehnologije, ki so povezane z
drugimi področji športa, ne samo z vrhunskim.
3. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih panožnih športnih zvez, OKS in Inštituta za šport, zato bo fundacija soﬁnancira le
omenjene izvajalce, in sicer največ do 50% vrednosti programa po predložitvi računa
usposobljenega izvajalca.
4. Pri soﬁnanciranju manjkajočih programov strokovnega usposabljanja in izobraževanja
strokovnih delavcev v športu bodo imeli prednost kandidati, ki usposabljajo pretežno
volunterske športne delavce. Fundacija bo s soﬁnanciranjem skušala doseči izvedbo
programov, ki se ne realizirajo zaradi premajhnega števila udeležencev ali doseči nižjo
ceno usposabljanja za udeležence, če se na ta program prijavi dovolj kandidatov.
5. Fundacija bo enakomerno ﬁnancirala projekte znanstvenega raziskovanja na različnih
področjih športa, za katere bo namenila okoli 10% razpisanih sredstev na področju
raziskovanja in razvoja športa.
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6. Pri dodeljevanju sredstev se upošteva koriščenje sredstev iz preteklih let. Med kandidati, ki so že prejeli sredstva fundacije, imajo prednost pri soﬁnanciranju tisti, ki so
uspešno realizirali dodeljena sredstva fundacije v preteklih letih.
Skladno z navedenimi izhodišči je fundacija v letu 2005 dodelila sredstva za 37 programov raziskovanja in razvoja športa (predhodno leto 36). Po 35,5% je bilo namenjenih
programom spremljanja in razvoja treninga, 21% programu štipendiranja nadarjenih
športnikov, 10,2% znanstveno raziskovalnim projektom, 3,9% programom usposabljanja
strokovnih delavcev v športu ter 29,3% nakupu tehnologije potrebne za spremljanje in
razvoj treninga.
Največjega soﬁnanciranja sta bila deležna program Inštituta za šport za meritve, analize in svetovanja vrhunskim športnikom ter program Olimpijskega komiteja Slovenija za
štipendiranje nadarjenih športnikov.
Fundacija je namenila tudi precej sredstev za nakup računalniške opreme, za katere
je kandidiralo precej prosilcev. Vsa sredstva za ta namen je dodelila programu subvencioniranja nakupa računalniške opreme Zavoda za šport Slovenije.
Ugotavljamo tudi, da vedno več športnih društev in klubov kandidira za nakup tehnologij
za izvajanje svojih rednih programov. Zaradi možnosti realizacije takšnega nakupa, racionalizacije uporabe, primernosti in enotnosti teh tehnologij smo predlagali nacionalnim
panožnim športnim zvezam, da pred prihodnjimi razpisi fundacije opravijo interne razpise,
na katerih ugotovijo potrebe in zmožnosti svojih članic za nabavo tehnologij. Na podlagi
le-teh lahko zveze prijavijo programe na razpis fundacije.
Preglednica 10: Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja športa v letu 2005
št.

izvajalec

program

1
2

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
BADMINTONSKA ZVEZA
SLOVENIJE
KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE
KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA
ALPE ADRIA

TEHNIČNA POMAGALA

900.000

RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA
RAZVOJ ŠPORTA
TEHNOLOGIJA
GAP PROGRAM
PROGRAM KLASIČNO PADALSTVO
JADRALNO PADALSTVO-OPREMA

200.000
100.000
250.000
100.000
100.000
50.000

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

30

ODBOJKARSKA ZVEZA
SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
- ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
- ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
- ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE
- ZSŠP
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SIT

USPOSABLJANJE STROKOVNOORGANIZACIJSKIH DELAVCEV

1.500.000

VIDEO KAMERA, DIGITALNI FOTOAPARAT, VIDEOTOP
PROGRAM ŠTIPENDIJ
NADSTANDARDNO ZAVAROVANJE ŠPORTNIKOV
PROTIDOPINŠKI PROGRAM
USPOSABLJANJE VOLONTERSKIH STROKOVNIH DELAVCEV
MERILNA TEHNOLOGIJA ZA ANALIZO PLAVALNIH TEKMOVANJ

150.000
26.900.000
6.000.000
3.000.000
3.500.000
900.000

R&R - ALPSKE DISCIPLINE

200.000

R&R BIATLON

200.000

R&R - DESKANJE NA SNEGU

100.000

RR NORDIJSKE DISCIPLINE

300.000
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SŠ - GIMNAZIJA LJUBLJANA
ŠIŠKA
ŠPORTNO DRUŠTVO DRAŽGOŠE
ŠPORTNO DRUŠTVO TIMING
MOJSTRANA
TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE
TIMING LJUBLJANA
UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA
ELEKTROTEHNIKO
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJEBLED
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE
ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO
SREDIŠČE REPUBLIKE
SLOVENIJE, KOPER

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

program

SIT

SPREMLJANJE RAZVOJA PERSPEKTIVNIH MLADIH ŠPORTNIKOV
VEČVRSTIČNI PRIKAZOVALNIK ČASA IN REZULTATOV
MERILNA IN PROGRAMSKA OPREMA ZA TRENINGE
POSODOBITEV TEHNOLOGIJE ZA SPREMLJANJE TEKMOVANJ
ELEKTRONSKI SEMAFOR DACTRONICS
IZDELAVA POVRATNEGA MODELA IN
APLIKACIJE MERILNE METODE TMG

200.000
200.000
700.000
400.000
4.000.000
500.000

TEHNOLOGIJE

13.500.000

VADBA ZA ŠPORT IN ZDRAVJE

3.100.000

DIDAKTIČNA POSODOBITEV PROGRAMOV ŠPORTNE VZGOJE
MODELIRANJE USPEŠNOSTI ŠPORTNIKOV
PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI IN STILI VODENJA
V SLOVENSKEM ŠPORTU

800.000
1.400.000
1.900.000

SPODBUJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA Z MLADIMI V ŠPORTU
PSIHOSOMATIČNI STATUS MLADIH 1970-2003/04

800.000
3.650.000

MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA

33.000.000

RAZVOJ VESLANJA - NABAVA DODATNE OPREME
SUBVENCIONIRANJE NAKUPA RAČUNALNIŠKE OPREME
RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH APLIKACIJ ŠPIC
VZDRŽEVANJE STROJNE IN PROGRAMSKE OPREME ŠPIC

1.000.000
11.500.000
3.000.000
3.000.000

PREDNOSTI IN POMANJKLJIVOSTI ŠPORTNEGA TRGA V SLOVENIJI

900.000

Založništvo v športu (Z)
Po zavrnitvi 3 vlog je komisija obravnavala 122 vlog (predhodno leto 137), katerih višina
zaprošenih sredstev znaša 156.593.355 SIT (predhodno leto 170 mio SIT). Na področju
založništva je fundacija razpisala 32 mio SIT, tako da so prijavljeni projekti 4,9-krat presegali razpisano vsoto.
Na predlog strokovne komisije je Svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na področju založništva v športu.
1. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele krovne organizacije, sledijo društva in
klubi, nato zavodi, nazadnje pa gospodarske družbe.
2. Izbor ﬁnanciranja strokovne literature zajema tri področja založništva v športu: vrhunski
šport, športno rekreacijo in šport otrok in mladine.
3. Z načinom soﬁnanciranja publikacij v okviru razpisanih projektov fundacije na področju
založništva v športu fundacija skuša dvigniti raven oblikovanja in posledično privlačnosti
tovrstnih publikacij za ciljne skupine bralcev.
Na podlagi navedenih izhodišč je fundacija dodelila sredstva za 71 publikacij (predhodno
leto 69). Polovica sredstev bo namenjenih strokovnim knjigam s področja športa, 46%
sredstev strokovnim in znanstvenim revijam ter strokovnim člankom in prilogam v poljudnih revijah ter 4% zbornikom strokovnih in znanstvenih športnih kongresov.
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Preglednica 11: Izvajalci na področju založništva v športu v letu 2005
št.

izvajalec

naslov publikacije

1
2
3
4
5
6

AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE
BONUS PAVLOVIČ K.D.
DELNIŠKA DRUŽBA MLADINSKA
KNJIGA ZALOŽBA D.D.
DELNIŠKA DRUŽBA MLADINSKA
KNJIGA ZALOŽBA D.D.
DELNIŠKA DRUŽBA MLADINSKA
KNJIGA ZALOŽBA D.D.
DELNIŠKA DRUŽBA MLADINSKA
KNJIGA ZALOŽBA D.D.
DIDAKTA, ZALOŽNIŠTVO IN
IZOBRAŽEVANJE D.O.O.
DRUŠTVO UČITELJEV IN
PROFESORJEV ŠP
FLOORBALL ZVEZA SLOVENIJE
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE
INTACT, ZASTOPSTVO, TRGOVINA IN
SVETOVANJE D.O.O.
JUDO-AIKIDO-JUJITSU-KENDO ZVEZA
SLOVENIJE
KARATE ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE
LETALSKI CENTER MARIBOR
LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE
MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA
ALPE ADRIA
MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA
ALPE ADRIA
MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA
ALPE ADRIA
NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
PLESNA ZVEZA SLOVENIJE
RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE
SAVATE ZVEZA SLOVENIJE
SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA
SLOVENSKA UNIVERZITETNA
ŠPORTNA ZVEZA
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP
SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE
SŠ - GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA
SŠ - GIMNAZIJA LJUBLJANA ŠIŠKA
ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE
ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE
TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE
TRUGAR TINA - FIT

NORDIJSKA HOJA - PRIROČNIK ZA ZAČETNIKE
ATLETIKA
VRHUNSKI DOSEŽEK
PRIROČNIK ZA ŠOLSKA ATLETSKA TEKMOVANJA
KOŠARKA TEORIJA IN METODIKA TRENIRANJA

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

32
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SIT
100.000
1.100.000
900.000
100.000
200.000

REVIJA CICIDO

500.000

REVIJA CICIBAN

500.000

REVIJA PIL

250.000

REVIJA PIL PLUS

250.000

PLAVANJE OD ROJSTVA DO ŠOLE

800.000

OSNOVE ROLANJA
FLOORBALL, PRIROČNIK ZA MLADINO
GIMNASTIKA ZA TRENERJE IN PEDAGOGE 1
TEHNIKA IN METODIKA NEKATERIH PRVIN NA GREDI PROGR
UPORABA PRIPOMOČKOV V AEROBIKI

200.000
300.000
450.000
450.000
220.000

INDIVIDUALIZACIJA ŠPORTNE VZGOJE S POLARJEM

650.000

REVIJA SLOVENSKI JUDO
REVIJA SLOVENSKI KARATE
NAŠA KRILA
PADALSTVO ZA ZAČETNIKE
LOKOSTRELSKA REVIJA

450.000
200.000
400.000
250.000
150.000

MERJENJA NA ŠPORTNIH PRIREDITVAH

200.000

UPRAVLJANJE IN VODENJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

200.000

TAJNIK, POSLOVNI SEKRETAR V ŠPORTU
TOP SPIN - BELA ŽOGICA
TRENER
NAŠ NOGOMET
REVIJA ODBOJKA
SLIKANICA JAZ BOM ZMAGAL
POBARVANA PRAVLJICA FAIR PLAY
PLANINSKI VESTNIK
VODNIŠKI UČBENIK
PLES ZA NAJMLAJŠE
RAZVOJ GIBALNIH SPOSOBNOSTI PLESALCEV V LA PLESIH
PRIROČNIK ZA MLADE RIBIČE
TAKT. NAPADANJA NA RAZL. CON. IN KOMB. OBR. V ROK.
ROKOMET NA MIVKI - PREDSTAVITEV, PRAVILA, TRENING
VSEBINA IN METODIKA POUČEVANJA ROK. V II. TRIL. OŠ
SAVATE-EVROPSKA SAMOZAVEST
POTAPLJAČ
ZZ-ZDRAVA ZABAVA, REVIJA O STUDENTSKEM SPORTU
SMUČANJE JE IGRA
DVD SMUČANJE DANES
SOKOL, REVIJA ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS
ŠPORT TVOJA IZBIRA
PRAKTIKUM NOGOMETA
ŠAHOVSKA MISEL
PRIROČNIK ZA VADITELJE ŠPORT.REKR. PROGRAMOV
BILTEN TAEKWON-DO ZVEZE SLOVENIJE
INTERPRETACIJA ŠPORTA

200.000
800.000
600.000
150.000
450.000
500.000
500.000
1.100.000
1.000.000
300.000
100.000
100.000
400.000
150.000
150.000
100.000
150.000
300.000
400.000
150.000
300.000
800.000
500.000
200.000
140.000
100.000
200.000
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št.

izvajalec

51

UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
UNIVERZA V LJUBLJANI,
FAKULTETA ZA ŠPORT
ZAVOD ZA FAIR PLAY IN
STRPNOST V ŠPORTU, LJUBLJANA
ZAVOD ZA FAIR PLAY IN
STRPNOST V ŠPORTU, LJUBLJANA
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE
ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE
ZDRUŽENJE ROKOMETNIH
TRENERJEV SLOVENIJE
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH
DRUŠTEV V ITALIJI
ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH
PEDAGOGOV SLOVENIJE

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

naslov publikacije

SIT

REVIJA ŠPORT

1.900.000

GIBALNE DEJAVNOSTI OTROK V OKVIRU DRUŽINE

1.000.000

PSIHOLOGIJA ŠPORTNE REKREACIJE

1.000.000

KINESIOLOGIA SLOVENICA

900.000

PLES V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

600.000

KONDICIJSKA PRIPRAVA V KOŠARKI

500.000

VADBA Z VELIKO ŽOGO

400.000

RAZVOJ GIBLJIVOSTI

400.000

POTAPLJANJE NA VDIH - POTAPLJANJE ZA VSAKOGAR

300.000

SLEPA MIŠ, TI LOVIŠ

350.000

SAMOPODOBA-IMUNOST-ŠPORT

250.000

PRIROČNIK ZA NAVIJAŠKE IN PLESNE SKUPINE

200.000

GIBALNA ABECEDA V. DEL - SKOKI V GLOBINO

240.000

“ZANIMANJE ZA SPORT JE PRODRLO MED SLOVENCI ŽE...

250.000

ŠPORTNA MORALA

350.000

PRIROČNIK O DOPINGU
ŠPORT MLADIH
HURA, PROSTI ČAS - TRADICIONALNE LJUDSKE IGRE ...

300.000
2.600.000
200.000

TRENER ROKOMET

450.000

ZBORNIK SLOVENSKEGA ŠPORTA V ITALIJI 2005

250.000

ZBORNIK 18. STROKOVNEGA POSVETA ŠPORTNIH PEDAGOGOV

900.000

Pritožbe nad delitvijo sredstev in postopki delitve sredstev
Zaradi zelo velikega števila prosilcev in zneskov zaprošenih sredstev, ki večkrat presegajo razpisana sredstva fundacije, mora fundacija opraviti izbor prijavljenih programov in
večinoma odobriti manj sredstev, kot pričakujejo prosilci. Nekateri od teh prosilcev so se
na fundacijo obrnili s pritožbami na delitev sredstev fundacije. Svet fundacije je v letu 2005
preveril vse postopke vrednotenja strokovnih komisij v povezavi s petimi pritožbami (ena
na postopek in štiri na delitev sredstev) in pri vseh pritožbah ocenil, da so neutemeljene.
Svojo obrazložitev je pisno posredoval vsem, ki so se pritožili. Poleg tega je Svet dodatno
utemeljil svojo delitev nekaterim kandidatom, ki so za to izrecno pisno zaprosili.
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NADZOR NAD NAMENSKO PORABO RAZDELJENIH SREDSTEV
Fundacija si s svojim načinom delovanja prizadeva za namensko porabo dodeljenih sredstev.
Z vsemi izvajalci javnega razpisa je sklenila pogodbe (tipske pogodbe so objavljene na spletnih
straneh fundacije). Le-te na vsakem področju soﬁnanciranja opredeljujejo potrebna dokazila
za izplačevanje pogodbenih obveznosti. S podpisom pogodbe so vsi izvajalci pod materialno
in kazensko odgovornostjo izjavili, da bodo sredstva fundacije v celoti uporabili namensko in
racionalno za opravljanje dejavnosti, za katero so dobili sredstva. Poleg tega način koriščenja
sredstev fundacije v večini določa plačilo pogodbenih sredstev po dokazani realizaciji programa. Zaradi navedenega principa fundacija z izvajalci javnih razpisov na splošno nima sporov.
Na področju vrhunskega športa, področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (oboje športna dejavnost), področju izbranih znanstveno raziskovalnih projektov in programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu (oboje
raziskovanje in razvoj športa) so morali izvajalci fundaciji dokazati, da sredstva fundacije ne
presegajo pogodbenega deleža soﬁnanciranja, najkasneje do konca marca 2006 pa bodo
morali fundaciji dostaviti tudi zaključni račun za leto 2005. Pred kakršnimkoli izplačilom sredstev so morali izvajalci podpisati izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki fundacije nadzirajo
namensko porabo sredstev, ki jih je fundacija namenila izvajalcu.
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa študentov in športne rekreacije
ter drugih programov (športna dejavnost) ter področju programov spremljanja in razvoja treninga ter soﬁnanciranja nakupa tehnologij, potrebnih za spremljanje in razvoj treninga (raziskovanje in razvoj športa), so morali izvajalci dokazati namensko porabo sredstev z dokazili
o stroških. S temi so morali dokazati, da delež fundacije ne presega dogovorjenega deleža
soﬁnanciranja programa. Poleg tega so fundaciji dostavili letno poročilo o izvedbi programa in
pisno izjavo o nadziranju namenske porabe.
V letu 2005 je fundacija preverila dejansko izvajanje dveh programov na področju D3.
Pooblaščeni izvajalec fundacije je izvedel nadzor nad programi: »Teki - Pokal sobote 2005«,
katerega izvajalec je bil Društvo ljubiteljev teka Filipides, ter programom »Projekt STV«, ki ga
koordinira Sokolska zveza Slovenije. Fundacija poročil o nadzoru nad namensko porabo sredstev pri navedenih programih še ni obravnavala.
Izvajalci na področju gradnje športnih objektov so bili pred kakršnimkoli izplačilom sredstev
javnega razpisa dolžni:
• ravnati s sredstvi v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila;
• najkasneje do 31.8. v letu, za katerega imajo odobrena sredstva, dostaviti fundaciji gradbeno dovoljenje oziroma enotno gradbeno dovoljenje za gradnjo ali odločbo o priglasitvi
del;
• dostaviti fundaciji dokumentacijo o postopku izbire izvajalca del;
• dostaviti fundaciji pogodbo z izvajalcem za izvajanje del s ponudbenim predračunom;
• dostaviti fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo kakovost, obseg in izvajanje terminskega plana dogovorjenih del.
Za dodatni nadzor na področju gradnje športnih objektov je fundacija sklenila pogodbo z neodvisnim strokovnjakom, ki si bo ogledal izvedbo investicijskih programov ter pisno poročal o
svojih ugotovitvah.
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Preglednica 12: Pregled programov iz Javnega razpisa za uporabo sredstev Fundacije za šport za gradnjo
športnih objektov v letih 2005, 2006 in 2007, nad katerimi bo izveden dodaten nadzor nad namensko porabo sredstev
št.

izvajalec

program

O-05-7
O-05-10
O-05-14
O-05-17
O-05-20
O-05-21
O-05-45
O-05-47

NOGOMETNI KLUB FACTOR
OBČINA HORJUL
OBČINA MEDVODE
OBČINA PIVKA
OBČINA PREBOLD
OBČINA RADEČE
PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ
SMUČARSKI KLUB TRIGLAV
KRANJ
SMUČARSKI SKAKALNI KLUB
ALPINA ŽIRI
ŠPORTNI ZAVOD
NOVA GORICA
ZAVOD ZA ŠPORT IN
REKREACIJO DOMŽALE
ZVEZA MARIBORSKIH
ŠPORTNIH DRUŠTEV BRANIK
OBČINA RUŠE
NOGOMETNA ZVEZA
SLOVENIJE
NOGOMETNI KLUB CMC
PUBLIKUM
OBČINA MEDVODE
OBČINA PTUJ
ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA
UNIVERZE V LJUBLJANI
ZAVOD ZA ŠPORT
AJDOVŠČINA

VADBENO SREDIŠČE
POKRITO ŠPORTNO IGRIŠČE ZA HOKEJ NA ROLERJIH
ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER PRESKA - MEDVODE
TELOVADNICA OB OŠ PIVKA
REKONSTRUKCIJA LETNEGA KOPALIŠČA PREBOLD
OBNOVITEV ATLETSKEGA STADIONA Z NOGOMETNIM IGRIŠČEM
PLANINSKI DOM ZELENICA

15.000.000
20.000.000
15.000.000
40.000.000
10.000.000
15.000.000
15.000.000

SKAKALNICA KRANJ - CELOTA

30.000.000

SKAKALNICE ŽIRI

10.000.000

KAJAKAŠKI CENTER SOLKAN

20.000.000

REKONSTRUKCIJA IN POSODOBITEV ŠPORTNE DVORANE

30.000.000

VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA V LJUDSKEM VRTU
PRIZIDEK K ŠPORTNI DVORANI V RUŠAH

20.000.000
30.000.000

O-05-48
O-05-54
O-05-65
O-05-71
O-05-74
O-05-75
O-05-76
O-05-77
O-05-78
O-05-80
O-05-81

odobrena sredstva (SIT)

IGRIŠČA Z UMETNO TRAVO

130.000.000

DOGRADITEV IN UREDITEV NOGOMETNEGA STADIONA V ŠPC
TELOVADNICA OŠ MEDVODE
IZGRADNJA TELOVADNICE PRI OŠ LJUDSKI VRT

105.000.000
43.000.000
30.000.000

ŠTUDENTSKA ŠPORTNA DVORANA GERBIČEVA

120.000.000

SANACIJA ZIMSKEGA BAZENA

40.000.000

Pooblaščeni izvajalec nadzora nad namensko porabo sredstev pri gradnji športnih objektov še ni pripravil poročil za navedene investicijske programe, saj fundacija načeloma
opravlja nadzor, ko je gradnja končana. Poročila o realizaciji teh investicij bo Svet obravnaval v naslednjih letih.
V letu 2005 je Svet fundacije obravnaval poročila o izvedenem nadzoru na podlagi terenskega ogleda za investicije iz preteklih javnih razpisov, navedene v spodnji preglednici.
Preglednica 13: Obravnavana poročila nadzora nad namensko porabo sredstev investicijskih programov v
letu 2005
št. pog.

izvajalec

program

O-04-8

SMUČARSKI KLUB BRANIK

187/03

ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI
KLUB MARIBOR
JUDO KLUB BEŽIGRAD

UREDITEV SNEŽNEGA
STADIONA MARIBOR
ZA MLADINSKO SVETOVNO
PRVENSTVO
20.000.000
IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE
ZA TENIS V MARIBORU
20.000.000
PRIZIDEK ZA JUDO IN ŠPORTNO
PLEZANJE
35.000.000

O-04-3
O-05-69

DRUŠTVO PROSTI ČAS
ŠMARTNO PRI LITIJI
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odobrena sredstva

OSVETLITEV ZUNANJIH IGRIŠČ

1.500.000

seja Sveta

21. seja 22.2.05
22. seja 22.3.05
24. seja 31.5.05
24. seja 31.5.05
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Poleg teh je fundacija izvedla nadzor nad namensko porabo še pri treh izvajalcih (Tekaško
smučarski klub Idrija, Balinarski klub Krim, Planinsko društvo Bohinjska Bistrica), ki so
dokazovali vložek prostovoljnega dela v soﬁnancirane programe.
Pri vseh poročilih o programih iz preglednice 17 je Svet fundacije zavzel pozitivno stališče
glede namenske porabe dodeljenih sredstev.
Izvajalci na področju založništva so morali pred kakršnimkoli izplačilom sredstev dostaviti
fundaciji pisno izjavo o nadziranju namenske porabe sredstev, pridobiti soglasje k recenzentu publikacije, pridobiti soglasje fundacije k prodajni ceni soﬁnancirane publikacije,
predložiti dokazila o stroških ter samo publikacijo.
Nekateri izvajalci javnih razpisov niso uspeli zadostiti navedenim pogojem koriščenja
sredstev v predpisanem roku. Izvajalci so bili dolžni dostaviti dokazila o namenski porabi
sredstev fundacije najkasneje do konca leta, ob prošnji za podaljšanje roka za koriščenja
sredstev, pa je fundacija s sklepom Sveta sklenila z izvajalci anekse k pogodbam, ki izvajalcem omogočajo koriščenje sredstev do 28.2. prihodnjega leta. V preteklih letih je
Svet sprejel sklep, da se sredstva, ki niso bila koriščena do tega roka, zapadla in so bila
prenesena v naslednji ﬁnančni načrt.

Zapadla sredstva iz leta 2004
Fundacija pri realizaciji sredstev javnega razpisa izvaja navedene mehanizme koriščenja
sredstev, zato nekateri izvajalci sredstev ne izkoristijo v celoti ali deloma. Izvajalcem, ki
do dogovorjenega roka ne izkoristijo sredstev, sredstva s sklepom Sveta fundacije zapadejo.
Preglednica 14: Pregled realizacije pogodbenih obveznosti javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v
letu 2004 v primerjavi z letom 2003
PODROČJE JAVNI RAZPIS 2004

D1+D2
D3
D4
O*
R&R
Z
SKUPAJ

467.600.000
70.000.000
22.400.000
677.000.000
126.000.000
28.000.000
1.391.000.000

REALIZACIJA

%

RAZLIKA

% zapadlih
sredstev 2004

ŠT. NEREAL.
POG.

467.600.000
69.305.883
17.076.000
660.518.661
123.489.151
21.459.200
1.359.448.895

100,00
99,01
76,23
97,57
98,01
76,64
97,73

0
694.117
5.324.000
16.481.339
2.510.849
6.540.800
31.551.105

0,00
0,99
23,77
2,43
1,99
23,36
2,27

0
3
3
7
12
20
45

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

Glede na analizo dokumentacije in izplačil pogodbenih obveznosti izvajalcev javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2004 je Svet sprejel sklep, da zapade 31.551.105
SIT, kar predstavlja 2,27% razdeljenih sredstev javnega razpisa. Zapadla sredstva so bila
vključena v ﬁnančni načrt fundacije za leto 2005.
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PRIDOBIVANJE SREDSTEV
Poleg delitve sredstev je ena najpomembnejših nalog fundacije skrb za pridobivanje sredstev. V ta namen je fundacija zasnovala kratkoročno in srednjeročno strategijo delovanja,
ki jo je potrdil Svet v prejšnjem mandatu na 21. redni seji dne 04.05.1999. Fundacija je
tudi v letu 2005 nadaljevala z aktivno politiko na tem področju.

Problematika na posameznih področjih iger na srečo
Zaradi nereševanja problematike na posameznih področjih iger na srečo so potekali stalni stiki med predstavniki FIHO ter vodstvi in predsedniki nadzornih svetov obeh loterij. Dne
24.11.2004 je bil z Uradom za nadzor prirejanja iger na srečo dogovorjen način dela, ki
bi naj izboljšal učinkovitost urejanja in nadzora področja klasičnih iger na srečo. Zavzeto
je bilo izhodišče, da predstavniki obeh loterij in urada postavijo operativne smernice za
nadaljnje delo. Na strateški ravni je bila izpostavljena predvsem problematika odpiranja
trga iger na srečo prek normativnih ureditev (direktive in uredbe EU) in tehnološkega
napredka (splet).
Glede na dolge odzivne roke urada pri reševanju vlog koncesijonarjev se postavlja vprašanje
udejanjanja dogovora. V vmesnem času je prišlo tudi do menjav v vodstvu urada, kar je še
zmanjšalo komunikacijo z uporabnikoma koncesijskih dajatev.

Direktiva o storitvah na notranjem trgu
Fundacija se je v letu 2004 soočila z novo nevarnostjo za zmanjšanje koncesijskih dajatev, kakor tudi za obstoj Loterije Slovenije, katere pomemben lastnik je Fundacija za
šport. To je Direktiva o storitvah na notranjem trgu EU, ki posega tudi na področje iger na
srečo. Prvi predlog je določal popolno liberalizacijo trga iger na srečo. Najpomembnejša
je opredelitev, da prireditelj iz druge države ne bi bil zavezan k plačilu koncesijskih dajatev
v Republiki Sloveniji, temveč v državi, kjer je prireditelj ustanovljen. Druga velika slabost je
ureditev, ki ne omogoča izvajanja nacionalne strategije klasičnih iger na srečo, za katero
se že nekaj let zavzema fundacija, ker meni da z njo lahko doseže dolgoročni razvoj slovenskega trga iger na srečo in fundacije. Tretja nevarnost, ki jo vidi fundacija kot solastnik
Loterije Slovenije, je nekonkurenčnost manjših prirediteljev (kar v okviru Evropske skupnosti omenjena loterija je) in posledično njihov propad.
Fundacija je v povezavi z direktivo sistematično ukrepala (vidno iz lanskoletnega poročila)
in spremljala potek njenega sprejemanja. Po neuradnih informacijah je trenutno izhodišče
takšno, da se igre na srečo izloči iz direktive. Za dolgoročno stabilno delovanje fundacije
pa bo pomembna tudi odločitev, ali se področje iger na srečo ureja s samostojno direktivo
in v kakšni smeri. Rešitve so lahko namreč zaradi neupoštevanja posebnosti majhnih
trgov, kot je Slovenija, izrazito nenaklonjene naši ureditvi tega področja.

Letno poročilo 2005

Fundacija za šport

37

Posvetovalna skupina pri Uradu za nadzor prirejanja iger na srečo
Konec leta 2004 je bila imenovana neformalna delovna skupina za spremljanje evropske
zakonodaje, povezane s prirejanjem iger na srečo, ki jo sestavljajo predstavniki več prirediteljev iger na srečo (klasičnih in posebnih iger), predstavnika fundacij in predstavnika
Urada za nadzor prirejanja iger na srečo. Namen te delovne skupine, ki naj bi delovala kot
posvetovalni organ urada, je zagotoviti boljši in hitrejši pretok informacij v zvezi z dogajanjem znotraj EU na področju prirejanja iger na srečo ter omogočiti izmenjavo stališč
različnih udeležencev na področju iger na srečo. Temeljna naloga delovne skupine naj bi
tako bila priprava gradiv v zvezi z EU zakonodajo za nadaljnjo obravnavo in poročanje svojim organizacijam ter predstavljanje njihovih predlogov v delovni skupini. Žal je delovanje
skupine v letu 2005 precej zamrlo.

KONCESIJSKI VIRI
Fundacija za šport je ustanovljena za upravljanje s sredstvi, pridobljenimi iz koncesijskih
dajatev na podlagi določb 19., 46. in 48. člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95).
Preglednica 15: Igre na srečo, od katerih je dobivala fundacija koncesijske dajatve po 46. in 48. členu ZIS
v letu 2005
igra na srečo

koncesijonar

Loto
Hip loterija
Ekspres loterija
TOP Športna napoved
3x3 plus 6
Deteljica
Astro
Izredna srečka
Kviz srečka
Hitra srečka
Petica
Dobim podarim
Polo
Prve stave
Olimpijska srečka

Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Loterija Slovenije
Športna loterija
Športna loterija
Športna loterija
Športna loterija
Športna loterija
Športna loterija

odstotek koncesijskih dajatev
20
20
20
80
20
20
20
20
80
20
20
80
80
80
80

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

Koncesijske dajatve
Prikaz 3: Primerjava koncesijskih dajatev fundacije po letih delovanja v SIT in EUR

1
2

Fundacija je dejavno sodelovala pri pripravi Nacionalne strategije, vendar pa ta zaradi nerazumljivih vzrokov ni bila nikoli sprejeta.
Dajatve so v EUR preračunane po srednjem tečaju Banke Slovenije na 31.6. v letu.

Primerjava koncesijskih dajatev s preteklimi leti kaže, da je fundacija z izjemo leta 2003
vsako leto dobila več koncesijskih dajatev. Leto 2005 je bilo izjemno, saj je fundacija v
tem letu prejela 1,67 milijarde SIT koncesijskih dajatev oz. 11 odstotnih točk več kot leto
prej in 50 odstotnih točk več kot dve leti prej.
Koncesijske dajatve v zadnjem letu so precej višje od načrtovanih in so posledica višjih
koncesijskih dajatev vseh koncesijonarjev. Fundacija je v letu 2005 načrtovala za
1.246.745.475 SIT koncesijskih dajatev. Realizirane dajatve tako za 34 odstotnih točk
presegajo načrte.
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Prikaz 4: Gibanje koncesijskih dajatev po mesecih v zadnjih štirih letih

V letu 2005 so bile rekordno visoke koncesijske dajatve v mesecih juniju in juliju, podobno kot v letu 2002, ko so bili v igri Loto izjemno visoki dobitki. Gibanje koncesijskih dajatev v drugih mesecih je bilo v povprečnem mesečnem razponu 30%, kar kaže na pomen
visokih dobitkov pri Lotu na višino koncesijskih dajatev, kljub temu, da je Fundacija za
šport prejemnik zgolj 20% koncesijske dajatve te igre na srečo.
Preglednica 16: Razmerje koncesijskih dajatev po koncesijonarjih v zadnjih treh letih
koncesijonar

2003
koncesijske
% od vseh
dajatve (v SIT) koncesijskih
dajatev

Loterija Slovenije 615.447.788
Športna loterija
330.162.046
igralnice
139.640.608
igralniški saloni
24.229.253
SKUPAJ
1.109.479.695

55,5
29,8
12,6
2,2
100,0

2004
koncesijske
% od vseh
dajatve (v SIT) koncesijskih
dajatev
846.188.420
445.205.626
150.075.891
58.323.992
1.499.793.930

2005
koncesijske
% od vseh
dajatve (v SIT) koncesijskih
dajatev

56,4
916.629.137
29,7
499.595.727
10,0
180.740.861
3,9
74.460.658
100,0 1.671.426.383

54,8
29,9
10,8
4,5
100,0

indeks indeks
04-03 05-04
137,5
134,8
107,5
240,7
135,2

108,3
112,2
120,4
127,7
111,4

Pregled koncesijskih dajatev po koncesijonarjih kaže, da fundacija največ sredstev dobi od
Loterije Slovenije. Fundacija se zaveda pomena poslovanja Loterije Slovenije na delovanje
fundacije, zato si želi povečati lastniški delež v loteriji.
V zadnjih treh letih zaradi sprememb zakona o igrah na srečo pričakovano beležimo
največji porast koncesijskih dajatev s strani igralnih salonov. Pomembno se zvišujejo tudi
koncesijske dajatve Športne loterije, ki so presegle nominalni obseg koncesijskih dajatev
Loterije Slovenije iz leta 2000. Ker koncesijske dajatve Loterije Slovenije predstavljajo več
kot polovico vseh dajatev, pa na skupno gibanje koncesijskih dajatev najbolj vpliva rast
slednjih. V letu 2005 je bila rast manjša kot leto prej – znašala je 8,3 odstotnih točk.
Koncesijske dajatve igralnic so v letu 2005 vsaj nominalno dosegle tiste pred uveljavitvijo
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zadnjih sprememb zakona o igrah na srečo (v letu 2001 je bilo 163,9 mio SIT koncesijskih dajatev od igralnic), po katerem so igralnice obdavčene z nižjo koncesijsko stopnjo.
Največji koncesijonar na tem področju, HIT d.d., je v letu 2005 prispeval fundaciji 147,4
mio SIT ali 5% več kot leta 2001. Realno koncesijske dajatve igralnic tako še niso dosegle
tistih izpred petih let, vendar pa so ta izpad v zadnjih treh letih uspešno nadomestile dajatve igralniških salonov.
Preglednica 17: Koncesijske dajatve fundaciji za šport po posameznih trajnih klasičnih igrah na srečo
igra

koncesijonar

Loto
Prve stave
Olimpijska srečka
Dobim podarim
Kviz srečka
3x3 plus 6
Izredna srečka
Ekspres loterija
Hip loterija
Hitra srečka
Deteljica
Astro*
TOP Športna
napoved***
Polo**
Petica
skupaj

%
KD

KD FŠO
2003

KD FŠO
2004

KD FŠO
2005

indeks
04-03

indeks
05-04

% od KD
koncesijonarja 2004

LS
ŠL
ŠL
ŠL
LS
LS
LS
LS
LS
ŠL
LS
LS

20
80
80
80
80
20
20
20
20
20
20
20

523.161.307
239.855.000
12.507.000
50.587.000

767.954.806
317.798.567
35.090.194
84.472.127
5.408.704
35.956.396
16.876.816
30.608.186
18.656.965
13.117.703
5.566.642
5.437.280

794.512.923
423.789.105
38.626.088
34.685.409
33.416.470
26.308.707
23.940.296
22.335.256
13.427.730
11.229.951
5.768.155
4.891.220

146,8
132,5
280,6
167,0

103,5
133,4
110,1
41,1
617,8
73,2
141,9
73,0
72,0
85,6
103,6
90,0

85,6
69,9
7,7
18,6
0,6
4,0
1,9
3,4
2,1
2,9
0,6
0,6

85,6
82,6
7,5
6,8
3,6
2,8
2,6
2,4
1,4
2,2
0,6
0,5

56,8
23,5
2,6
6,2
0,4
2,7
1,2
2,3
1,4
1,0
0,4
0,4

55,1
29,4
2,7
2,4
2,3
1,8
1,7
1,6
0,9
0,8
0,4
0,3

LS
ŠL
ŠL

80
20
80

19.758.322
4.812.000

10.515.175
4.156.478
82.746
1.351.698.785

3.973.837
3.255.227
684.888
1.440.845.262

37,8
78,3
827,7
106,6

1,2
0,9
0,0

0,4
0,6
0,1

0,8
0,3
0,0
100,0

0,3
0,2
0,0
100,0

27.198.108
17.759.984
32.174.004
18.748.163
16.959.000
9.348.906
4.097.664

976.966.457

132,2
95,0
95,1
99,5
77,3
59,5
132,7
53,2
86,4
138,36

% od KD
% od
koncesijo- loterijskih
narja 2005 KD 2004

% od
loterijskih
KD 2005

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

Koncesijske dajatve Lota in Športnih stav predstavljajo več kot 80% vseh koncesijskih
dajatev loterijskih sredstev, ki jih je fundacija prejela v letu 2005. Pri igri Loto beležimo
rast dajatev le za okoli 3,5 odstotnih točk (predhodno leto kar za 46,8 odstotnih točk). Pri
Prvih stavah je rast podobna kot predhodno leto in znaša 33,4 odstotnih točk. Delež teh
dveh iger je tako v primerjavi z ostalimi igrami podoben kot prej. Omenjeni igri sta nosilni
igri na srečo obeh loterij: Loto predstavlja 85,6% vseh koncesijskih dajatev Loterije Slovenije, delež Prve stave pa se je iz 69,9% v letu 2005 povečal na 82,7 odstotnih točk vseh
koncesijskih dajatev Športne loterije.
Delež drugih iger na srečo se z leti nekoliko spreminja. Za fundacijo je zaskrbljujoče to,
da je z junijem 2005 Loterija Slovenije prenehala prirejati edino igro na srečo te loterije,
od katere dobi fundacija 80% koncesijskih dajatev, - TOP Športne napovedi. Razveseljiv
pa je porast koncesijskih dajatev od igre Olimpijska srečka, od katerih prejeme fundacija
večino koncesijskih dajatev. Fundacija si bo v prihodnje prizadevala izvajati ukrepe, da
prepreči upad teh iger.
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URESNIČEVANJE LASTNIŠKIH PRAVIC V LOTERIJI SLOVENIJE D.D.
Fundacija je po zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije njen 10% lastnik.
Svoje lastniške pravice fundacija uveljavlja prek skupščine, skladno s statutom omenjene delniške družbe pa imenuje tudi enega člana nadzornega sveta. Na predlog Sveta
fundacije je skupščina družbe z dnem 30.5.2003 za petletni mandat imenovala za člana
Nadzornega sveta Loterije Slovenija člana Sveta fundacije mag. Janeza Sodržnika.
Fundacija je skozi leta svojega delovanja ugotovila, da je mogoče dosledno neposredno
uveljaviti interese fundacije na trgu klasičnih iger na srečo le skozi večji nadzorni delež v
loterijah, zato že od leta 2001 želi povečati delež v loterijah. Trenutna lastniška struktura
Loterije Slovenije narekuje zadovoljevanje polarnih interesov: fundaciji kot polovični lastnici in prejemnici koncesijskih dajatev želita čim višjih dajatev, medtem ko ostali lastniki
od družbe pričakujejo dobiček, ki je v negativni povezavi s koncesijskimi dajatvami. Kljub
prizadevanjem fundaciji v preteklih letih ni uspelo povečati deleža v Loteriji Sloveniji,
čeprav ima rezervirana določena sredstva za ta namen. Glavni razlog za to je predvsem
visoka donosnost naložbe za ostale lastnike, kar po mnenju fundacije kaže na neprimeren način obračunavanja koncesijskih dajatev, ki bi lahko bile višje. To je za fundacijo kot
lastnika še posebej izstopajoče tudi z vidika poslanstva družbe Loterija Slovenija. Namen
delovanja družbe je namreč zagotavljati sredstva za ﬁnanciranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.
Zaradi navedenega se Svet fundacije ni strinjal s predlaganim sklepom Uprave in Nadzornega sveta o delitvi dobička za leto 2004. Po mnenju fundacije je bila predlagana
višina dobička, ki bi se naj delil za dividende, previsoka in neskladna z dividendno politiko,
ki jo je sprejela Uprava in Nadzorni svet Loterije Slovenija. V srednjeročnem razvojnem
načrtu do leta 2006 je družba namreč predvidela realno stabilno letno dividendo v višini
200 mio SIT. Predlog sklepa za točko dnevnega reda skupščine je opredeljeval, da se
bilančni dobiček za leto 2004 uporabi za dividende v višini 550 mio SIT; že tri leta prej je
Loterija Slovenije izjemoma izplačala dividende v višini 518 mio SIT (leta 2004), 640 mio
SIT (leta 2003) in 600 mio SIT (leta 2002).
Svet fundacije je zato za VII. skupščino družbe, ki je potekala dne 26.5.2005, oblikoval
nasprotni predlog sklepa, po katerem bi se za dividende namenilo 200 mio SIT, vendar
nasprotni predlog ni bil izglasovan. Zanj je glasovala le Fundacija za šport.
Mag. Janez Sodržnik je Svet seznanil tudi z nekaterimi temami Nadzornega sveta, ki
neposredno zadevajo fundacijo. Za fundacijo najbolj pereča je bila problematika nedoseganja načrtovane višine koncesijskih dajatev zaradi nespremenjene cene kombinacije pri igri na srečo Loto ter nepripravljenosti Urada za nadzor prirejanja iger na srečo, da
upošteva analize loterije pri rešitvi te problematike.
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POSTOPKI DELITVE SREDSTEV FUNDACIJE
Ena najpomembnejših nalog fundacije je kakovostna delitev sredstev na posamezna
področja, ki jih ﬁnancira fundacija. Osnova delitve sredstev je pravilnik o merilih in pogojih
za uporabo sredstev fundacije, zato fundacija temu aktu stalno namenja posebno pozornost.
V letu 2003 je Svet fundacije sprejel spremembe pravilnika, ki jih je prvič uveljavil na
javnem razpisu za leto 2004 . Dosedanje izkušnje dela na podlagi dopolnjenega pravilnika so pozitivne, pravi učinki pa bodo vidni čez nekaj let, ko bo mogoče ovrednotiti dopolnila, ki zadevajo večletno delo fundacije (na področju gradnje športnih objektov).
Konec leta 2005 se je na podlagi obrazložitve sklepa Vrhovnega sodišča s strani nekaterih
državnih organov problematiziral postopek delitve sredstev fundacije.

Tožba Športne unije Slovenije glede postopka obveščanja o delitvi sredstev
V letu 2004 je fundacija posredovala pritožbo na sodbo Upravnega sodišča opr. št. U
622/2003 z dne 27.10.2004. Športna unija Slovenije, kot eden od kandidatov na javni
razpis za uporabo sredstev v letu 2003, je brez pritožbe na fundacijo na Upravnem sodišču
RS vložila v marcu 2003 tožbo na podlagi Zakona o upravnem sporu zaradi domnevnega
posega v njene ustavne pravice. Fundacija je v roku posredovala odgovor, v katerem je
v celoti ugovarja tožbenemu zahtevku. Prvostopenjsko sodišče ni upoštevalo njenih argumentov in odločilo, da je fundacija kršila ustavno pravico Športne unije Slovenije iz
25. člena Ustave RS in je zato dolžna izdati tožniku upravni akt, ki mora vsebovati vse
sestavine po določilih ZUP. Upravno sodišče je bilo mnenja, da je fundacija nosilec javnih
pooblastil, ki ga pri njenem odločanju vežejo določila ZUP.
Po mnenju fundacije odločitev sodišča ni bila pravilna, zato se je fundacija pravočasno
pritožila na drugostopenjski organ. V pritožbi je natančno argumentirala svoja stališča.
Vrhovno sodišče je s sklepom št. I Up 1461/2004 z dne 5.10.2005 sklenilo:
1. Pritožbi se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se tožba zavrže.
2. Tožeča stranka sama trpi stroške pritožbenega postopka.
Z navedenim izrekom sklepa je Vrhovno sodišče ugodilo pritožbi fundacije. V obrazložitvi
izreka je sodišče med drugim predstavilo tudi stališče, da je fundacija nosilec javnih pooblastil in gre pri odločanju pri delitvi sredstev za upravno stvar, pri takšnem odločanju pa se
uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku. Navedena obrazložitev je sprožila vrsto
aktivnosti državnih organov, ki so opisane v nadaljevanju.
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Tožba Športne unije Slovenije glede nezakonitosti javnega razpisa in
izločitve posameznih članov Sveta fundacije pri odločanju o delitvi sredstev
Športna unija Slovenije je dne 6.12.2004 na Upravno sodišče RS naslovilo tožbo proti
fundaciji na podlagi 3. odstavka 1. člena v povezavi z 2. odstavkom 62. člena Zakona
o upravnem sporu (v nadaljevanju: ZUS). V tožbi Športna unija Slovenije navaja, da je
javni razpis fundacije za soﬁnanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa
ter založništvo v športu v letu 2005 (Uradni list RS, št. 111-112/04) glede na sodbo prvostopenjskega sodišča nezakonit. Tožnik tudi zahteva sprejetje novih pravil za izvajanje
javnega razpisa in izločitev posameznih članov Sveta pri odločanju o delitvi sredstvi v
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP).
Fundacija je podala odgovor na tožbo, v kateri se ne strinja z navedbami Športne unije
Slovenije. Sodišče o omenjeni tožbi v letu 2005 še ni odločilo.
Tožnik je z identično razlago dne 24.01.2005 na MŠŠ naslovil zahtevek za izločitev članov
Sveta fundacije. Na podlagi poziva MŠŠ, ki ga je le-to posredovalo v povezavi z omenjenim
zahtevkom, je fundacija MŠŠ posredovala informacije o postopkih delitve sredstev, še
posebej izločanju članov Sveta, in o poteku tožb, ki so vezane na postopke delitve sredstev
fundacije.

Problematika uporabe Zakona o splošnem upravnem postopku
Dne 19.10.05 je Ministrstvo za javno upravo fundacijo seznanilo, da je Direktorat za šport
MŠŠ nanje naslovil pobudo, da se opravi upravni nadzor nad fundacijo, ker naj bi se pri
delovanju fundacije pojavljala vprašanja, vezana na delitev sredstev in na pravilni postopek, saj naj bi morala fundacija delovati v skladu z določili splošnega upravnega postopka. Fundacija je na poziv Upravne inšpekcije pisno predstavila postopek delitve in njegov
zakonski okvir, dne 11.11.2005 pa je omenjena inšpekcija opravila tudi inšpekcijski nadzor nad izvajanjem procesnih določb Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP), kljub
temu, da je fundacija inšpektorat obvestila, da ne deluje po ZUP, ker za to nima pravnih
podlag.
Inšpekcijski nadzor Ministrstva za javno upravo
Inšpekcijski nadzor sta opravila upravna inšpektorja Franc Plot in Robert Lainšček. V
pogovoru z direktorjem, odvetnikom fundacije Željkom Kranjcem in pravnikom Milanom
Baškovičem jima je bil predstavljen celoten postopek delitve sredstev in prikazana preglednost postopka. Predstavljena jima je bila tudi smiselnost uporabe ZUP glede na značilnosti
fundacije, vse pravne podlage fundacije in izrek sodbe Vrhovnega sodišča (na katerega
se je sklicevalo MŠŠ), ki ne opredeljuje uporabe ZUP. Prikazan jima je bila tudi postopek
obravnave vlog v aktualnih razpisih (glej podpoglavje Ukrepanje fundacije). Inšpektorja
sta se ustno strinjala, da je očitno, da je delo fundacije zelo pregledno in da obstaja veliko
omejitvenih dejavnikov za uporabo ZUP, kar naj bi navedla tudi v zapisniku.
Dne 18.11.05 je fundacija prejela Zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru šifra 061287/2005/5 z dne 15.11.05. Zapisnik je po mnenju pravnih strokovnjakov in direktorja
nenavaden glede na pravna dejstva in zelo v nasprotju glede na pogovor z inšpektorjema.
Ugotovitve upravnega inšpektorja temeljijo izključno na sodbi Upravnega sodišča, ki jo je
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Vrhovno sodišče razveljavilo. Inšpektor v zapisniku govori tudi o nepravilnostih, vendar ne
razloži, katere bi naj bile. Na podlagi ugotovitev predlaga dva ukrepa:
1. Direktorju fundacije, da poskrbi, da se bodo postopki pri odločanju sredstev vodili v
skladu z ZUP in Uredbo o upravnem poslovanju. O ukrepih poročati Ministrstvu za javno
upravo do 1.1.06.
2. MŠŠ predlaga, da sprejme ukrepe v skladu s svojimi pristojnostmi, določenimi v Zakonu o državni upravi.
Ugovor fundacije na zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru
Fundacija je mnenja, da je zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru nekorekten
in predstavlja pravni konstrukt, zato je v zakonitem roku vložila ugovor, v katerem svoje
stališče razlaga v več točkah.
Iz zapisnika o opravljenem inšpekcijskem nadzoru je razvidno, da ugotovitve upravnega
inšpektorja temeljijo izključno na sodbi Upravnega sodišča RS, št. U 622/2003 z dne
27.10.2004 in sklepu Vrhovnega sodišča RS, št. I Up 1461/2004 z dne 5.10.2005. Pri
tem upravni inšpektor obširno povzame tako izrek kot obrazložitev sodbe prve stopnje,
zamolči pa, da je Vrhovno sodišče RS to sodbo v celoti razveljavilo. Upravni inšpektor
zato namenoma izpusti izrek sklepa Vrhovnega sodišča. Glede na izrek sklepa Vrhovnega
sodišča so ugotovitve upravnega inšpektorja, ki temeljijo na razveljavljeni sodbi Upravnega sodišča RS, pravno nepomembne. Ker iz zapisnika upravnega inšpektorja sploh
ni razvidno, da je bila sodba prve stopnje v celoti razveljavljena, je zapisnik zavajajoč, saj
ga je moč razumeti edino tako, da je fundacija po dokončni odločitvi Vrhovnega sodišča
dolžna izdati tožeči stranki upravni akt, kar pa ne drži. Upravni inšpektor torej gradi svoje
ugotovitve na napačni domnevi.
Iz zapisnika upravnega inšpektorja ni razvidno, zoper katere »ugotovljene nepravilnosti«
mora fundacija ukrepati. Tudi ni jasno, kdo naj bi te nepravilnosti ugotovil. Iz vsebine
zapisnika je razumeti, da naj bi te nepravilnosti ugotovilo Upravno sodišče RS, Vrhovno
pa potrdilo. Dejstvo pa je povsem drugačno, saj je Vrhovno sodišče sodbo prve stopnje v
celoti razveljavilo.
Fundacija v vseh letih delovanja ni prejela niti ene pravnomočne sodne odločbe, s katero
bi jo sodišče zavezalo, da mora ravnati po določilih ZUP. Prav tako noben zakon ne odkazuje na uporabo pravil upravnega postopka s strani fundacije. Tudi stvarno pristojno
ministrstvo po ZUP, kot organ druge stopnje, vse do prejema navedene nepravnomočne
sodbe Upravnega sodišča RS nikoli ni izrazilo svojih pomislekov glede ravnanja po ZUP,
čeprav je bilo vseskozi seznanjeno s postopkom fundacije. Fundacija je zato v dobri veri,
da ni dolžna ravnati po določbah ZUP, oblikovala postopek, ki je zelo ekonomičen in pregleden, pri katerem pa hkrati prosilcem na javnih razpisih ni bila onemogočena pritožba
na stvarno pristojno ministrstvo, v kolikor bi smatrali, da gre za molk organa v upravni
stvari. To je smiselno ugotovilo tudi Vrhovno sodišče v tistem delu obrazložitve sklepa, ki
je dejanska obrazložitev izreka in ga je upravni inšpektor enostavno zamolčal.
Zakon o Lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS), ki je postavil pravne podlage za oblikovanje fundacije, je fundacijo statusno opredelil kot ustanovo z določenimi
javnopravnimi posebnostmi, ki zaradi javnega interesa odstopajo od splošne ureditve po
Zakonu o ustanovah. Že pri koncipiranju take ureditve je bila sprejeta usmeritev, da bi
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se glede vseh vprašanj, ki jih zakon ne bi posebej urejal, uporabljale določbe Zakona o
ustanovah.
V tretjem odstavku 8. člena ZLPLS je posebej določeno, da se za vsebino ustanovitvenega akta uporabljajo določbe Zakona o ustanovah, kolikor v ZLPLS ni določeno drugače.
17. člen ZLPLS pa v povezavi s tem še določa, da se za poslovanje fundacije uporabljajo
določbe Zakona o ustanovah, kolikor ZLPLS ne določa drugače.
Iz vsega navedenega izhaja nedvomna ugotovitev, da je fundacija speciﬁčno oblikovana
ustanova, ki ima tudi speciﬁčne ﬁnančne vire in upravlja z namenskim premoženjem na
podlagi posebnega zakona. Za ustanovitev in delovanje fundacije torej veljajo določbe zakona o ustanovah – razen posebnosti, ki jih posebej ureja ZLPLS ter nadalje razčlenjujejo
ustrezni podzakonski akti, h katerim daje soglasje tudi ustanovitelj. Ob taki sistemski
ureditvi ni podlage za sklepanje, da mora fundacija poslovati po določbah ZUP.
Zapisnik se opira zlasti na domnevni status nosilca javnega pooblastila, ki terja uporabo
ZUP v postopku. Menimo, da ne velja brezizjemno pravilo, da vsako javno pooblastilo
– zlasti če ni kot tako nedvoumno opredeljeno in se o njem le sklepa po nekaterih elementih javnega interesa – že samo po sebi terja obvezno uporabo upravnega postopka. V
ZLPLS ni nikjer uporabljen izraz »javno pooblastilo« oziroma »nosilec javnega pooblastila«,
kot je to praviloma urejeno v zakonih, v katerih se taka pooblastila urejajo. Gospodarjenje
s sredstvi za ﬁnanciranje športnih dejavnosti po naravi stvari ni upravna zadeva, temveč
je poslovanje s premoženjem oziroma namenskim denarnim skladom po speciﬁčnih
določbah posebnega zakona.
V povezavi s postopkom je fundacija posebej opozorila na 14. člen Odloka o ustanovitvi Fundacije za ﬁnanciranje športnih organizacij v RS (UR. list RS, št. 9/98), ki ga je sprejel Državni
zbor RS. Ta glasi: »Merila, pogoje, način in postopek izbire izvajalcev določi svet fundacije s
pravilnikom.« Dejstvo, da je zakonodajalec določil urejanje postopka s pravilnikom, dokazuje,
da ni predvidel uporabe določb ZUP, saj je po določbi 3. člena ZUP moč urediti posamezna
vprašanja drugače kot v ZUP, le s posebnim zakonom, ne pa s pravilnikom.
Skladno z navedenim je fundacija predlagala, da minister za javno upravo ugovoru ugodi
ter zapisnik in predlagane ukrepe upravnega inšpektorja v celoti razveljavi.
Sklep Ministra za javno upravo
Dne 20.12.2005 je fundacija prejela Sklep Ministra za javno upravo št. 061-287/2005/9
z dne 10.12.2005 glede ugovora na zapisnik o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. Minister je s sklepom potrdil zapisnik in predlagane ukrepe upravnega inšpektorja ter podal
za to svojo obrazložitev.
Navedbe v obrazložitvi so po mnenju fundacije tako problematične, nejasne in
neprepričljive, da je fundacija na podlagi prvega odstavka 63. člena Zakona o splošnem
upravnem postopka vložila vlogo za ponovni preizkus, da se razčistijo nekatera stališča ter
navedbe v obrazložitvi sklepa, posledično pa tudi sama odločitev. Pritožba zoper odločitev
ministra namreč ni mogoča. Navedena vloga je bila dne 31.1.2006 zavrnjena, tako da
njene vsebine minister ni obravnaval.
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Ukrepanje fundacije
Fundacija je sklep Vrhovnega sodišča prejela dne 24.10.2005. V tem času je fundacija
že zbirala vloge na javna razpisa za leto 2006, zato je dne 4.11.05 sklicala sestanek več
pravnih strokovnjakov za upravni postopek (povabila je tudi pravnika Direktorata za šport,
ki pa se vabilu ni odzval), da pridobi pravno mnenje glede uporabe ZUP.
Pravni strokovnjaki so bili enotnega mnenja, da fundacijo odločitev Upravnega sodišča
RS, kot tudi Vrhovnega sodišča RS, pravno formalno v ničemer ne obvezuje. Sodba Upravnega sodišča RS je namreč v celoti razveljavljena, odločitev Vrhovnega sodišča pa glasi: »Pritožbi vlagatelja se ugodi, izpodbijana sodba se razveljavi in se tožba zavrže.« Pri tem
so izpostavili, da je potrebno dosledno ločiti med izrekom in obrazložitvijo vsake sodbe
oziroma sklepa, tudi Vrhovnega sodišča. Le izrek postane pravnomočen, saj je le zoper
izrek mogoče uveljaviti pravno sredstvo. Obveznost obrazložitve sodbe oziroma sklepa je
zgolj v funkciji pravice do pravnega sredstva.
Prisotni strokovnjaki pa so se tudi strinjali, da obrazložitev sklepa Vrhovnega sodišča
napeljuje na to, da Vrhovno sodišče meni, da je obstoječi pravni okvir delitve sredstev
fundacije ne ureja dovolj natančno postopka delitve sredstev.
Glede na navedeno je Svet fundacije na 28. seji dne 11.11.2005 v izogib morebitnim zapletom na predlog pravnih strokovnjakov sprejel sklep, da se objavi spremembe in dopolnitve obeh aktualnih javnih razpisov. Le-te obsegajo elementa ZUP-a, ki ju bo fundacija
upoštevala pri teh javnih razpisih: možnost dopolnjevanja vlog in izdajanje individualnih
odločb.
Skladno z navedenim je fundacija v častniku Delo dne 12.11.2005 in na svoji spletni
strani objavila spremembe in dopolnitve obeh aktualnih javnih razpisov. Spremembe in
dopolnitve niso bile objavljene v Uradnem listu RS, ker bi bila objava šele 18.11.2005.
Omenjene spremembe in dopolnitve so v korist kandidatov, zato kandidati z objavo v
časniku Delo niso bili oškodovani.
Kljub temu, da so predstavniki Direktorata za šport stalno vabljeni na seje Sveta fundacije, fundacija ni bila seznanjena s pomisleki odgovornih na MŠŠ glede postopkov delitve
sredstev niti s pobudo za inšpekcijski nadzor. Glede na navedeno so se na predlog fundacije dne 17.11.2005 sestali odgovorni ljudje Direktorata za šport in Fundacije za šport.
Na sestanku so bili predstavljeni ukrepi, ki jih je v povezavi z delitvijo izvedla fundacija v
izogib kakršnimkoli zapletom z vidika ZUP-a.
Kljub seznanitvi s problematiko je Direktorat za šport, še preden je zapisnik stopil v veljavo, večkrat pozval fundacijo k poročanju glede na ukrepe upravnega inšpektorja. Fundacija je odgovorila na vse dopise in navajala, da so njihovi pozivi preuranjeni, ker je
fundacija vložila ugovor na zapisnik.
S sklepom ministra za javno upravo je bil potrjen zapisnik in predlagani ukrepi upravnega
inšpektorja. To je prva in edina pravnomočna odločba, ki zahteva uporabo določb ZUP-a
pri postopkih delitev sredstev fundacije. Glede na navedeno novo pravno dejstvo je fundacija v skladu z navodili upravnega inšpektorja pri postopkih aktualnih javnih razpisov
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uporabljala ZUP, o uresničevanju ukrepov pa skladno z ukrepi upravnega inšpektorja obvestila MŠŠ.
V nasprotju z navedenim pa je MŠŠ – Direktorata za šport dne 19.12.05 na Svet fundacije
naslovil poziv, da naj fundacija ustavi vse postopke v zvezi z delitvijo sredstev za leto
2006, ker naj bi obstajalo odprto vprašanje postopka delitve sredstev fundacije. Pravni
strokovnjaki so bili enotnega mnenja, da je poziv MŠŠ neutemeljen in da ta organ zanj
nima pooblastil. Skladno z navedenim je Svet fundacije nadaljeval s postopki delitve, MŠŠ
pa pozval, da navede pravne osnove za svoje pozive. Ministrstvo teh osnov ni navedlo.

Točkovni modeli vrednotenja programov
Strokovne komisije so na vseh področjih soﬁnanciranja nadgradile točkovne modele vrednotenja programov, ki so jih uporabile pri postopkih vrednotenja programov javnih razpisov za leto 2005. Modeli temeljijo na sprejetih merilih in pogojih; dosegljivi so na spletnih
straneh fundacije.
Komisija za vrhunski šport (področji D1 in D2) ovrednoti vse programe, v katere so
vključeni športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter športnih
rezultatov za kategorizacijo niso dosegli v klubskih tekmovanjih. Programe kandidatov
komisija ﬁnančno ovrednoti na podlagi modela, ki upošteva naslednje pokazatelje: vsebina programa (glede na skupino, v katero so razvrščeni po modelu vrednotenja športnih
panog), tekmovalni dosežki (glede na kategorizacijo in model vrednotenja športnih panog) in pomembni rezultati v zadnjem letu (kolajne na pomembnih tekmovanjih glede na
pogostost tekmovanja in model vrednotenja športnih panog).
Na področju D3 je strokovna komisija oblikovala model, po katerem izbor programov
za soﬁnanciranje temelji na vrednotenju naslednjih pokazateljev: status kandidata,
možnost uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom in regionalna
razpršenost programov. Višina soﬁnanciranja se na podlagi vrednosti programa in možnost
uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom določi z upoštevanjem
izhodišča raznovrstnosti soﬁnanciranih programov.
Na področju D4 komisija oblikovala nekoliko enostavnejši model. V soﬁnanciranje se
uvrstijo programi na podlagi vrednotenja dveh kazalnikov: status kandidata in možnost
uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom. Višina sredstev za programe se ob upoštevanju izhodišča raznovrstnosti programov določi glede na naslednja kazalca: vrednost programa in možnost uresničevanja javnega interesa na področju
športa s programom.
Komisija za gradnjo športnih objektov je na podlagi preteklih izkušenj oblikovala model
vrednotenja, po katerem je izbor soﬁnanciranih programom opredelila z naslednjimi kazalniki: uresničevanje javnega interesa v športu, stopnja investicije, regijska razpršenost
in vrsta investicije. Glede na to, da so na tem področju sredstva razpisana za tri leta, se
programe točkuje po modelu za vsako leto posebej.
Soﬁnanciranje programov, ki se uvrstijo v izbor, se izračunana po modelu, ki upošteva
vrednost investicije v športne površine, višino soﬁnanciranja s strani fundacije v pretek48 F u n d a c i j a z a š p o r t
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lih letih, največji možni delež soﬁnanciranja fundacije glede na pravilnik ter opredelitev
skupne vsote soﬁnanciranja za posamezno skupino investicij glede na velikost (male,
srednje, večje in velike investicije).
Na področju raziskovanja in razvoja športa je komisija na podlagi preteklih izkušenj dela
oblikovala vrednotenje programov po naslednjih pokazateljih: možnost uresničevanja
javnega interesa na področju športa s programom; pomembnost programa; zmožnost
realizacije programa. Višina sredstev za programe se ob upoštevanju izhodišča raznovrstnosti programov določi glede na naslednja kazalca: vrednost programa in možnost
uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom.
Komisija za založništvo v športu je oblikovala model, ki za izbor soﬁnanciranih programov
uporablja dva pokazatelja: možnost uresničevanja javnega interesa na področju športa s programom in zmožnost realizacije programa. Finančno ovrednotenje programov komisija predlaga na podlagi obsega programa in možnosti uresničevanja javnega interesa na področju
športa s programom. Pri tem upošteva izhodišče glede raznovrstnosti programov.

PRIPRAVE NA DELITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2006
Na podlagi predhodnih izkušenj so strokovne komisije Svetu fundacije predlagale projekte, prek katerih skuša fundacija uveljaviti politiko svojega delovanja. Projekti so bili
umeščeni v javna razpisa fundacije v letu 2006.

Projekti v javnih razpisih fundacije v letu 2006
Projekti predstavljajo določen namen ﬁnanciranja fundacije znotraj posameznega
področja. Namen razdeljevanja sredstev prek projektov ni ﬁnanciranje enega
določenega programa, temveč skupine programov, ki imajo takšne cilje, kot jih s projektom določi fundacija.
Projekte in del sredstev s posameznega področja, ki jim bo namenjen, je določil Svet fundacije z letnim programom. Da ne bi usmeril pozornosti kandidatov zgolj na razpisane projekte in s tem omogočil pobudo novih programov, je Svet opredelil znotraj posameznega
področja le del sredstev, ki so bila razpisana prek projektov. Svet je sprejel sklep, da za
leto 2006 razpiše naslednje projekte.
Interesna športna vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija
Šport 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 še posebej prednjačijo srednješolci. Namen projekta je zato soﬁnanciranje programov interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki predstavljajo dodatno ponudbo športnih
programov v pouka prostih dnevih (vikendih, počitnicah). Programi morajo biti po vsebini
nadgradnja šolskega programa, tako v športnih panogah, ki jih opredeljuje učni načrt, kot
v ponudbi športnih panog, ki jih ni v učnem načrtu, vendar ne smejo predstavljati usmerjanja mladih k vrhunskemu ali kakovostnemu športu.
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Šport pred in po pouku
Večina športnih klubov in društev ponuja otrokom športno vadbo, katere namen je usmerjanje v vrhunski in kakovostni šport. Ena od posledic takšne vadbe je selekcija vadečih, ki
izključuje velik del otrok, katerih starši želijo, da se njihovi otroci ukvarjajo s športom ne
zgolj zaradi tekmovalnih razlogov. Namen tega projekta je zato soﬁnanciranje programov
interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki so namenjeni vsem otrokom in mladostnikom ter potekajo tik pred ali takoj po pouku. Program mora biti pripravljen na strokovnih izhodiščih, ki opredeljujejo vadbo z neselekcionirano populacijo, vendar predstavljajo
nadgradnjo šolskega programa. Program mora vsebovati vadbo več športnih panog za
isto skupino vadečih.
Nove množične športno-rekreativne prireditve
Množične športno-rekreativne prireditve so generator organiziranega in neorganiziranega
ukvarjanja ljudi s posamezno športno panogo, hkrati pa predstavljajo tudi promocijo te
športne panoge. V Sloveniji imamo tradicijo nekaterih velikih množičnih prireditev, ki pa
so osredotočene le na nekaj športnih panog (večinoma tek in kolesarjenje), zato je namen projekta soﬁnanciranje novih množičnih športno-rekreativnih prireditev iz različnih
športnih panog.
Drugi programi
Informiranje ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju
Eden od pomembnih dejavnikov športne dejavnosti ljudi je informiranost o
športnorekerativnih dejavnostih, zato bo fundacija soﬁnancirala programe informiranja
ljudi o teh dejavnostih na regionalnem ali širšem področju.
Promocija športnorekreativnih dejavnosti prek rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega
Množičnost ukvarjanja s športom je močno povezana s predstavitvijo, pojavljanjem,
všečnostjo posameznega športa. Eden od načinov promocije športnorekreativnih dejavnosti so redne tedenske oddaje in rubrike. Fundacija bo zato soﬁnancirala tedenske
oddaje in rubrike v medijih nacionalnega obsega.
Muzejska dejavnost na področju športa
Ob vedno večji vpetosti v mednarodni prostor bo pri ohranjanju nacionalne identitete imel
pomembno vlogo slovenski šport s trenutnimi rezultati kot tudi s svojo bogato zgodovino.
Namen projekta je zato soﬁnanciranje razstav o slovenskem športu. Za ta projekt lahko
kandidirajo le državni muzeji, opredeljeni z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni
list RS št. 7/99).

50 F u n d a c i j a z a š p o r t

Letno poročilo 2005

Gradnja športnih objektov
Obnova ali novogradnja zunanjih športnih površin
Pomemben dejavnik neorganiziranega ukvarjanja s športom so primerne športne površine,
še posebej tiste zunanje športne površine, kjer lahko ljudje vadijo brez najemnine. Zaradi
različnih vzrokov žal mnogo teh površin propada. Namen projekta je zato soﬁnanciranje
investicij v obnovo ali novogradnjo zunanjih športnih površin, katerih predračunska vrednost ne presega 15 mio SIT.
Subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov
Za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov, lahko kandidirajo
investitorji novogradnje ali rekonstrukcije na športnih 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,
• najvišja višina posojila, ki je predmet subvencioniranja, znaša največ 50 % predračunske
vrednoti,
• ne smejo biti v stečajnem postopku, prisilni poravnavi ali likvidaciji,
Prosilci za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov morajo
predložiti:
• kreditno pogodbo in obračun bančnih obresti, če že imajo posojilo, oz. izračun predvidenih bančnih obresti,
• bonitetno poročilo (z izjemo lokalnih skupnosti in investitorjev, ki že imajo odobreno
posojilo).
Sredstva bodo izvajalcem izplačana za plačilo realnih obresti, ki bodo zapadle v letu 2006
in do 31.12.2010. Višina subvencije obrestne mere za posameznega investitorja lahko
znaša do 100% višine obresti.
Raziskovanje in razvoj športa
Nakup tehnologij za izvajanje programov društev prek nacionalnih športnih zvez
Analize preteklih let kažejo, da vedno več športnih društev in klubov kandidira za nakup
tehnologij za izvajanje svojih rednih programov. Zaradi možnosti realizacije takšnega nakupa, racionalizacije uporabe, primernosti in enotnosti teh tehnologij predlagamo nacionalnim panožnim športnim zvezam, da pred razpisom fundacije opravijo interne razpise, na
katerih ugotovijo potrebe in zmožnosti svojih članic za nabavo tehnologij ter se z možnimi
dobavitelji pogodijo o posebnih pogojih nabave. Na podlagi le-teh zveze prijavijo programe
za nakup različnih tehnologij na razpis fundacije.
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Založništvo v športu
Strokovne knjige o športno-rekreativni vadbi
V Sloveniji imamo malo strokovne literature o športni vadbi ljudi, ki se s športom ukvarjajo rekreativno. Dostopnost do strokovnih informacij o športni vadbi je eden od dejavnikov
kakovostnejšega in bolj varnega športnega udejstvovanja, predvsem ljudi, ki se zaradi
različnih vzrokov s športom ukvarjajo neorganizirano. Fundacija bo zato ﬁnancirala strokovne knjige o športni vadbi rekreativcev v različnih športnih panogah, izdane v slovenskem
jeziku.
Strokovni priročniki za starše o športni vadbi in gibalnem razvoju otrok in mladine
Na trgu je veliko priročnikov, ki svetujejo staršem pri vzgoji in različnih vidikih razvoja
otrok (kognitivni razvoj, čustveno-socialni razvoj); informacij o telesnem in gibalnem razvoju, ki bi pomagale staršem, pa je zelo malo. Menimo, da je telesni in gibalni razvoj zelo
pomemben, pomoč staršev pa zelo dobrodošla, 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 športnem obnašanju, dopingu, higieni,
športni prehrani in športni opremi
Ugotavljamo, da nimamo strokovne literature, kjer bi otroke in mladostnike seznanili z
nekaterimi splošnimi teoretičnimi vsebinami (pomen športa, vpliv športne vadbe na organizem, nevarnosti, kot so doping, dehidracija, preutrujenost, poškodbe, nevarnosti pri
različnih športih, športna prehrana, higiena, fair play).
Problem teh publikacij je tudi v tem, da morajo biti pisane v otroku razumljivem jeziku in
atraktivno oblikovane. Prav oblikovanje pa je precejšen izdatek, zato bo fundacija s soﬁnanciranjem skušala zagotoviti izdajo takšnih publikacij.

Zbiranje vlog na javna razpisa fundacije za leto 2006
Na podlagi ﬁnančnega in delovnega načrta za leto 2006 je fundacija v Uradnem listu RS
št. 89/05 objavila: Javni razpis Fundacije za šport za soﬁnanciranje športnih dejavnosti,
raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2006; Javni razpis Fundacije
za šport za soﬁnanciranje gradnje športnih objektov v letih 2006, 2007 in 2008; ter Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa Fundacije za šport za soﬁnanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2006, objavljenem v
Uradnem listu RS št. 89/05; Spremembe in dopolnitve Javnega razpisa Fundacije za šport
za soﬁnanciranje gradnje športnih objektov v letih 2006, 2007 in 2008 (vse spremembe
so bile objavljene v častniku Delo dne 12.11.2005). Zbiranje vlog na oba javna razpisa je
potekalo do 15.11.2005.
Razpisna komisija za leto 2006 je odprla vse pravočasno prispele vloge, pregledala njihovo popolnost. Skladno s spremembami in dopolnitvami obeh javnih razpisov je predlagala Svetu vloge, za katere se prosilce pozove, da jih dopolnijo. Svet je te prosilce pozval
k dopolnitvi vlog. Po izteku 15-dnevnega roka je Svet fundacije skladno z določbami ZUP
nepopolne vloge zavrnil.
V razpisnem roku so kandidati prijavili 1.223 programov v višini 9.350 mio SIT, kar skoraj
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4-krat presega razpisana sredstva. Pravočasno prispele in popolne vloge je Svet predal v
vrednotenje strokovnim komisijam fundacije.

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

Sodelovanje s FIHO
Fundacija za šport ima ves čas svojega delovanja korekten, večinoma partnerski odnos s
sestrsko fundacijo FIHO. Takšen odnos si prizadeva ohraniti tudi v prihodnje.
V letu 2005 sta fundaciji zaradi pereče problematike poseganja države v njuno delovanje
sklicali skupno sejo obeh svetov, ki je potekala 13.7.2005. Na seji so predstavniki obeh
svetov razpravljali o problematiki predlaganih sprememb Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (ZLPLS) in stališčih, ki jih je oblikoval FIHO. Strinjali sta se,
da razpoložljive informacije kažejo, da vlada kljub priporočilu Ministrstva za ﬁnance hiti v
spremembo ZLPLS brez ustreznih analiz in utemeljitev. Na podlagi razpoložljivih informacij so menili, da vlada ni pravilno obveščena o delovanju obeh fundacij. Razprava je bila
povzeta z naslednjimi sklepi:
1. Predstavniki reprezentativnih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, katere
soﬁnancirata FIHO in FŠO, so poenotili svoja stališča v povezavi s pobudami za spremembo ZLPLS.
2. Omenjen zbor civilne družbe soglasno zavrača pobudo predlagateljev za spremembo
ZLPLS. Predstavniki reprezentativnih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij
ocenjujejo, da so pobude za spremembe ZLPLS nesprejemljive, saj ni prikazanih nobenih analitičnih ugotovitev, ki bi potrjevale neargumentirane trditve pobudnikov.
3. Krnjenje družbene vloge obeh fundacij na področju civilne družbe v smislu izločanja
kvaliﬁciranih predstavnikov invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij ter na
drugi strani povečevanje vpliva države bi povzročilo nepopravljivo rušenje samoregulacije in konsenzualnega soodločanja navedenih organizacij. Le-to sedaj dobro deluje
v interesu uporabnikov sredstev obeh fundacij, država pa bi s takšnim podržavljanjem
prevzela odgovornost za razvoj omenjenih družbenih področij.
4. Predsednika Vlade Republike Slovenije zaprošamo za sprejem predstavnikov reprezentativnih invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, katere soﬁnancirata FIHO in
FŠO. Na delovnem sestanku se predstavi delovanje fundacij z vidika uporabnikov njunih sredstev in skupna stališča do pobude za spremembo ZLPLS.
Na podlagi navedenega je bil dne 14.9.2005 izveden sestanek z Ministrom za delo,
družino in socialne zadeve, na katerem so prisotni predstavili problematiko z različnih
vidikov. Zaradi predčasnega odhoda ministra je Fundacija za šport svoje mnenje posredovala pisno.
Poleg projektnega sodelovanja fundaciji ohranjata visoko raven informiranosti o dogajanjih, ki vplivajo na delovanje posamezne fundacije, in stališčih do posameznih vprašanj,
pomembnih za obe fundaciji. Le-ta so bila tudi v letu 2005 večkrat izmenjana zaradi
nekaterih pomembnih vprašanj, ki so zadevala obe fundaciji: predlogi sklepov Skupščine
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Loterije Slovenije, stališče do uporabe zakona o splošnem upravnem postopku, stališče
Vlade do obeh fundacij, stališče Računskega sodišča do poslovanja fundacij idr.

Sodelovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez
Fundacija je tako kot v preteklih letih tudi v letu 2005 tesno sodelovala z Olimpijskim
komitejem Slovenije. Sodelovanje je obsegalo: prisotnost predstavnikov fundacije na
izvršnih odborih OKS, posveti OKS s svojimi članicami, sodelovanje v uredniškem odboru
televizijske oddaje Zdaj, sodelovanje predstavnikov fundacije pri oblikovanju izhodišč
nove kategorizacije, izmenjava stališč o problematikah na področju športa.
Poleg teh oblik fundacija z omenjeno organizacijo ob ﬁnančni podpori MŠŠ sodeluje tudi
projektno.
Štipendiranje perspektivnih športnikov
Na 18. seji dne 22.3.1999 je Svet sprejel sklep, da fundacija z Ministrstvom za šolstvo in
šport ter Olimpijskim komitejem Slovenije – Združenjem športnih zvez sklene Dogovor o
soﬁnanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji. To je bil prvi projekt
skupnega vlaganja treh največjih ﬁnancerjev slovenskega športa.
V šolskem letu 2004/2005 je štipendije prejelo 120 športnikov (9 več kot leto prej), od
tega 48 dijakov in 72 študentov.
Višina štipendije znaša za učenca oziroma dijaka 80% in za študenta 120% zajamčene
plače v RS. Konec leta 2004 je bila ta osnova 54.385,00 SIT. Višina štipendije se določi
glede na status učenca ter na učni uspeh. Višina je odvisna tudi od predvidenih razpisanih
sredstev za štipendije ter od števila štipendistov.
Fundacija ima vpliv na projekt prek predstavnika v nadzornem svetu projekta, poleg tega
pa daje soglasje k pravilniku o merilih za dodelitev štipendij oz. njegovim spremembam. Za
v prihodnje fundacija predlaga dopolnitve pravilnika, ki bi upošteval naslednja izhodišča:
• kot kriterij za ohranjanje štipendije se v primeru slabšega športnega uspeha pogojuje
šolski uspeh
• zaradi velikega števila štipendistov velja morebiti zaostriti vstopne pogoje tudi s šolskim
uspehom
• pri dodelitvi štipendije bi veljalo upoštevati model vrednotenja športnih panog, ki ga
uporablja fundacija pri delitvi sredstev na področju vrhunskega športa
• višino štipendij bi bilo mogoče prilagoditi ne samo glede na učni uspeh, temveč tudi
glede na izobraževalni srednješolski program.
Nadstandardno zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov
Leta 1999 je bil s strani Adriatic d.d., Kirurškim senatorijem Rožna dolina in Olimpijskim
komitejem Slovenije podpisan »Dogovor o zagotavljanju najvišje možne ravni zdravstvenega varstva vrhunskim športnikom«, ki je bil na začetku namenjen olimpijskim kandidatom. Olimpijski komite Slovenije je skupaj z Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport
– Uradom za šport in Fundacijo za šport v želji, da zagotovi čim boljše pogoje za njihovo
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udejstvovanje v športu, odločil, da vrhunskim športnikom omogoči posebno nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Posebna ugodna možnost zdravstvenega zavarovanja
velja za športnike, ki imajo veljavni status po kategorizaciji OKS, in sicer: svetovnega,
mednarodnega in perspektivnega razreda. Paket Olimpijskega komiteja Slovenije »Vrhunski športnik« je začel veljati v letu 2000. V letu 2005 je k zavarovanju pristopilo 312 vrhunskih športnikov (lani 345).
Programi večpanožnih nacionalnih reprezentanc
Fundacija vsako leto skupaj z OKS in MŠZŠ soﬁnancira programe različnih večpanožnih
nacionalnih reprezentanc za nastope na večjih tekmovanjih: Olimpijskih igrah, Sredozemskih igrah, Univerzijadi, Evropskem festivalu mladih idr.
Leto 2005 je bilo leto Sredozemskih iger in predolimpijsko leto za ZOI, zato je fundacija
namenila precej sredstev za ta programa. Fundacija se je sicer že v preteklih letih odločila,
da v okviru svojih zmožnosti podpre sistematične večletne priprave takšnih slovenskih
reprezentanc, zato je ﬁnančno breme razporejeno skozi več let.
Športno informativni center
V želji po čim boljši informatizaciji slovenskega športa fundacija skupaj z Zavodom za
šport in OKS podpira program Športno informacijskega centra – ŠPIC. Le-ta združuje
zbirke podatkov, pomembne za šport, ter podpira informatizacijo s spletnimi portali in
aplikacijami, namenjenimi športu. V okviru tega sistema je zavod pripravil tudi aplikacijo
Razpis, ki je namenjena športnim organizacijam, da se lahko prijavijo na razpis Fundacije
za šport in Ministrstva za šolstvo in šport.

Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport
Sodelovanje z Direktoratom za šport MŠŠ je v letu 2005 obsegalo prisotnost predstavnikov Direktorata na nekaterih sejah Sveta fundacije. Direktor Direktorata je sicer vabljen na
vse Seje sveta.
V primerjavi s preteklimi leti se je sodelovanje s pristojnim ministrstvom zelo poslabšalo,
saj le-to dokazano v javnosti širi neresnice o fundaciji (več v poglavju Informiranje), fundacije ne informira o dejavnostih, ki so povezane z njo (pobuda za razrešitev direktorja
in članov Sveta, pobuda za inšpekcijski nadzor), in ji pošilja neutemeljene pozive zunaj
zakonsko opredeljene pristojnosti.

Sodelovanje z Društvom športnih novinarjev Slovenije
Svet fundacije je v prvih letih delovanja ugotovil, da bi lahko z boljšo promocijsko podporo fundacija bolje predstavila svoje delovanje in posledično dosegala določene cilje.
Fundacija je zato sklenila dogovor o dolgoročnem sodelovanju z Društvom športnih novinarjev Slovenije. Na podlagi dogovora se fundacija letno dogovarja o oblikah sodelovanja
z društvom. Najbolj je zaživelo sodelovanje pri prireditvi Športnik leta, v preteklih letih pa
sta partnerja izvedla še nekatere druge dejavnosti.
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Pomoč pri premoščanju likvidnostnih težav nacionalnih panožnih športnih zvez
Da bi nacionalnim panožnim športnim zvezam, ki izvajajo pretežno programe na področju
vrhunskega športa in športa otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport,
omogočila čim hitrejše in čim bolj ugodno črpanje sredstev javnega razpisa, fundacija že
nekaj let izvaja povezane posle z eno od poslovnih bank.
Večina nacionalnih panožnih zvez ima stalne likvidnostne težave, zato morajo občasno najemati tudi draga premostitvena posojila, saj so njihove bonitete z vidika bank večinoma
slabe. Fundacija se skladno s ﬁnančnim načrtom pogodbeno obveže, da nacionalnim
panožnim zvezam nakazuje sredstva javnega razpisa štirikrat letno. Fundacija nasprotno
od večine zvez za banko predstavlja stranko z visoko boniteto in velikimi zavarovanji, zato
je fundacija tudi v letu 2005 dogovorila nekaj takšnih poslov. Povezan posel poteka tako,
da fundacija skupaj z banko v polovičnem deležu ustvari kreditni potencial. Iz le-tega
banka na podlagi pogodb s fundacijo z naslova javnega razpisa odobrava nacionalnim
panožnim zvezam kratkoročne kredite, pri čemer se fundacija odpoveduje delu obresti na
vloženi kreditni potencial v korist kreditojemalcev.

INFORMIRANJE
Fundacija o svojem delovanju stalno obvešča javnosti prek svojih spletnih strani
http://www.fundacijazasport.org, občasno pa tudi prek drugih medijev. Poleg delitve
sredstev fundacija na spletnih straneh mesečno objavlja višino koncesijskih dajatev po
vrstah koncesijonarjev, kakor tudi druge pomembne informacije o delu fundacije.
Jeseni 2005 se je fundacija soočila z negativno medijsko odmevnostjo, ki je izhajala iz napačne razlage sklepa Vrhovnega sodišča glede pritožbe fundacije na sodbo
Upravnega sodišča4, dokazano neresničnimi izjavami predstavnice MŠŠ za stike z
javnostmi in neutemeljeno Pobudo Ministra za šolstvo in šport za razrešitev direktorja in članov Sveta fundacije.
Fundacija je ob začetku medijske odmevnosti navedenih dogodkov sklicala novinarsko
konferenco, na kateri je prestavila dejanske dokumente. Vso dokumentacijo v povezavi s
to problematiko je objavila tudi na spletni strani.

Informacije javnega značaja
Skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ima fundacija na spletnih
straneh objavljen Katalog informacij javnega značaja in vse pomembne informacije. Fundacija v letu 2005 ni prejela nobenega zahtevka za posredovanje javnih informacij, iz raznih
gradiv (mediji, prosilci, državni organi) pa je vidna precejšnja uporaba teh informacij.
Nasprotno je bila fundacija precej slabo obveščena o dejavnostih državnih organov, zato
je v skladu z navedenim zakonom večkrat pozvala pristojne institucije za informacije
javnega značaja. Ker nekatere institucije niso posredovale informacij v zakonskem roku,
je za pomoč zaprosila informacijskega pooblaščenca. V letu 2005 fundacija ni prejela
spodaj navedenih informacij kljub pozivu informacijskega pooblaščenca.
4

v poglavju Postopki delitve sredstev fundacije
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Preglednica 18: Nepridobljene informacije javnega značaja v letu 2005
datum

informacija

zaprošena institucija

9.12.2005
št: 163/05

Pravnomočni akt MJU in pravnomočni akt MŠŠ z ugotovitvami,
da je fundacija nezakonito delila sredstva , vir: Delo 8.12.05 »Ferplay«

MŠŠ

15.12.05
št. 166/05

Pravnomočno sodbo Vrhovnega sodišča, ki določa,
da bi morala fundacija pri razdeljevanju sredstev upoštevati ZUP

MŠŠ

4.1.06
št. 1/06

Pritožba Informacijskemu pooblaščencu, ker MŠŠ ni posredovalo
odgovora na zgoraj navedene dopise št. 158/05, 163/05 in 166/05

Informacijski pooblaščenec

1.2.06
št. 54/06

Dopolnitev k pobudi št. 108-122/2005/1, 24.11.05 z dne 12.1.06
št. 406-6/2005

MŠŠ

23.1.06
št.19/06

Dopis, da MŠŠ še vedno niso posredovali pravnomočnih aktov MJU,
MŠŠ in sodbe Vrhovnega sodišča , ki jih je navedla predstavnica MŠŠ
za stike z javnostmi , z ugotovitvami, da je fundacija nezakonito
delila sredstva

MŠŠ
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II. RAČUNOVODSKO POROČILO
UVODNA PREDSTAVITEV
Fundacija za ﬁnanciranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ali skrajšano Fundacija
za šport je fundacija s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 51. Fundacija za šport je pravna
oseba javnega prava, ki je nastala na podlagi zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št.
27/95), zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96 in
47/97) in odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, št. 9/98). Ustanoviteljske pravice
fundacije uresničuje Državni zbor Republike Slovenije.
Fundacija je ustanovljena za upravljanje s sredstvi koncesijskih dajatev iger na srečo, ki so
po zakonu o igrah na srečo namenjena za ﬁnanciranje dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji zaradi uresničevanja javnega interesa na področju športa. Fundacija lahko
pridobiva sredstva tudi iz drugih virov, in sicer z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem,
z darili, z drugimi naklonitvami, s prihodki od opravljanja dejavnosti in na druge načine. Fundacija ne sme najemati kreditov in izdajati dolžniških vrednostnih papirjev.
Namen fundacije je trajen in splošno koristen. Fundacija je nepridobitna, njeno delo je
javno.
Ustanovitveno premoženje fundacije je vrednost 10% navadnih imenskih delnic osnovnega
kapitala Loterije Slovenije, d.d..

Narava poslovanja
Prihodki in prilivi fundacije se uporabljajo le za izvajanje namena fundacije in za poslovanje fundacije.
Fundacija vodi poslovne knjige ter izdela letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo
vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode. Ločeno vodi knjigovodske evidence o sredstvih, pridobljenih iz javnih in drugih virov.
Fundacija je dolžna letno, do konca marca, predložiti poročilo o delu in ﬁnančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu ministrstvu, pristojnemu za šport. Za ﬁnančni nadzor
nad poslovanjem fundacije se smiselno uporabljajo določila zakona o računovodskem
sodišču, ki veljajo za sklade, ki jih je ustanovila Republika Slovenija.
Sredstva fundacije razporeja Svet fundacije. Le-ta sprejema tudi pravila in druge splošne
akte fundacije, določa ﬁnančni načrt in sprejema zaključni račun, določa merila in pogoje
za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, upravlja s svojimi delnicami Loterije Slovenije, gospodari z nepremičninami in drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja
fundacije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih
vprašanjih in opravlja druge, z zakonom določene naloge. Svet je sklepčen, če se seje
udeleži večina članov in sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen če je
s pravili določeno drugače. Svet fundacije ima 13 članov, ki jih za dobo pet let imenuje
Državni zbor.
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Člani sveta in direktor opravljajo svoje delo nepoklicno, tako da ima Fundacija za šport
samo enega zaposlenega. Poslovanje fundacije zato v veliki meri poteka prek pogodbenih partnerjev, ki izvajajo posamezne poslovne naloge.
Prikaz 1: Delež stroškov poslovanja fundacije glede na višino prilivov (koncesijskih dajatev) in prihodkov

Za delovanje fundacije se lahko v letnem programu predvidi do 5% sredstev. Analiza
poslovanja v preteklih letih kaže, da fundacija za poslovanje potroši manj kot 3% od vseh
letnih prejetih koncesijskih dajatev in prihodkov. Upoštevaje prihodke, prikazane v nadaljevanju, fundacija ustvarja presežek glede na prejete koncesijske dajatve, tako da so
sredstva fundacije, ki jih namenja športnim organizacijam, višja od letnih koncesijskih
dajatev.
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RAČUNOVODSKI IZKAZI
Preglednica 1: Izpis nekaterih postavk iz bilance stanja in izkaza uspeha fundacije za šport v 1000 SIT
Bilanca stanja
A.

B.

D.

E.

DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU
Neopredmetena dolgoročna sredstva
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev
Nepremičnine
Popravek vrednosti nepremičnin
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev
Dolgoročne ﬁnančne naložbe
KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Denarna sredstva v blagajni
Denarna sredstva na računih
Predujmi in varščine
Kratkoročne ﬁnančne naložbe
Kratkoročne terjatve iz ﬁnanciranja
Aktivne časovne razmejitve
SREDSTVA
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Pasivne časovne razmejitve
LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Obveznosti za dolgoročne ﬁnančne naložbe
Presežek prihodkov in prilivov nad odhodki in odlivi
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Izkaz uspeha
A.
B.
C.
D.
E.

G.
J.
L.

PRIHODKI OD POSLOVANJA
PRIHODKI OD FINANCIRANJA
Dividene Loterije Slovenije
Drugi prihodki od ﬁnanciranja
IZREDNI PRIHODKI
PRIHODKI
STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV
Stroški materiala
Stroški storitev
STROŠKI DELA
Plače in nadomestila plač
Prispevki za socialno varnost delodajalcev
Drugi stroški dela
AMORTIZACIJA
OSTALI DRUGI STROŠKI
IZREDNI ODHODKI
ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV

Prilivi in odlivi
PRILIVI: koncesijske dajatve
ODLIVI: pogodbene obveznosti javnih razpisov
PRESEŽEK PRILIVOV/ODLIVOV

2005

2004

739.841
580
-577
54.415
-12.605
7.885
-7.367
697.510
1.517.606
30
3.332
124
1.506.782
7.320
18
2.257.447
4.463
791
2.518
382
772
2.252.984
697.510
1.555.474
2.257.447

680.846
580
-556
46.652
-10.272
7.885
-6.849
643.406
1.221.389
29
132.584

2005

2004

49
116.121
55.000
61.121
0
116.170
24.712
1.734
22.978
4.661
3.596
548
517
2.871
0
0
32.244
83.926

37
70.809
25.000
45.809
2
70.848
23.029
1.926
21.103
4.418
3.413
652
353
3.639
88
92
31.266
39.582

2005

2004

1.671.426
1.455.787
215.639

1.499.913
1.261.199
238.714

1.088.723
53
1.902.235
2.919
311
1.121
1.487
0
1.899.316
643.406
1.255.910
1.902.235

Vir: Finančni izkazi fundacije za leta 2005 in 2004.
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Sredstva
Med dolgoročnimi sredstvi so osnovna sredstva ter dolgoročne ﬁnančne naložbe.
Med opredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani:
• poslovni prostori, ki se amortizirajo po stopnji 5% na leto
• računalniki z 40% amortizacijsko stopnjo
• pisarniška oprema in pohištvo s 25% amortizacijsko stopnjo.
Fundacija obračunava amortizacijo opredmetenih osnovnih sredstev po metodi enakomernega časovnega amortiziranja.
Med neopredmetenimi osnovnimi sredstvi so izkazani računalniški programi, ki se amortizirajo po amortizacijski stopnji 40% letno.
Dolgoročne kapitalske naložbe zajemajo:
• 10% delnic Loterije Slovenije revalorizirano na dan 31.12.2005 (po nerevidiranih podatkih iz poslovnih izkazov); nominalna vrednost delnic znaša 74.280 tisoč SIT, revalorizacija pa 487.672 tisoč SIT, skupaj 561.952 tisoč SIT
• portfelj vrednostnih papirjev, ki ga upravlja NLB d.d.5; Fundacija je v porfelj vplačala
98.719 tisoč SIT - sredstva se vodijo po revalorizirani tržni vrednosti 135.559 tisoč SIT.
Na zadnji dan leta je imela fundacija na transakcijskem računu pri NLB 3.332 tisoč SIT, v
blagajni pa 30 tisoč SIT.
Presežek koncesijskih dajatev nad izplačili pogodbenih obveznosti javnih razpisov fundacija obrača v obliki kratkoročnih depozitov in nakupov kratkoročnih vrednostnih papirjev. Na dan 31.12.2005 je imela fundacija za 1.506.782 tisoč SIT deponiranih denarnih
sredstev ter 7.320 tisoč SIT terjatev za pripadajoče natečene obresti.
Aktivne časovne razmejitve - 53 tisoč SIT - predstavljajo zneski kratkoročno odloženih
stroškov; predujem v višini 124 tisoč SIT se nanaša na nakup računalniškega programa.

Obveznosti
Značilnost izkaza je, da se koncesijske dajatve ne knjižijo med prihodke, temveč se kumulativna razlika med prejetimi koncesijskimi dajatvami in pogodbenimi izplačili javnih
razpisov, povečanimi za presežke prihodkov iz preteklih let kaže kot presežek prihodkov
in prilivov nad odhodki in odlivi.
Na dan 31.12.2005 znaša kumulativni presežek prihodkov in prilivov nad odhodki in prilivi
1.555.474 tisoč SIT. Postavka sestoji iz:
• kumulativnega presežka prihodkov (pretežno ﬁnančnih) nad odhodki v višini 582.635
tisoč SIT
• kumulativnega presežka prilivov (koncesijskih dajatev) nad odlivi (še nerealiziranih denarnih sredstev izvajalcem javnih razpisov fundacije) v višini 1.048.733 tisoč SIT.
Svet je na 40. seji dne 23.1.2001 na predlog direktorja sprejel strategijo investiranja presežkov prihodkov fundacije. Direktor je skladno s predlogom
ustanovil portfelj. Nadaljnja vlaganja v portfelj in oblikovanje poslovnih rezerv za namen strateških in investicijskih vlaganj določa Svet s ﬁnančnimi načrti.
5
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Postavka je bila v preteklih letih revalorizirana v znesku 22.826 tisoč SIT. Iz postavke je
oblikovan sklad za dolgoročne ﬁnančne naložbe (porfelj vrednostnih papirjev) v znesku
98.719 tisoč SIT.
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (plača in nadomestila za december 2005) so ob
zaključku leta znašale 791 tisoč SIT.
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, med katere sodijo tekoče, nezapadle obveznosti,
so dosegale 2.518 tisoč SIT.
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja ob koncu leta so obsegale obveznosti za neto
nagrado 382 tisoč SIT.
Pasivne časovne razmejitve ob koncu leta so znašale 772 tisoč SIT. Obveznosti za
dolgoročne ﬁnančne naložbe v znesku 643.407 tisoč SIT so po sestavi enake postavki
dolgoročnih ﬁnančnih naložb na aktivni strani bilance stanja.

Prihodki
Prikaz 2: Struktura prihodkov fundacije od leta 1998 do 2005 v 000 SIT

Prihodke fundacije predstavljajo prihodki iz obresti od vezanih vlog (49,7 mio SIT), prihodki od prodaje vrednostnih papirjev (10 mio SIT), dividende z naslova lastništva 10% delnic
Loterije Slovenija (55 mio SIT) ter dividende iz manjšinske udeležbe v kapitalu drugih
slovenskih in tujih podjetij (1,4 mio SIT). Z oddajanjem sejne sobe ter prodajo obrazcev
javnega razpisa je fundacija ustvarila 49 tisoč SIT prihodkov. Primerjava prihodkov po letih
kaže, da ﬁnančni prihodki od obresti, dividend in prodaje vrednostnih papirjev domačih in
tujih podjetij predstavljajo stabilen vir, medtem ko se prihodki z naslova dividend Loterije
Slovenije zelo spreminjajo. Glede na dinamiko pokrivanja obveznosti javnih razpisov se je
obseg likvidnostnih presežkov v primerjavi z lanskim letom povečal; temu ustrezno so se
povečali prihodki od ﬁnanciranja.
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Odhodki
Preglednica 19: Stroški delovanja fundacije v letu 2004 v 000 SIT

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

2005

2004

indeks 05-04

STROŠKI DELOVANJA

32.244

31.266

103,1

Stroški materiala
Stroški storitev
Stroški dela
Amortizacija
Drugi stroški
Izredni odhodki

1.734
22.978
4.661
2.871

1.926
21.103
4.418
3.639
88
92

90,0
108,9
105,5
78,9

% v 2005

5,38
71,26
14,46
8,90

Fundacija je v letu 2005 za svoje delovanje porabila 32,244 mio SIT, kar je za 3,1 odstotne
točke več kot leto prej. Povišanje stroškov je predvsem posledica vodenja postopkov zadnjega javnega razpisa po Zakonu o splošnem upravnem postopku. Še večje povišanje
stroškov zaradi tega vzroka lahko pričakujemo v letu 2006.
Stroški predstavljajo 1,93% od prejetih koncesijskih dajatev, vendar pa fundacija z dobrim upravljanjem zaupanih sredstev ustvarja presežek prihodkov nad odhodki, tako da
njeno poslovanje niti malo ne zmanjšuje, temveč povečuje sredstva, ki jih z naslova iger
na srečo prejemajo športne organizacije.
Največjo postavko stroškov delovanja fundacije (71,3%), glede na to, da poslovanje fundacije v veliki meri poteka prek pogodbenih partnerjev, predstavljajo stroški storitev:
odvetniške, računovodske, intelektualne, svetovalne in osebne, poštne, telefonske, komunalne storitve in storitve nadzora nad namensko porabo sredstev, sprotnega vzdrževanja,
najemnine, plačilnega prometa, dnevnice, potni stroški, zavarovalne premije, študentski
servis ipd.
Stroški dela predstavljajo okoli 15% stroškov. Tudi ti stroški se bodo v letu 2006 zaradi
izvajanja upravnega postopka dvignili. Skladno z amortizacijskim načrtom osnovnih sredstev pa se je v letu 2005 nekoliko znižala amortizacija, kljub temu da je s sanacijo fasade
objekta, kjer ima fundacija poslovne prostore, nekoliko povečala vrednost nepremičnine.
V prihodnjem letu pričakujemo zaradi izvajanja upravnega postopka precejšnjo rast
stroškov.
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Presežek prihodkov
Prikaz 3: Presežek prihodkov nad odhodki v letih poslovanja

Pregled poslovnega izida kaže, da je fundacija tudi v letu 2005 poslovala uspešno.
Presežek prihodkov je višji kot v preteklem letu in dosega 83,9 mio SIT. Razlog so v višjih
dividendah Loterije Slovenije, kot v preteklem letu in v višjih drugih ﬁnančnih prihodkih;
vzroke za to smo že pojasnili.
Pomembno je, da uporabnike sredstev fundacije ne bremenijo stroški poslovanja fundacije, temveč fundacija z letnimi ﬁnančnimi načrti presežek prihodkov celo usmerja za
namen svojega delovanja, t.j. uporabnikom sredstev.

Prilivi
Fundacija je imela v letu 2005 za 1.671.426 tisoč SIT koncesijskih dajatev.

Odlivi
V letu 2005 je fundacija izplačala za 1.455.787 tisoč SIT pogodbenih obveznosti iz javnih
razpisov fundacije iz preteklih let (2005, 2004, 2003, 2002)6.

Presežek prilivov
Beležimo 215.639 tisoč SIT presežka prilivov nad odlivi. Glede na medletne analize koncesijskih dajatev je fundacija večji del presežka že načrtovala v ﬁnančnem načrtu za leto
2006. Na tej podlagi je razpisala sredstva za leto 2006.
Pogodbene obveznosti iz več let nazaj izhajajo iz triletnih javnih razpisov za gradnjo športnih objektov od leta 2004 naprej in soﬁnanciranja programov subvencioniranja obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih objekti iz let pred tem. V začetku leta 2005 so bila izplačane tudi nekatere pogodbene obveznosti
iz naslova javnega razpisa za leto 2004.
6
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