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UVOD 
 
Fundacija za šport z vsakim letom utrjuje svojo vlogo v slovenskem športnem prostoru, ne zgolj kot 
pomemben javni vir financiranja športa v Sloveniji, temveč tudi kot generator idej in rešitev finančnih, 
organizacijskih in drugih težav športa. 
 
Analize poslovanja fundacije v mandatnem obdobju kažejo, da je fundacija poslovala zelo uspešno. 
Razvila je dober sistem delitve sredstev, redno izplačevala pogodbene obveznosti, dosledno izvajala 
nadzor nad namensko porabo dodeljenih sredstev, skrbela za ohranjanje oz. povečanje koncesijskih 
dajatev, racionalizirala stroške poslovanja in gospodarno nalagala presežke prihodkov.  
 
Prikaz 1: Loterijska sredstva, namenjena športu pred ustanovitvijo fundacije za šport in v prvem mandatnem obdobju fundacije 
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Navzven se je delovanje fundacije v tem mandatnem obdobju najbolj kazalo skozi delitev sredstev 
prek javnih razpisov za uporabo sredstev fundacije. Skozi razpise v letih 1999, 2000, 2001, 2002 in 
2003 je fundacija razdelila 5.070 mio SIT za 1552 športnih projektov, poleg tega pa je v prvem letu 
delovanja po sklepih Loterijskega sveta razdelila 142 mio SIT. Sredstva javnih razpisov je fundacija 
razdelila na podlagi pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije, ki ga je pripravila in 
kateremu je dal soglasje Državni zbor RS, letnih javnih razpisov ter izhodišč delitve, ki so jih na podlagi 
vsakoletnih analiz prispelih vlog pripravile strokovne komisije fundacije. 
 
Konstituiranje fundacije ni pomenilo le izjemno povečanje loterijskih sredstev za šport ter 
kakovostnejšo delitev sredstev, temveč tudi mnogo večjo namensko porabo teh sredstev. Fundacija 
je s svojim delovanjem razvila mehanizme dokazovanja namenske porabe, za ta namen pa je izvedla 
tudi več dejanskih nadzorov nad izvedbo projektov na različnih področjih. Največjo pozornost je 
namenila športnim investicijam, saj je za potrebe nadzora nad namensko porabo sredstev na področju 
gradnje športnih objektov pooblastila posebnega izvajalca, ki letno opravi pregled okoli 10 investicij, ki 
jih je financirala fundacija. 
 
Delo fundacije pa ni obsegalo le delitev sredstev in nadzor nad njihovo namensko porabo, temveč tudi 
prizadevanja po ohranjanju in povečevanju virov sredstev. Eden od pogojev za dobro poslovanje so 
koncesijske dajatve, iz katerih fundacija črpa večino sredstev za svoje delovanje. Leti 2001 in 2002 sta 
bili s tega vidika izjemni, saj je fundacija v teh dveh letih prejela 2,2 milijarde SIT koncesijskih dajatev 
oz. 57% več kot prejšnji dve leti. Vendar pa analize trga klasičnih iger na srečo preteklih let in 
spremenjen zakon o igrah na srečo, zaradi posledic katerega je fundacija v letu 2002 prejela 17 
odstotnih točk manj koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo, kažejo, da v prihodnjih letih lahko 
pričakujemo določene težave pri financiranju. Zato bo še nadalje zelo pomembna dejavna vloga 
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fundacije na področju ohranjanja in pridobivanja finančnih virov. Z željo po aktivni vlogi pri razvoju 
dejavnosti, ki je bistvenega pomena za njen obstoj, je fundacija dejavno sodelovala pri oblikovanju 
nacionalne strategije klasičnih iger na srečo, vendar žal le-ta zaenkrat ni obrodila želenega, saj kljub 
dogovoru z Uradom za nadzor prirejanja iger na srečo ni bila posredovana v obravnavo Vladi RS: 
 
Kljub visokim koncesijskim dajatvam v zadnjih dveh letih ugotavljamo, da obstaja več možnosti za 
racionalizacijo stroškov poslovanja obeh loterij in posledično višje koncesijske stopnje na področju 
klasičnih iger na srečo ter/ali zvišanje zakonsko opredeljenega deleža koncesijskih dajatev iz posebnih 
iger na srečo v prid obema fundacijama. Večjo možnost vpliva na poslovanje loterij v tej smeri vidimo 
v povečanju lastniškega deleža v loterijah. V tej smeri je fundacija že opravila pogovore in za ta 
namen rezervirala določen del sredstev.  
 
Z vidika uporabnikov sredstev fundacije ni pomembna zgolj višina razpisanih sredstev fundacije, 
temveč tudi postopki prijavljanja na razpis in odločanja o delitvi. V zadnjih dveh letih mandata je 
fundacija v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenije razvila spletno aplikacijo za vpisovanje 
obrazcev za prijavo na razpis, ki jo podpira več podatkovnih zbirk. Več podatkov poleg različnih 
orodij za vrednotenje vlog, kot je npr. model vrednotenja športnih panog, ki ga je za fundacijo 
pripravila posebna delovna skupina OKS, zagotavljajo, da je delitev sredstev kakovostnejša in hitrejša. 
 
S tega vidika bo pomembno tudi nadaljnje sodelovanje fundacije z Uradom za šport na pristojnem 
ministrstvu. Dosedanje izkušnje kažejo, da lahko s poenotenjem nekaterih postopkov obe instituciji 
močno olajšata delo predvsem civilni društveni športni sferi. 
 
Fundacija je skušala v mandatnem obdobju dejavno usmerjati investiranje v športne objekte, zato so se 
svet fundacije in posamezne ožje delovne skupine v času, ko fundacija ni odločala o delitvi sredstev, 
večkrat sestale z odgovornimi v različnih krajih Slovenije, da spoznajo investicijske načrte in zmožnosti 
posameznih lokalnih sredin in predstavijo svojo politiko delovanja. Takšno sodelovanje bo treba v 
prihodnje še okrepiti in razmisliti o ukrepih, ki bodo zagotavljali fundaciji boljše spremljanje investicij, 
investitorjem pa lažjo izpeljavo le-teh. 
 
V okviru prizadevanj po financiranju čim boljših projektov se bo potrebno sestati tudi z odgovornimi 
predstavniki nacionalnih športnih zvez in nacionalnih institucij. Kot rezultat dobrega dosedanjega 
sodelovanja velja izpostaviti uveljavljene projekte nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja 
vrhunskih športnikov, štipendiranja perspektivnih športnikov, programov olimpijskih reprezentanc ter 
reprezentanc EYOF in športnega informacijskega sistema. V teh projektih sodeluje fundacija kot 
finančni in vsebinski partner. 
 
Poleg omenjenih je fundacija namenila veliko pozornosti tudi drugim dejavnostim, ki zagotavljajo 
njeno dolgoročno uspešno delovanje. Svet fundacije se je v mandatnem obdobju za obravnavo vseh 
zadev sestal 63-krat, strokovne komisije kar 160-krat. Za svoje poslovanje je svet poleg že omenjenega 
pravilnika sprejel pravila in poslovnik ter 20 internih aktov. V letu 2000 pa si je fundacija z nakupom in 
ureditvijo poslovnih prostorov iz sredstev dividend Loterije Slovenije zagotovila tudi dolgoročno 
prostorsko stabilnost.  
 
Uspešno poslovanje fundacije ni le posledica višjih koncesijskih dajatev, temveč dobrega gospodarjenja 
s sredstvi. Finančni izkazi namreč kažejo velik presežek prihodkov nad odhodki. Le-ti v celotnem 
mandatnem obdobju znašajo 347,809 mio SIT. Celotni prihodki fundacije v mandatnem obdobju 
znašajo 449,127 mio SIT; največji del le-teh pa je fundacija pridobila z obresti od vezanih vlog. Stroški 
delovanja fundacije so v primerjavi s sredstvi, ki jih upravlja, zelo nizki: manj kot 3%. 
 
S stalnim informiranjem javnosti prek spletnih strani o prilivih koncesijskih dajatev, delitvi sredstev in 
drugih pomembnih zadevah pa fundacija dokazuje, da je njeno delo javno pregledno.  
 
Sklenemo lahko, da fundacija pokriva majhen del potreb financiranja športa v Sloveniji, kljub temu pa 
je le-ta za nekatere organizacije, predvsem nacionalne panožne športne zveze in OKS, postal 
pomemben del financiranja pri zagotavljanju realizacije njihovih načrtov. Rezultati vrhunskih 
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športnikov, številni kakovostni programi interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne 
rekreacije, množično neorganizirano ukvarjanje s športom ter dosežki na drugih področjih športa so 
vse boljši, skladno s tem pa naraščajo potrebe po financiranju.  
 
Fundacija bo morala zato v prihodnje razmisliti o nekaterih ukrepih, ki bi lahko še zboljšale delitev 
sredstev. Glede na predloge strokovnih komisij bo zato potrebno nekoliko dopolniti tudi pravilnik 
fundacije.  
 
Po drugi strani bo fundacija, če si želi zagotoviti stabilen vir financiranja, morala prevzeti dejavnejšo 
vlogo na trgu klasičnih iger na srečo. Prvi koraki v tej smeri so že storjeni, saj so bili opravljeni 
pogovori za povečanje lastniškega deleža v Loteriji Slovenije in rezervirana sredstva za ta namen. 
 
Da bodo sredstva porabljena za namene, za katerega so bila uporabnikom dodeljena, bo treba tudi v 
prihodnje zadržati raven nadzora nad njihovo namensko porabo. Zahtevnost in obseg opravil pri 
delovanju fundacije pa bo v prihodnosti verjetno zahteval strokovne kadrovske okrepitve.  
 
 

       Tone Vogrinec 
predsednik sveta fundacije 
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DELOVANJE FUNDACIJE 
 
Prikaz 2: Organigram Fundacije za šport 
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Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji sestavlja (prikaz 1): svet fundacije, 
direktor fundacije, strokovne komisije, administracija, pravna služba, računovodstvo, pooblaščeni 
izvajalci nadzora nad namensko porabo sredstev ter druge po potrebi sestavljene delovne skupine.  
 
Svet fundacije sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, določa finančni načrt in sprejema 
zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, odloča o 
razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, 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, in sicer: 

• pet članov na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez; 
• enega člana na predlog Planinske zveze Slovenije; 
• enega člana na predlog Zveze za šport otrok in mladine; 
• enega člana na predlog Slovenske univerzitetne študentske športne zveze; 
• dva člana na predlog občin; 
• dva člana na na predlog Zveze društev športnih pedagogov Slovenije; 
• in enega člana na predlog Inštituta za šport. 

 
Pred iztekom mandata članov sveta imenuje Državni zbor nove člane sveta. Člani sveta so lahko 
ponovno imenovani.  
 
Državni zbor je z dnem 7.2.1998 imenoval naslednjo sestavo sveta fundacije: 
 

• na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez; 
TONE VOGRINEC 
mag. TONE JAGODIC 
DUŠAN PREZELJ 
JOŽE REBEC 
JANEZ SODRŽNIK 
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• na predlog Planinske zveze Slovenije; 
ANDREJ BRVAR 

• na predlog Zveze za šport otrok in mladine; 
BREDA LORENCI 

• na predlog Slovenske univerzitetne študentske športne zveze; 
mag. DRAGO BALENT 

• na predlog občin; 
ANICA HRIBAR 
MIRAN JERIČ 

• na predlog Zveze društev športnih pedagogov Slovenije; 
dr. BRANKO ŠKOF 
MARKO PRIMOŽIČ 

• na predlog Inštituta za šport 
dr. JAKOB BEDNARIK 

 
Svet fundacije je na konstitutivni seji za predsednika sveta imenoval Toneta Vogrinca, za 
podpredsednika pa mag. Draga Balenta. Slednji je zaradi novih delovnih obveznosti s tega položaja 
odstopil dne 5.3.2001; na njegovem mestu ga je nasledila Breda Lorenci.  
 
V mandatnem obdobju se je svet sestal 63-krat.  
 
Direktor je poslovodni organ fundacije. Imenuje ga svet na podlagi javnega razpisa za dobo petih let. 
K njegovemu imenovanju daje soglasje Državni zbor.  
 
Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo, pripravlja strokovne 
podlage za odločanje strokovnih komisij in sveta ter je odgovoren za zakonitost dela fundacije.  
 
Svet fundacije je na svoji 3. seji dne 31.3.1998 za direktorja imenoval dr. Gregorja Juraka. Dne 
31.7.1998 je Državni zbor dal soglasje k njegovemu imenovanju.  
 
Strokovne komisije pripravljajo predloge gradiv za seje. Pri tem sodelujejo z direktorjem. V 
mandatnem obdobju so pri svetu delovale strokovne komisije za: 
• športne dejavnosti, 
• gradnjo športnih objektov, 
• raziskovanja in razvoja športa ter za založništvo v športu, 
• za interesno športno vzgojo otrok in mladine, šport študentov in športno rekreacijo. 
 
Strokovna komisija ima najmanj tri člane iz vrst članov fundacije. Kandidate za člane strokovne 
komisije predlaga svet. Mandatna doba članov strokovne komisije poteče s potekom mandata sveta, ki 
jih je imenoval.  
 
Komisijo za športne dejavnosti je sestavljajo 6 članov: mag. Tone Jagodic, dr. Branko Škof, Marko 
Primožič, Tone Vogrinec, Breda Lorenci in mag. Drago Balent. Člani komisije so za predsednika na 
prvem sestanku komisije dne 5.5.1998 imenovali mag. Toneta Jagodica. Komisija se je v mandatnem 
obdobju sestala 34-krat.  
 
Zaradi obsežne problematike športnih dejavnosti je komisija svetu predlagala, da se imenuje posebna 
podkomisija za interesno športno vzgojo otrok in mladine, šport študentov in športno rekreacijo. Dne 
15.6.1999 je potekal prvi sestanek te skupine, v kateri so delovali: Marko Primožič, Breda Lorenci, 
Andrej Brvar, Janez Sodržnik in mag. Drago Balent. Za predsednika podkomisije je bil imenovan mag. 
Drago Balent, po njegovem odstopu zaradi drugih obveznosti pa je 21.6.2001 to mesto prevzel Marko 
Primožič. Komisija se je v mandatnem obdobju sestala 40-krat.  
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V komisiji za gradnjo športnih objektov so delovali: Andrej Brvar kot predsednik komisije, Anica 
Hribar, Jože Rebec, Miran Jerič in Janez Sodržnik. Komisija se je v mandatnem obdobju sestala 30-
krat.  
 
Svet fundacije je na 5. seji dne 21.4.1998 imenoval člane za strokovno komisijo za raziskovanje in 
razvoj ter strokovno komisijo za založništvo v športu. Glede na to, da je bila sestava obeh komisij zelo 
podobna, sta se komisiji s sklepom sveta z dne 13.5.1998 združili v eno. Člani komisije so bili: dr. 
Branko Škof, Dušan Prezelj, mag. Drago Balent in dr. Jakob Bednarik. Do 47. sestanka z dne 3.8.2001 
je komisijo vodil dr. Jakob Bednarik; po njegovem odstopu s tega položaja zaradi drugih obveznosti pa 
je položaj prevzel dr. Branko Škof. Komisija se je v mandatnem obdobju sestala 56-krat.  
 
Administracija fundacije opravlja administrativno tehnične naloge, ki jih določa direktor fundacije. 
Poklicno opravlja delo administrativnega delavca Aleksandra Blagojević in sicer od 1.11.1999. Glede na 
obseg dela si fundacija pri teh nalogah občasno pomaga s študentskim delom.  
 
Za nadzor nad namensko porabo sredstev fundacija po potrebi sodeluje z neodvisnimi strokovnjaki na 
področjih, ki zadevajo sofinancirane projekte. Za potrebe nadzora nad namensko porabo sredstev 
pri gradnji športnih objektov je fundacija v mandatnem obdobju sklenila pogodbo s podjetjem 
Dominus Inženiring d.o.o.   
 
Za potrebe pravnega svetovanja ima fundacija sklenjeno pogodbo z odvetnikom Željkom Kranjcem.   
 
Fundacija vodi poslovne knjige ter pripravlja letna poročila skladno s predpisi, ki določajo vodenje 
poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode. Za te potrebe ima fundacija sklenjeno 
pogodbo s podjetjem ECUM RRF d.o.o. 
 
Vsebinski nadzor nad delom fundacije vrši pristojno ministrstvo, ki mu je fundacija do konca marca 
dolžna predložiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu. Za finančni 
nadzor nad poslovanjem se smiselno uporabljajo določila zakona o računskem sodišču, ki veljajo za 
sklade, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. Delo fundacije pa je stalno podvrženo tudi različnim 
javnostim, saj fundacija na svojih spletnih straneh (www.fundacijazasport.org) ažurno objavlja 
pomembne informacije o svojem delovanju (prilivi s strani koncesijskih dajatev, razdelitev sredstev, 
druge pomembne odločitve). 
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PRAVNI OKVIR DELOVANJA FUNDACIJE 
 
Nastanek fundacije za šport je povezan s sprejetjem zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 
27/95), ki med drugim opredeljuje razporejanje prihodkov, doseženih pri igrah na srečo. Razporeditev 
sredstev po starem zakonu o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86) je prihodke Loterije 
Slovenije, zmanjšane za pokritje obveznosti in glede na delitveno razmerje okoli 50:50 med Loterijo 
Slovenijo in uporabniki (socialno humanitarne ter športne organizacije), razporejala za namene socialno 
humanitarnih dejavnosti in športnih dejavnosti. Socialno humanitarne dejavnosti so bile 100 % 
udeležene v prihodkih Hip loterije, Ekspresne loterije in Lota ter 70 % v igri 3x3, športne dejavnosti pa 
so bile 100 % udeležene v prihodkih športne napovedi in 30 % v igri 3x3. Sredstva je med organizacije 
razporejal organ Loterije Slovenije – Loterijski svet. 
 
Nov zakon o igrah na srečo (v nadaljevanju: ZIS) opredeljuje drugačno razdelitev sredstev (glej 
koncesijske dajatve) med invalidskimi in humanitarnimi organizacijami ter športnimi organizacijami. Za 
upravljanje s sredstvi iger na srečo ustanavlja dve fundaciji: fundacijo za financiranje invalidskih in 
humanitarnih organizacije v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: FIHO) ter fundacijo za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: fundacija) ali skrajšano fundacijo za šport.  
 
Zakon o igrah na srečo med vire obeh fundacij opredeljuje tudi koncesijske dajatve posebnih iger na 
srečo (igralnice). S tega naslova fundacija prejema 2% koncesijskih dajatev, vendar pa so se le-te s 
sprejetjem zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 
85/01) zaradi nižjih stopenj koncesijskih dajatev nekoliko znižale. Po projekcijah predlagatelja zakona 
naj bi se zaradi večjih vlaganj koncesijonarjev v razvoj raven koncesijskih dajatev izenačila s tistimi iz 
leta 2001 že v letu 2003. 
 
S sprejetjem odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, št. 9/98), ki je nastal na podlagi drugega 
odstavka 8. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 
44/96 in 47/97), je fundacija dobila pravno veljavo za svoje delovanje. Dne 9.3.1998 je bila 
konstitutivna seja sveta fundacije. Od 10.4.1998 prihajajo sredstva iger na srečo, namenjenih 
financiranju športnih organizacij, neposredno na račun fundacije za šport.  
 
Sredstva fundacije se med uporabnike razdeljujejo od leta 1998. Ker je fundacija morala najprej 
pripraviti in sprejeti pravila ter pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije in ker je 
bilo za veljavnost omenjenih aktov potrebno soglasje Državnega zbora Republike Slovenije, se je svet 
fundacije odločil, da sredstva fundacije za leto 1998 razdeli uporabnikom glede na razdelitev 
Loterijskega sveta. Po tej razdelitvi je športnim organizacijam v letu 1998 nakazal 142.979.564 SIT.  
 
Državni zbor RS je dne 31.7.1998 v skladu s 172. členom poslovnika Državnega zbora dal soglasje k 
pravilom fundacije, ki jih je na podlagi 23. člena odloka o ustanovitvi fundacije sprejel svet fundacije 
na 9. seji dne 2.6.1998. Pravila so bila objavljena v Uradnem listu RS št. 67/98. 
 
Pravila določajo znak fundacije, urejajo organizacijo fundacije, način dela organov in strokovnih teles 
fundacije, pravila postopka sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavnosti, pogoje in postopek 
imenovanja predsednika, podpredsednika, direktorja ter članov strokovnih komisij fundacije ter merila 
in pogoje za izplačevanje sejnine in povračila drugih stroškov za člane organov fundacije. 
 
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije (Uradni list RS, št. 67/98) določa 
način razporeditve sredstev, pogoje za sofinanciranje izvajalcev programov, postopek za izbor 
izvajalcev in merila za izbor izvajalcev, katerih programi se financirajo oziroma sofinancirajo iz sredstev 
fundacije. Pravilnik je sprejel svet fundacije na podlagi 14. člena odloka o ustanovitvi na svoji 10. seji 
dne 27.7.1998, Državni zbor RS pa je dal soglasje k njemu dne 31.7.1998. Na 25. seji sveta fundacije 
dne 27.9.1999 je le-ta sprejel spremembe pravilnika (Uradni list RS, št. 88/00), katerim je dal soglasje 
Državni zbor RS dne 18.2.2000 (Uradni list RS. Št. 14/00).  
 



 12 

Skladno s pravilnikom in sprejetimi letnimi finančnimi ter delovnimi načrti je fundacija od leta 1999 
objavila pet javnih razpisov za uporabo sredstev fundacije: 

• javni razpis za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji v letu 1999 (Uradni list RS št. 67/98) 

• javni razpis za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji v letu 2000 (Uradni list RS št. 85-86/99) 

• javni razpis za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji v letu 2001 (Uradni list RS št. 94/00) 

• javni razpis za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji v letu 2002 (Uradni list RS št. 80/01) 

• javni razpis za uporabo sredstev fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji v letu 2003 (Uradni list RS št. 86/02) 

 
Javni razpisi so določali: predmet razpisa in višino razpisanih sredstev, pogoje sofinanciranja, rok in 
način prijave, vsebino vloge, informiranje kandidatov in postopek obravnave vlog.  
 
Za delovanje fundacije so pomembni tudi njeni interni akti: 

• Poslovnik Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je svet fundacije 
sprejel na 5. seji dne 21.4.1998 na podlagi 24. člena pravil fundacije 

• dopolnitve Poslovnika Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je 
svet fundacije sprejel na 31. seji dne 28.3.2000 na podlagi 24. člena pravil fundacije  

• Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest je svet fundacije sprejel dne  23.11.1999 na podlagi 
20. člena odloka o ustanovitvi fundacije 

• Pravilnik o računovodstvu je svet fundacije sprejel na svoji 48. seji dne 2.10.2001 na podlagi 
4. in 52. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in 20. člena odloka o 
ustanovitvi fundacije  

• Na podlagi 35. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93) in Pravilnika 
o požarnem redu (Uradni list RS, št. 39/97) je svet fundacije na 63. seji dne 4.2.2003 sprejel 
Požarni red 

• Skladno s 14. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) in 
zahtevami Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Uradni list RS, št. 
30/00) je fundacija dne 3.12.2001 sprejela Izjavo o varnosti z oceno tveganja 

• Delovni načrt za leto 1999 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 11. seji dne 8.9.1998. 

• Finančni načrt za leto 1999 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 11. seji dne 8.9.1998. 

• Delovni načrt za leto 2000 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 26. seji dne 13.10.1999. 

• Finančni načrt za leto 2000 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 26. seji dne 13.10.1999. 

• Delovni načrt za leto 2001 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 35. seji dne 12.9.2000. 

• Finančni načrt za leto 2001 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 35. seji dne 12.9.2000. 

• Delovni načrt za leto 2002 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 47. seji dne 25.9.2001. 

• Finančni načrt za leto 2002 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 47. seji dne 25.9.2001. 

• Delovni načrt za leto 2003 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 58. seji dne 1.10.2002. 

• Finančni načrt za leto 2003 je sprejel svet fundacije na podlagi 20. člena odloka o ustanovitvi 
fundacije na svoji 58. seji dne 1.10.2002. 
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DELITEV SREDSTEV FUNDACIJE 
 
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 preko javnega razpisa, ki ga objavlja enkrat letno. Pravilnik o merilih in 
pogojih za uporabo sredstev v 12. členu opredeljuje, da fundacija javni razpis za prihodnje leto objavi 
najkasneje do 15. oktobra tekočega leta v Uradnem listu Republike Slovenije. Podlaga za finančno 
konstrukcijo javnega razpisa sta finančni in delovni načrt fundacije, zato morata biti le-ta sprejeta 
septembra.   
 
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. 
 
Za programe, ki jih je treba nujno izvesti, in za delovanje fundacije se lahko v letnem programu 
predvidi do 5 % sredstev fundacije. 
 
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. 
 
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. 
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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 alineo prvega odstavka tega člena fundacija sofinancira stroške tiska in 
avtorskih honorarjev, pod tretjo alineo prvega odstavka tega člena pa stroške tiska. 
 
Preglednica 1: Razpisana sredstva fundacije v mandatnem obdobju in število izvajalcev razpisa po posameznih področjih 

 
 
 
Fundacija je v mandatnem obdobju razpisala 5.070 mio SIT, od tega največ na področju gradnje 
športnih objektov: 2.409,8 mio SIT (preglednica 1). V celotnem obdobju je odobrila sredstva za 1.552 
projektov, vendar pa je bilo pričakovanj bistveno več (preglednica 2).  
 
Preglednica 2: Povpraševanje po sredstvih fundacije 

    šštt..  pprriissppeelliihh  vvlloogg  zzaahhtteevvee  pprroossiillcceevv  vv  
000000  SSIITT  

rraazzppiissaannaa  ssrreeddssttvvaa  
vv  000000  SSIITT  

vveeččkkrraattnniikk  
zzaapprrooššeenniihh  
ssrreeddsstteevv  

šštt..  ssooffiinnaanncciirraanniihh  
pprroojjeekkttoovv  

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

 
V nadaljevanju predstavljamo delitve sredstev po posameznih letih mandatnega obdobja. 
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Leto 1998 
 
Sredstva za leto 1998 je svet fundacije razdelil uporabnikom glede na razdelitev Loterijskega sveta. 
Fundacija namreč še ni imela pripravljenih in sprejetih pravil ter pravilnika o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev fundacije. Po tej razdelitvi je športnim organizacijam v letu 1998 nakazal 142.979.564 
SIT. 
 
Preglednica 3: Prejemniki sredstev fundacije v letu 1998 

športna organizacija namen porabe 
sredstva 
(v SIT) 

Atletska zveza Slovenije • dve video kameri za spremljanje in analizo tehnik atletskih disciplin na 
pripravah in tekmovanjih 

• prenosljive brezžične fotocelice (3 pari) 
• tenzometrijski tepih                                                             

2 000 000 

Smučarska zveza Slovenije • izgradnja smučarskega skakalnega centra v Kranju in delno sofinanciranje  
• drugih športnih objektov                                                                   

25 379 564  

Namiznoteniška zveza Slovenije • izgradnja namiznoteniške dvorane pri ŠD Krim v Ljubljani  
• specialna tehnična sredstva                                                             

10 000 000  
800 000  

Nogometna zveza Slovenije • nakup poslovne stavbe                                                                     3 000 000 
Veslaška zveza Slovenije • oprema za testiranje športnikov,  

• obnova garderob v Zaki na Bledu,  
• obnova ozvočenja                                                                             

2 700 000 

Kajakaška zveza Slovenije • popravilo zračne zapornice v Tacnu                                                     750 000 
Judo zveza Slovenije • dogradnja prizidka k športni dvorani, 

• poslovni prostori Judo zveze Slovenije in  
• obnova telovadnice v Slovenski Bistrici                                       

4 000 000 

Plavalna zveza Slovenije • obnova plavalnega kompleksa »Pristan« v Mariboru                    7 300 000 
Teniška zveza Slovenije • Montaža sedežev na teniškem stadionu TK »Branik« Maribor       7 300 000 
Športna zveza Kamnik • ograja športnega kompleksa Mekinje                                               600 000 
Športna zveza Celje • dograditev pomožnega igrišča NK Publikum                                 3 000 000 
Športna zveza Postojna • posodobitev športnega parka                                                          1 000 000 
Športna zveza Izola • obnova parketa v športni dvorani  1 000 000 
Športna zveza Ruše • nakup parternega podija za gimnastiko                                        3 000 000 
Športna zveza Idrija • obnova atletske steze 600 000 
Športna zveza Ljutomer • obnova atletske steze v Ljutomeru           2 000 000 
Športna zveza Ravne - Prevalje • zamenjava parketa in namestitev teleskopskih tribun v telovadnici OŠ 

Prežihov Voranc       
5 000 000 

Športna zveza Ilirska Bistrica • obnovitvena dela v športnem parku Nade Žagar   1 000 000 
Športna zveza Sežana • izgradnja balinarske dvorane  3 000 000 
Športna zveza Jesenice • dograditev dvorane Podmežakla za potrebe namiznega tenisa  3 000 000 
Športna zveza Ljubljane • posodobitev atletskega stadiona, ureditev električne razsvetljave  

• ŠD GIB – prenova in povečanje zmogljivosti vodovoda v novi dvorani   
3 000 000 
2 000 000 

ZŠD Trbovlje • sanacija ostrešja Doma »Partizan«       2 000 000 
Športna zveza Litija • ureditev razsvetljave v športnem parku Jevnica         500 000 
Športna zveza Maribor • nabava snežnega topa Lenco 2000 za SK Branik  5 300 000 
Športna zveza Tržič • posodobitev smučarskega skakalnega centra v Sebenjah 2 000 000 
OKS • dograditev športnega centra v Seči  20 000 000 
Planinska zveza Slovenije • postavitev lokalnega omrežja in priključitev na Internet 

• zamenjava vseh napisnih tabel 
• posodobitev planinskega šolskega centra v Bavšćici  

13 200 000 

ŠUS • posodobitev Porentovega doma v Kranjski gori 
• zgraditev depandanse v Porentoven domu 
• informacijski sistem                                                        

8 550 000 
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Leto 1999 
 
Za porabo sredstev v letu 1999 je fundacija prvič izvedla javni razpis. Ker so bila v preteklih nekaj letih 
sredstva Športne loterije zadržana in se niso delila športnim organizacijam in ker je fundacija na podlagi 
sprememb zakona o igrah na srečo zbrala bistveno več sredstev kot jih je bilo prej namenjenih športu, 
je fundacija razpisala mnogo več sredstev, kot jih je na področje športa delil v preteklosti Loterijski 
svet: 900 mio SIT, in sicer za: 
• športne dejavnosti 405 mio SIT 

a) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc 162 mio SIT, 
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 

programe reprezentanc 162 mio SIT, 
c) dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna 

rekreacija 81 mio SIT; 
• gradnjo športnih objektov 405 mio SIT; 
• raziskovanje in razvoj športa 72 mio SIT; 
• založništvo v športu 18 mio SIT. 
 
V javnem razpisu so bila opredeljena merila, po katerih so se delila sredstva. Ob ugotovitvi, da je na 
razpis prispelo 655 kandidatur z zahtevki, ki so sedemkrat presegali razpoložljiva sredstva, je fundacija 
pri izboru upoštevala izhodišča izbora, ki so jih na podlagi analize vlog pripravile strokovne komisije. 
Sredstva fundacije je prejelo 150 kandidatov za 287 različnih projektov. 
 

Športne dejavnosti 
 
Področje športnih dejavnosti zajema tri dele, zato je komisija za to področje za vsakega postavila svoja 
izhodišča.  
 
Na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc je komisija pripravila predlog 
delitev na podlagi naslednjih elementov: 

• sredstva za programe reprezentanc posameznih športnih panog se razdelijo preko njihovih 
nacionalnih panožnih zvez; 

• osnova za vrednotenje posameznih programov je veljavna kategorizacija športnikov.  
 
Drugi elementi vrednotenja so: 

• razširjenost posamezne športne panoge v svetu; 
• nacionalni pomen posamezne športne panoge; 
• doseženi rezultati v letu 1998; 
• stroškovna zahtevnost posameznega športa; 
• skupni prihodki nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 1997. 

 
Na osnovi navedenih izhodišč je komisija na področju vrhunskega športa za programe reprezentanc 
namenila sredstva 36-im izvajalcem. 
 
Na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – 
programov reprezentanc je komisija sredstva za programe reprezentanc razdelila 39-im izvajalcem. Pri 
razdeljevanju je poleg izhodišč, ki jih je postavila pri dejavnosti vrhunskega športa, upoštevala še 
naslednje: 

• znotraj kategorizacije se ovrednoti perspektivni in mladinski razred; 
• doda se razširjenost športne panoge v Sloveniji. 

 
Na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in 
športne rekreacije je bilo največ kandidatov, zato je komisija zavzela stališče, da imajo prednost pri 
izboru nepridobitne organizacije. Med temi je izbrala 74 programov, za katere je menila, da naj bi jih na 
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tem področju še posebej podpirali. Gre za programe ozaveščanja, spodbujanja k športnemu 
udejstvovanju in informiranja. Med kandidati so bili zbrani programi krovnih športnih organizacij, kot 
tudi programi osnovnih športnih organizacij, ki delujejo na lokalni ravni. 
 
Preglednica 4: Izvajalci na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc v letu 1999 

št. izvajalec namenjena sredstva (v SIT) 
1 SZS, ALPSKO SMUČANJE 14.670.586 
2 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 13.771.492 
3 KOŠARKARSKA ZVEZA SLOV. 11.907.516 
4 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 6.885.746 
5 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 6.754.171 
6 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOV. 6.556.809 
7 SZS, SMUČARSKI SKOKI 6.008.581 
8 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 5.789.290 
9 VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 5.460.353 

10 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE-ALS. 5.328.778 
11 JUDO ZVEZA SLOVENIJE 5.153.345 
12 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 4.912.125 
13 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 4.517.400 
14 SZS, BIATLON 3.947.243 
15 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 3.771.810 
16 HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.596.377 
17 STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.442.873 
18 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOV. 3.179.724 
19 VATERPOLO ZVEZA SLOVENIJE 2.631.495 
20 SZS, NORDIJSKA KOMBINACIJA 2.499.921 
21 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE-ALP. 2.170.984 
22 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOV. 1.973.621 
23 SZS, SMUČARSKI TEKI 1.842.047 
24 KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1.754.330 
25 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 1.622.755 
26 SNOWBOARDING ZVEZA SLOV. 1.293.819 
27 KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE  1.206.102 
28 BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.140.315 
29 SZS, SNOWBOARD 1.074.527 
30 KARATE ZVEZA SLOVENIJE 811.378 
31 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE-ŠPP. 767.519 
32 ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE 657.874 
33 ZV. ZA ŠP.RIB. NA MORJU SLOV. 548.228 
34 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 350.866 
35 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA 6.500.000 
36 OKS-ZŠZ 17.500.000 

 število izvajalcev: 36 162.000.000 
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Preglednica 5: Izvajalci na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programov 
reprezentanc v letu 1999 

št. izvajalec namenjena sredstva (v SIT) 
1 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 12.393.610 
2 KOŠARKARSKA ZVEZA SLOV. 10.570.043 
3 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 9.986.944 
4 SZS, ALPSKO SMUČANJE 9.554.996 
5 TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 8.632.462 
6 ODBOJKARSKA ZVEZA 7.786.807 
7 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 7.348.994 
8 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 6.575.656 
9 VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 6.121.556 

10 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 5.076.539 
11 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 5.024.419 
12 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 4.135.112 
13 SZS, SMUČARSKI SKOKI 3.819.132 
14 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 3.643.225 
15 HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.635.407 
16 JUDO ZVEZA SLOVENIJE 3.377.410 
17 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 3.140.913 
18 SZS, SMUČARSKI TEKI 3.115.504 
19 KARATE ZVEZA SLOVENIJE 2.587.784 
20 SZS, NORDIJSKA KOMBINACIJA 2.474.422 
21 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE-ŠPP. 2.040.519 
22 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE-ALP. 1.974.716 
23 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE-ALS. 2.735.025 
24 KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1.855.491 
25 STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.719.977 
26 SNOWBOARDING ZVEZA SLOV. 1.648.312 
27 SZS, BIATLON 1.257.408 
28 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 1.192.909 
29 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOV. 1.191.606 
30 GOLF ZVEZA SLOVENIJE 1.085.410 
31 ŠAHOVSKA ZVEZA 1.015.699 
32 VATERPOLO ZVEZA SLOVENIJE 951.200 
33 ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 819.595 
34 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 716.006 
35 SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 647.598 
36 KICKBOXING ZVEZA 475.600 
37 RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 128.998 
38 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE 42.999 
39 OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT eyod z 3.000.000 
40 OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT eyod letni 6.500.000 
41 OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT mm AJ 2.000.000 
42 OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT štipendije 10.000.000 

  število izvajalcev: 39 162.000.000 
  število dejavnosti: 42   
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Preglednica 6: Izvajalci na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije  v letu 
1999 

št. izvajalec program sredstva (v SIT) 

1 
ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE, ZAVOD ZA ŠPORT 
SLOVENIJE AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA MLADIH 28.000.000 

2 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE OSNOVNI PROGRAM IN TABORNIŠKI MNOGOBOJ 1.800.000 
3 ŠUS VETER V LASEH 2.800.000 
4 ŠUS ŠUS CENTER 500.000 
5 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 2 X 5000 LOPARJEV 500.000 
6 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA ŠPORTNO REKREATIVNE DEJAVNOSTI ŠTUDENTOV 2.500.000 
7 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE CICIBAN PLANINEC 1.400.000 
8 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADI PLANINEC 1.060.000 

9 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE 
HRAST (BREZPLAČNA ŠPORTNA DEJAVNOST ZA SOCIALNO 
OGROŽENE) 800.000 

10 OKS-ZŠZ, ŠPORT ZA VSE OLIMPIJSKI TEKI 1.400.000 
11 OKS-ZŠZ, ŠPORT ZA VSE OLIMPIJSKA KARTICA 1.200.000 
12 OKS-ZŠZ, ŠPORT ZA VSE SLOVENIJA TEČE ZA ZDRAVJE 870.000 
13 OKS-ZŠZ, ŠPORT ZA VSE POSVETI IN IZOBRAŽEVANJA 1.200.000 
14 ŠUS SLOVENIJA V GIBANJU 750.000 
15 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA DEJAVNOST LOKALNIH ŠTUDENTSKIH ŠPORTNIH KLUBOV 2.000.000 
16 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE SLOVENIJA PLEŠE 1999 750.000 
17 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE akcija širjenja orientacijskega teka v Sloveniji 450.000 
18 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE STREET BALL - promocija nogometa 500.000 

19 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC 
počitnice na snegu, plavalno opismenjevanje, program Zlati sonček, 
Potepanje s kolesom 2.300.000 

20 ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR športno popoldne 2.900.000 
21 ŠPORTNA ZVEZA MURSKA SOBOTA šport za vse 900.000 
22 MESTNA OBČINA NOVO MESTO delavske športne igre 400.000 

23 AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA 

program Zlati sonček, krosi, tečaji drsanja, prilagajanje na vodo, učenje 
plavanja, šport v počitnicah, rekreacija odraslih: trim steze, Cooperjev test, 
kolesarjenje, rolenje 5.000.000 

24 ŠPORTNA ZVEZA DRAVOGRAD nogometna šola 400.000 
25 ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA košarkarska šola 400.000 
26 ŠPORTNA ZVEZA RADOVLJICA tečaji plavanja, drsnja, smučanja, programa Zlati sonček in Športna značka 1.500.000 
27 ŠPORTNA ZVEZA LOŠKA DOLINA interesne dejavnosti v OŠ Stari Trg in Nova vas  600.000 
28 OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE kros, olimpijski tek, duatlon, rekreativni kolesarski maraton 300.000 
29 ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA medobčinske športne igre, delavske igre 850.000 
30 ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA realizacija programov različnih športnih društev 500.000 
31 ŠD KRANJSKA GORA ŠD Kranjska Gora: vadba za malčke 300.000 
32 ŠZ POSTOJNA pohod na Nanos 300.000 
33 ZŠ SLOV. KONJICE tečaj plavanja, smučanja in program Zlati sonček 900.000 
34 ATLETSKA ŠOLA FIT BREŽICE financiranje dejavnosti skupine 6 do 9 let 200.000 
35 AK ŠENTJERNEJ program dela za skupino 9-11 let 200.000 
36 ŽAK LJUBLJANA olimpijski tek, pionirska atletska šola 9-11 let 400.000 
37 MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA LJUBLJANA otroška nogometna šola 700.000 
38 HD - MLADI - JESENICE hokejska šola začetnikov 250.000 
39 ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB ZM LJUTOMER šola odbojke 250.000 
40 ASK TRIGLAV KRANJ vrtec na snegu 300.000 
41 AK OLIMPIJA atletska šola Brigite Bukovec 300.000 
42 OK KEMIPLAS KOPER interesna vadba odbojke v koprskih OŠ 500.000 
43 ODBOJKARSKO DRUŠTVO KRIM odbojkarska šola za deklice ljubljanskih OŠ 700.000 
44 KK KELEIA košarka na štirih celjskih OŠ 200.000 

45 
NARODNI DOM LJUBLJANA, KLUB ZA ŠPORT. RITM. 
GIMNASTIKO netekmovalna vadba 5-10 let starih deklic 500.000 

46 TVŠD KOROTAN PREVALJE tečaji smučanja za predšolske otroke; regionalni pomen 300.000 
47 NK MONS-CLAUDIUS nogometna šola 200.000 
48 ŠD SELE VRHE več različnih športnih dejavnosti 130.000 
49 PLAV. KLUB LJUBLJANA plavalni tečaji 200.000 
50 ŠD VITALIS fitnes, judo in osnovna motorika za otroke 150.000 
51 PARTIZAN VIČ  športna vadba skupaj s starši 300.000 
52 ŽKD ILIRIJA krožki košarke na ljubljanskih OŠ 300.000 
53 NK BREŽICE interesna dejavnost nogomet na OŠ Artiče, Brežice, Cerklje in Globoko 250.000 
54 NOGOMETNO DRUŠTVO ILIRIJA organizacija šolskih krožkov za nogomet v Šiški 300.000 

55 KOŠARKARSKI KLUB CERKNICA 

interesne športne dejavnosti - košarka na OŠ Notranjski odred Cerknica, 
Grahovo, Jožeta Kranjca Rakek, Tone Šraj - Aljoša Nova vas, Janeza 
Hribarja Stari Trg 300.000 

56 ŠTUDENTSKI VESLAŠKI KLUB LJUBLJANA veslaška akademija 400.000 
57 KLUB ŠTUDENTOV DRAVINJSKE DOLINE turnir troj v košarki 150.000 
58 KLUB ŠTUDENTOV DRAVINJSKE DOLINE tekmovanje v rolanju 100.000 

59 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 
tek mladih po Mariboru, Rolanje po sceni, aktive počitnice, celoletna 
rekreacija za študente 1.800.000 

60 ŠPORTNO DRUŠTVO FAKULTETE ZA KEMIJO kolesarjenje, pohodništvo, smučanje, kajak in rafting 400.000 

61 ŠPORTNO DRUŠTVO FDV 
program rekreacijskih športnih dejavnosti za študente (košarka, odbojka, 
planinstvo, nogomet, badminton) 500.000 

62 
ŠPORTNO DRUŠTVO FAKULTETE ZA POMORSTVO IN 
PROMET veslanje 300.000 
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Preglednica 6 (nadaljevanje): Izvajalci na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne 
rekreacije  v letu 1999 

št. izvajalec program sredstva (v SIT) 

63 PD JAKOBA ALJAŽA 
delo mladinskega odseka: OŠ Bojan Ilich, Borci za severno mejo, Ivan 
Cankar in Malečnik; VVZ Studenci, Pobrežje 300.000 

64 PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA planinske skupine in interesna vzgoja - mladinska sekcija 300.000 
65 PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA planinski tabor - mladinska sekcija 100.000 
66 PLANINSKO DRUŠTVO MORAVČE zimska planinska šola, poletni planinski tabor 200.000 
67 PD INTEGRAL planinski tabor vrtca Andersen 300.000 
68 PLANINSKO DRUŠTVO DOBROVOLJE-BRASLOVČE dejavnost društva:pohodi 100.000 
69 PLANINSKO DRUŠTVO PTUJ  dejavnost društva:pohodi 150.000 
70 PLANINSKO DRUŠTVO POLJČANE dejavnost društva:pohodi 200.000 
71 ŠD TABOR - SABLJAŠKA SEKCIJA sabljanje za študente 200.000 
72 DRUŠTVO TABORNIKOV osnovna dejavnost 500.000 
73 ŠD PARTIZAN MOSTE vadba športne gimnastike C program 200.000 
74 OŠ BREŽICE interesne dejavnosti: mini odbojka, navijaška skupina, rokomet 200.000 
75 OŠ VIŽMARJE BROD interesna dejavnost: košarka, nogomet, badminton 100.000 
76 OŠ BRASLOVČE mladi planinci, športna šola atletika, košarka, splošna vadba 200.000 
77 ŠD VIRRUS rekreativni triatlon 100.000 
78 ŠD VITAL študentska odbojkarska liga 500.000 

79 ŠRD DUPLEK 
planinski vzpon na Triglav, kolesarski izlet, planinski občinski pohod, športni 
ribolov, športno strelstvo, rusko kegljanje 140.000 

80 ŠD SOKOL BEŽIGRAD osnovna dejavnost 300.000 
81 ŠD KOZMINCI odbojka, košarka, šah, maizni tenis, smučanje, kegljanje, nogomet 300.000 
   število izvajalcev: 74 81.000.000 
   število dejavnosti: 81   

 

Gradnja športnih objektov 
 
Na področju gradnje športnih objektov je bilo največ zahtevkov v primerjavi z razpoložljivimi sredstvi, 
saj so kandidati zaprosili za sredstva v višini 4,3 milijarde SIT. Komisija za gradnjo športnih objektov je 
zato postavila naslednja izhodišča. 
 

1. Pri izboru imajo prednost kandidature nepridobitnih organizacij. 
2. Pri nadaljnjem izbiranju kandidatov, ki so prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje 

telovadnic in športnih igrišč pri osnovnih šolah, imajo prednost kandidature, ki predstavljajo 
nadstandard nad šolskim zagotovljenim programom. 

3. Pri izboru imajo prednost investicije v aktivne športne površine. 
4. Prednost pri končnem izbiranju imajo investicije v teku.  
5. Na področjih, kjer za podobne investicije kandidira več kandidatov, fundacije pozove 

nacionalne panožne športne zveze, da kandidature razvrstijo po pomembnosti. 
6. 10% razpoložljivih sredstev se nameni projektom adaptacije in vzdrževanja. Predlog teh 

projektov se enakomerno razporedi po celotni državi. 
7. Iz nadaljnjega izbiranja se izključijo vse kandidature za opremo. 

 
Na predlog komisije je svet sprejel sklep, da sredstva fundacije prejme 40 kandidatov za 49 investicij. 
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Preglednica 7: Izvajalci na področju gradnje športnih objektov  v letu 1999 

št.   izvajalec investicija sredstva (SIT) 
1. ZAVOD TIVOLI Prenova velike dvorane v Hali Tivoli 60.000.000 
2. OBČINA RADOVLJICA Rekonstrukcija plavalnega bazena 32.000.000 
3. OBČINA BREŽICE Atletski stadion pri Srednji ekonomski šoli 32.000.000 
4. OBČINA HRASTNIK Telovadnica pri OŠ in rokometno igrišče 32.000.000 
5. OBČINA DRAVOGRAD Telovadnica pri OŠ Šentjanž pri Dravogradu 25.000.000 
6. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Keramične smučine in plastične metlice 25.000.000 
7. ŠZ KOPER Rekonstrukcija bazena Žusterna 20.000.000 
8. ŠD RUŠE Gradnja prizidka k športni dvorani 18.000.000 
9. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Planinski izobraževalni center v Bavšici 15.000.000 
10. OBČINA CELJE Atletski center Kladivar - atletska steza 12.000.000 
11. OBČINA NOVA GORICA Kajakaški center v Solkanu 12.000.000 
12. ŠZ RAVNE PREVALJE Sanacija zimskega bazena 10.000.000 
13. ŠRZ RDEČA DVORANA Razsvetljava na mestnem stadionu 10.000.000 
14. OBČINA DOMŽALE Rekonstrukcija Komunalnega centra (košarka) 10.000.000 
15. OBČINA NOVO MESTO Nadgradnja S in J prizidka dvorane Marof 10.000.000 
16. PLAVALNI KLUB LJUBLJANA Rekonstrukcija kopališča Kolezija 10.000.000 
17. NK PUBLIKUM CELJE Sanacija igrišča po poplavi 8.000.000 
18. OBČINA KAMNIK Obnova parketa v športni dvorani 5.000.000 
19. FAKULTETA ZA ŠPORT Pokriti plavalni bazen 5.000.000 
20. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Ureditev biatlonske proge na Pokljuki 4.000.000 
21. OBČINA KRANJ Atletska steza 4.000.000 
22. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Adaptacija atletske steze 5.000.000 
23. ŠZ NOVA GORICA Ureditev igralnih površin v športnem parku 4.000.000 
24. OBČINA ŠKOFJA LOKA Športni park pri OŠ Petra Kavčiča 3.500.000 
25. PD SLOVENJ GRADEC Obnova Grmovškovega doma pod Veliko Kopo 3.000.000 
26. ŠZ KOPER Adaptacija ŠRC Bonifika 2.000.000 
27. ZŠ SLOVENSKE KONJICE Obnova ŠRC v Slovenskih Konjicah 2.000.000 
28. OBČINA NOVO MESTO Vzdrževanje športnih igrišč na Loki 2.000.000 
29. OBČINA GORNJI PETROVCI Sanacija športnih igrišč ob šoli 2.000.000 
30. OBČINA BELTINCI Novogradnja ŠRC v Dokležovju 2.000.000 
31. PD AJDOVŠČINA Obnova planinske koče na Čavnu 2.000.000 
32. PD KOČEVJE Obnova koče pri Jelenovem studencu 2.000.000 
33. ŠD MOZIRJE Vzdrževalna dela  TVD Partizan v Mozirju 2.000.000 
34. ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA Preplastitev igrišča z plastično maso 1.500.000 
35. PD CERKNO Obnova doma na Poreznu 500.000 
36. ZŠD PARTIZAN TRBOVLJE Zunanja ureditev športnega objekta 1.500.000 
37. UNIVERZA V MARIBORU Zunanja igrišča ob Športnem centru - dok. 1.000.000 
38. OBČINA ČRNOMELJ Adaptacija igrišča Majer 1.000.000 
39. OBČINA ČRNOMELJ Adaptacija igrišča Čardak 1.000.000 
40. OBČINA KAMNIK Adaptacija športnih površin pri OŠ T. Brejc 1.000.000 
41. OBČINA LJUTOMER Obnova atletske steze pri Gimnaziji Ljutomer 1.000.000 
42. OBČINA RIBNICA Rekreacijski park Grič 1.000.000 
43. PD CELJE Elektrifikacija koče na Okrešlju 1.000.000 
44. KONJENIŠKI KLUB PIP Dokumentacija za pokrito jahalnico 1.000.000 
45. OBČINA KRANJ Balinišče Center 1.000.000 
46. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Obnova zavarovanih poti v visokogorju 500.000 
47. OBČINA ČRNOMELJ Adaptacija igrišča Kanižarica 500.000 
48. OBČINA ČRNOMELJ Adaptacija igrišča Mavrlen 500.000 
49. PD BLED Vzdrževalna dela na koči na Lipanci 500.000 

    SKUPAJ 405.000.000 
 

Raziskovanje in razvoj športa  
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa je svet na predlog komisije za to področje razdelil sredstva 
med 16 izvajalcev za 19 različnih projektov. Največ sredstev, nekaj čez 38 mio SIT, je bilo namenjenih 
za tehnologijo, potrebno za razvoj in spremljanje treninga. V ta namen je sredstva dobilo 9 izvajalcev. 
Štirje izvajalci so za programe spremljanja in razvoja treninga dobili sredstva v višini nekaj več kot 24 
mio SIT. Za znanstveno raziskovalne projekte so sredstva v skupni višini 7 mio SIT dobili štirje 
projekti. Na področju izobraževanja so se sredstva v višini 2 mio SIT namenila le za izobraževanje 
volunterskih delavcev v športu.  
 
Podobno kot na drugih področjih financiranja fundacije je tudi na področju raziskovanja in razvoja 
športa komisija za izbor projektov postavila izhodišča izbora. 
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1. Prednost pri sofinanciranju imajo aplikativni projekti, ki pokrivajo programe, ki so v interesu 
nacionalnih panožnih športnih zvez in klubov.  

2. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih 
panožnih športnih zvez in Inštituta za šport. Podobno velja za merilno tehnologijo, ki se lahko 
uporablja za različne športne panoge, zato je večina panožnih športnih zvez za ta področja 
kandidirala skupaj z Inštitutom za šport. Glede na to so sredstva na tem področju precej 
osredotočena.  

3. Nakup tehnologij, potrebnih za raziskovanje in razvoj treninga, se sofinancira do največ 50 % 
vrednosti po predložitvi računa za tehnologijo.  

4. Programi spremljanja in razvoja treninga se sofinacirajo največ do 50% vrednosti po 
predložitvi računa usposobljenega izvajalca.  

5. Informacijski sistemi so pomemben del razvoja športa, vendar morajo biti dobro načrtovani, 
tako v smislu tehnike kot informacijskega znanja športnih delavcev. Zaradi pomanjkanja 
sredstev fundacija v letu 1999 ne bo financirala informacijskih sistemov. 

6. Na področju izobraževanja se sredstva, z redkimi izjemami seminarjev volunterskih delavcev, 
niso namenila. Vzrok je v tem, da Strokovni svet pri MŠŠ še ni določil programov in nosilcev 
usposabljanja strokovnih kadrov.  

7. Za sredstva fundacije so upravičeni le znanstveno raziskovalni projekti, ki so sofinancirani tudi 
s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo. 

 
Preglednica 8: Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja športa  v letu 1999 

 št.  izvajalec projekt  
sredstva 

(SIT) 
1 KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE preiskave krvi-testosteron 400.000 

2 
FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA 
ŠPORT 

PROGRAMI SPREMLJANJA IN RAZVOJA TRENINGA ZA PANOŽNE ŠPORTNE 
ZVEZE (strelstvo, športno plezanje, jadranje, košarka, plavanje, gimnastika, 
nogomet, judo, tenis, kolesarstvo, veslanje, kajak-kanu na divjih in mirnih vodah, 
biatlon, atletika, smučarski skoki, smučarski teki in nordijska kombinacija, rokomet, 
lokostrelstvo, odbojka, alpsko smučanje) 12.611.000 

3 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM SPREMLJANJA TRENINGA 300.000 
4 OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT DOPING KONTROLA 1.000.000 
5 OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT ZDRAVSTVENO SPREMLJANJE ŠPORTNIKOV 10.000.000 

6 FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO 
raziskava KONTRAKTILNE LASTNOSTI SKLETNIH MIŠIC PRI VRHUNSKIH 
ŠPORTNIKIH 4.000.000 

7 
FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO 

raziskava MODELIRANJE POTENCIALNE USPEŠNOSTI ŠPORTNIKOV 
IZBRANIH ŠPORTNIH PANOG TER TRANSFORMACIJSKIH POSTOPKOV S 
POMOČJO EKSPERTNEGA SISTEMA "SPORT MANAGER" 2.000.000 

8 
FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO raziskava ŠPORT V FUNKCIJI ZDRAVJA IZBRANIH SKUPIN PREBIVALSTVA 200.000 

9 FAKULTETA ZA ŠPORT 
raziskava UČINEK METODE Z NEPREKINJENIM NAPOROM NA 
VZDRŽLJIVOST 800.000 

10 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

VIDEOREKORDERJI (3), VIDEOKAMERE (5), VIDEOPROJEKTOR (2), 
PRENOSNE FOTOCELICE (3), TENZIOMETRIJSKI TEPIH (3), MERILCI 
LAKTATA (5), PULSMETRI (10) Z VMESNIKI (3) 2.000.000 

11 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE OPREMA PO SPISKU 2.000.000 
12 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE napravi MEDIO MULTISONO in MEDIO LASER PULSE 400.000 

13 
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, 
NORDIJSKE DISCIPLINE-TEKI 

PULZMETER (12), RAČUNALNIŠKI VMESNIK (2), PRENOSNI RAČUNALNIK (2), 
VIDEO KAMERA (1), LAKTATMETER (1), MERILEC VMESNIH ČASOV (2), 
MERILEC HITROSTI SMUČI (2) 1.000.000 

14 
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, 
NORDIJSKE DISCIPLINE-SKOKI SISTEM ZA OBJEKTIVNO SPREMLJANJE ODSKOKA 2.000.000 

15 
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, 
ALPSKE DISCIPLINE 

LAKTATOMETER (2), APARAT ZA KISIK (12), BIOMETER (2), ELEKTRONSKI 
MULATOR (12), ENDOLASER (2), ULTRAZVOK SONOPULS (2), PULSMETER 
POLAR (12), PULSMETER VMESNIK (2), RAČUNALNIK (2), DIGITALNA 
KAMERA (2), VIDEOREKORDER (2), MERILNA NAPRAVA (2) 1.000.000 

16 
FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA 
ŠPORT 

MERILNA TEHNOLOGIJA IZ KANDIDATURE ZA SPREMLJANJE IN RAZVOJ 
TRENINGA PANOŽNIH ŠPORTNIH ZVEZ (strelstvo, plavanje,  kolesarstvo, 
veslanje, kajak-kanu na divjih in mirnih vodah, biatlon, atletika,  smučarski teki in 
nordijska kombinacija, rokomet, lokostrelstvo, odbojka, alpsko smučanje) 29.000.000 

17 ODBOJKARSKA ZVEZA SLO 
RAČUNALNIŠKI PROGRAM ZA VIDEO-STATISTIČNO ANALIZO SPREMLJANJA 
TEKEM IN TRENINGOV 289.000 

18 
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, 
BIATLON 

OXILOG (1), EKG (2), APARAT ZA KISIK (12), STIMULATOR (2), PULZMETER 
(12), VMESNIK (2), BIOMETER (2), FOTOMETER (1), RAČUNALNIK (1), 
NAPRAVA ZA STRELJANJE V MIRNEM 1.000.000 

19 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE STROKOVNI SEMINARJI ZA VOLUNTERSKE ŠPORTNE DELAVCE  2.000.000 
  število projektov: 19   72.000.000 
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Založništvo v športu 
 
Na področju založništva v športu je kandidiralo kar 66 izvajalcev, zato je komisija opredelila naslednje 
elemente izbora. 
 

1. Zaradi velikega števila kandidatur na različnih področjih založništva se iz sredstev fundacije 
financira le strokovna literatura – domače strokovne knjige in prevodi ter deli revij s strokovno 
problematiko.  

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo krovne organizacije, nato društva in klubi, nazadnje 
pa gospodarske družbe. 

3. Izbor financiranja strokovne literature mora zajemati tri področja založništva v športu: 
vrhunski šport, rekreacijo in šolski šport.  

 
Svet je na predlog komisije sprejel sklep, po katerem naj bi sredstva na področju založništva dobilo 30 
izvajalcev za 58 publikacij. Z izjemo štirih knjig, ki imajo poseben pomen, so vse izbrane publikacije 
strokovne.  
 
Preglednica 9: Izvajalci na področju založništva v športu v letu 1999 

št. izvajalec publikacija sredstva (SIT) 
1 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE TABORNIŠKI PRIROČNIK 500.000 
2 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE DRUŽABNI IN ŠPORTNI PLES  150.000 
   ROCK'N'ROLL 150.000 
   CELOVITA PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA PLESALCA  150.000 

3 ŠUS REVIJA FITA 500.000 
4 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE OSNOVE VATERPOLA 350.000 
5 AERODYNAMIC DANILO ANTIČ S.P AKROBATSKO LETENJE 300.000 
6 SLOVENSKA ŠPORTNA ZVEZA SLOVENSKI ŠPORT NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM 200.000 
7 JUDO ZVEZA SLOVENIJE JUDO ZA MLADE 500.000 
   REVIJA JUDO 200.000 

8 
FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO KINEZIOLOGIJA SLOVENICA 500.000 

9 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE REVIJA ATLETIKA   750.000 
   TRENIRAJ TRDO, ZMAGUJ Z LAHKOTO  200.000 
   TEK ČEZ OVIRE  200.000 
    KAJ MORAŠ VEDETI O DOPINGU 200.000 

10 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE PRIROČNIK ZA TRENERJE NAMIZNEGA TENISA  250.000 
   REVIJA BELA ŽOGICA  200.000 

11 KARATE ZVEZA SLOVENIJE KARATE TRENING 400.000 
12 ŠD LJUBLJANA ŠIŠKA ŠOLA V NARAVI 200.000 
13 EKO PROJEKT-POLAR PRIROČNIK O POZNAVANJU SRČNE FREKVENCE 200.000 

   MOJA PRIPRAVA NA ŠPORTNO SEZONO 200.000 
14 ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV ZBORNIK STROKOVNEGA POSVETA 500.000 
15 FIT S.P. IDEOLOŠKE PARADIGME V ŠPORTU 150.000 
16 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE ALPINISTIČNI RAZGLEDI 400.000 

   PLANINSKE URICE 868.500 
   MALA KNJIGA O OPREMI ZA GORE IN STENE 560.000 
   ALPINISTIČNA ŠOLA  455.000 
   HOJA IN PLEZANJE 455.000 
   NEVARNOSTI V GORAH 455.000 

17 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE REVIJA TRIM SOKOL 250.000 
18 OŠ SIMONA JENKA  RAZISKUJMO SVOJ SRČNI UTRIP 200.000 
19 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE REVIJA NAŠ NOGOMET 500.000 
20 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, ZUTS ŽEPNI PRIROČNIK UČIMO SE Z IGRO  180.000 

   PREVOD KASETE UČIMO SE Z IGRO  84.000 
   VIDEOKASETA POHODNIŠTVO  118.000 
   VIDEOKASETA IMITACIJSKE VAJE 118.000 
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Preglednica 9 (nadaljevanje): Izvajalci na področju založništva v športu v letu 1999 

št. izvajalec publikacija sredstva (SIT) 
21 FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA ŠPORT BIOMEHANIKA PLAVANJA 300.000 

   ŠPORTNA REKREACIJA V FUNKCIJI ZDRAVJA ODVISNIKOV 175.000 
   CONSKA OBRAMBA IN NAPAD PROTI NJEJ 175.000 
   TENIS - ORGANIZACIJSKE OBLIKE TRENINRANJA 375.000 
   TENIS - UČENJE 350.000 
   OSNOVNA ATLETSKA MOTORIKA 300.000 
   TEK ČEZ OVIRE 290.000 
   GOLF - TEORIJA IN METODIKA 300.000 
   SOCIOLOGIJA ŠPORTA 437.000 
   MINI ROKOMET 315.000 
   OPEN WATER DIVER 477.000 
   CELOVITA PSIHOFIZIČNA PRIPRAVA PLESALCA 112.000 
   OSNOVE UČENJA PLAVANJA 150.000 

22 FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA ŠPORT REVIJA ŠPORT 500.000 

23 
ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV 
SLOVENIJE REVIJA TRENER ROKOMET 300.000 

24 DRUŠTVO ŠPORTNA ŠOLA CELJA 
ROKOMET - PROGRAMIRANJE IN METODIKA TEHNIČNO 
TAKTIČNE PRIPRAVE 175.000 

25 ODBOJKARSKA ZVEZA SLO REVIJA ODBOJKA 300.000 
26 SABLJ. KLUB OLIMPIJA KNJIGA O SABLJANJU 300.000 

27 
ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH 
DRUŠTEV V ITALIJI ZBORNIK ZAMEJSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI 200.000 

28 PLAV. KLUB LJUBLJANA PRIROČNIK O PLAVALNIH TEHNIKAH 200.000 
29 OKS-ZŠZ ANTIDOPING 150.000 

   LEON ŠTUKELJ - 100 LET, 100 SLIK 228.000 
   KNJIGA ŠPORT V SLOVENIJI 122.500 

30 SQUASH ZVEZA SLOVENIJE PRIROČNIK ZA SQUASH 175.000 
 30 izvajalcev     
 58 publikacij   18.000.000 

 

Leto 2000 
 
Tudi v letu 2000 je fundacija razpisala 900 mio SIT in sicer za naslednja področja: 
• športna dejavnost 396 mio SIT; 

a) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc 158.400.000 SIT, 
b) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 

programe reprezentanc 158.400.000 SIT, 
c) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno 

rekreacijo 59.400.000 SIT, 
d) za druge programe 19.800.000 SIT; 

• gradnja športnih objektov 414 mio SIT, in sicer 
a) za gradnjo športnih objektov 380.880.000 SIT, 
b) za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov 33.120.000 SIT; 

• raziskovanje in razvoj športa 72 mio SIT; 
• založništvo v športu 18 mio SIT. 
 
Na razpis se je prijavilo 931 projektov, s katerimi so prosilci kandidirali za nekaj manj kot 7 milijard 
SIT. Sredstva fundacije v višini  885.169.990 SIT je svet razdelil med 128 kandidatov za 278 projektov.  
 
Zaradi velikih zahtevkov prosilcev je fundacija poleg meril, opredeljenih v javnem razpisu, pri izboru 
upoštevala še nekatere elemente, ki so jih strokovno utemeljile strokovne komisije fundacije za 
posamezna področja. Izhodišča je potrdil svet fundacije, nato pa so jih komisije upoštevale pri pripravi 
predloga delitve sredstev na svojem področju. 
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Športne dejavnosti: dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc 
 
Na področju vrhunskega športa so bila sredstva razporejena med 42 projektov. Večino sredstev je bilo 
namenjenih za programe nacionalnih panožnih športnih zvez, vendar je v primerjavi z enim letom prej 
ta delež manjši, saj je fundacija namenila 55 mio SIT OKS-u za program olimpijske reprezentance za 
OI v Sydneyu.  
 
Sredstva so bila razdeljena na podlagi naslednjih elementov: 

• financirajo se samo programi nacionalnih reprezentanc; 
• sredstva za programe reprezentanc posameznih športnih panog se razdelijo preko njihovih 

nacionalnih panožnih zvez; 
• osnova za vrednotenje posameznih programov je veljavna kategorizacija športnikov.  

 
Pri vrednotenju vlog je komisija upoštevala tudi: 

• razširjenost posamezne športne panoge v svetu; 
• nacionalni pomen posamezne športne panoge; 
• doseženi rezultati v letu 1999; 
• stroškovna zahtevnost posameznega športa; 
• skupni prihodki nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 1998. 

 
Preglednica 10: Izvajalci na področju dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc v letu 2000 

št. izvajalec sredstva (SIT) 
1. OKS-ZŠZ - OI SYDNEY 2000 55.000.000 
2. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 8.942.273 
3. SZS, ALPSKO SMUČANJE 9.578.426 
4. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 7.180.796 
5. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 5.678.369 
6. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 5.481.993 
7. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 3.587.988 
8. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 4.054.259 
9. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 3.614.501 
10. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 4.098.844 
11. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 3.222.936 
12. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - HIMALAJA 3.663.289 
13. SZS, SMUČARSKI SKOKI 4.043.419 
14. JUDO ZVEZA SLOVENIJE 3.180.760 
15. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.128.350 
16. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.747.020 
17. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 2.638.585 
18. SZS, SMUČARSKI TEKI 2.000.035 
19. SZS, BIATLON 3.337.389 
20. SZS, NORDIJSKA KOMBINACIJA 2.192.797 
21. VATERPOLO ZVEZA SLOVENIJE 1.927.734 
22. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 1.247.003 
23. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - ŠPP 1.125.922 
24. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.815.094 
25. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.008.459 
26. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 1.976.532 
27. KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 963.867 
28. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 674.707 
29. SUSA 1.000.000 
30. BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.730.150 
31. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE 361.450 
32. BADMINTONSKA ZVEZA 1.245.800 
33. SNOWBOARDING ZVEZA SLOVENIJE 240.364 
34. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE  722.900 
35. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE 180.725 
36. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE 837.365 
37. SZS, SNOWBOARD 730.732 
38. ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE 560.242 
39. ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOV 500.000 
40. ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 60.242 
41. RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 41.571 
42. GO ZVEZA SLOVENIJE 77.112 

 SKUPAJ 42 projektov 158.400.000 
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Športne dejavnosti: dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – programi reprezentanc 
 
Na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, so bila 
sredstva razporejena med 45 projektov. Enako kot na področju vrhunskega športa je bilo največ 
sredstev namenjenih programom nacionalnih panožnih športnih zvez, vendar je delež le-teh v 
primerjavi s področjem vrhunskega športa bistveno večji. Pri razdeljevanju sredstev na tem področju je 
komisija poleg izhodišč, ki jih je postavila pri dejavnosti vrhunskega športa, upoštevala še naslednje: 

• znotraj kategorizacije je ovrednotila perspektivni in mladinski razred; 
• upoštevala razširjenost športne panoge v Sloveniji. 

 
Preglednica 11: Izvajalci na področju dejavnosti otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport – programi reprezentanc v letu 2000 

št. izvajalec sredstva (SIT) 
1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 13.552.754 
2. SZS, ALPSKO SMUČANJE 11.023.279 
3. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 8.802.700 
4. OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT štipendije 15.000.000 
5. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 8.287.396 
6. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 6.943.460 
7. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 6.648.027 
8. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 6.132.591 
9. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 6.159.318 
10. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 4.837.431 
11. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 5.708.155 
12. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - HIMALAJA 4.893.743 
13. SZS, SMUČARSKI SKOKI 3.914.611 
14. JUDO ZVEZA SLOVENIJE 4.366.559 
15. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 6.840.570 
16. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.555.545 
17. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.258.613 
18. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 2.542.912 
19. SZS, SMUČARSKI TEKI 2.968.162 
20. SZS, BIATLON 1.363.771 
21. SZS, NORDIJSKA KOMBINACIJA 2.504.400 
22. VATERPOLO ZVEZA SLOVENIJE 2.718.480 
23. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 3.355.058 
24. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - ŠPP 3.122.288 
25. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.406.247 
26. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.126.470 
27. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 1.056.739 
28. OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT Bled 3.000.000 
29. KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 1.261.828 
30. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 1.467.413 
31. SUSA 1.000.000 
32. OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT  MI AJ 1.500.000 
33. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE 920.885 
34. SNOWBOARDING ZVEZA SLOVENIJE 928.814 
35. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE  444.018 
36. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.087.392 
37. SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 1.051.712 
38. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE 813.279 
39. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 701.141 
40. TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 607.694 
41. GOLF ZVEZA SLOVENIJE 545.073 
42. ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 414.568 
43. ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV SLOVENIJE 366.350 
44. RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 100.649 
45. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE 99.905 

 SKUPAJ 45 projektov 158.400.000 
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Športne dejavnosti: dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti 
študentov in športne rekreacije 
 
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športe 
rekreacije so bila sredstva razporejena med 50 projektov. Skoraj 90 % sredstev je bilo namenjenih 
krovnim organizacijam, kar je glede na veliko število prijavljenih projektov skladno z razpisnimi pogoji. 
Med krovnimi organizacijami je bilo največ sredstev namenjeno nacionalnim športnim zvezam, 
podobna višina sredstev pa je bila namenjena zavodom za šport, občinskim športnim zvezam in 
nacionalnim panožnim športnim zvezam. Nekaj več kot 10 % sredstev je fundacija razporedila tudi za 
projekte športnih društev in klubov, ki organizirajo večje športne prireditve. Ker so že samo zahtevki 
krovnih organizacij daleč presegali razpisana sredstva, je svet sredstva namenil predvsem za programe 
interesne športne vzgoje otrok in mladine, ki niso del rednega ali razširjenega programa šole, ki se 
izvajajo med šolskim letom, in programe športnih dejavnosti študentov ter športne rekreacije, katerih 
osnovni namen je promocija športno rekreativnih dejavnosti. 
 
Preglednica 12: Izvajalci na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športe rekreacije v letu 2000 

št. izvajalec projekt 
sredstva  
(v SIT) 

1 AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA 
Medpočitniške dejavnosti otrok in mladine, enkratne in večkratne akcije športne 
rekreacije 4.030.242 

2 AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO Družinska rekreacija za otroke in starše 500.000 
3 AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO Delavske športne igre 1.280.242 
4 CENTER ZA KULTURO, ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 20. Martinov pohodni tek 232.000 
5 KOLESARSKI KLUB ROGLA 66 gorskih vzponov po Sloveniji, 8. kolesarski skok na Roglo 530.242 
6 KOLESARSKO DRUŠTVO ROG Kolesarski maraton 830.242 
7 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Akcija "2x5000 loparjev" 330.242 
8 OKS-ZŠZ Olimpijski teki 2000 1.600.000 
9 ORIJENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE Orientirajmo slovenske šole 480.242 

10 OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA MNZ LJUBLJANA Otroška nogometna šola  530.242 
11 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Akcija Ciciban - planinec 600.000 
12 PLANINSKA ZVEZA-ML IN GORE Državno tekmovanje Mladina in gore 240.000 
13 PLANINSKA ZVEZA-ML PLANINEC Akcija Mladi planinec 600.000 
14 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Vodena vadba za nosečnice v vodi  530.242 
15 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Rekreacija za ženske po porodu 830.242 
16 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Promocija vadbe seniorjev v vodi in vadba 880.242 
17 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE Šolska plesna liga 530.242 
18 RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Tabor mladih ribičev Slovenije 230.242 
19 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE Program Ohranimo stabilnost 830.242 
20 SUSA Slovenska univerzitetna prvenstva v ekipnih športih 160.000 
21 SUSA Veslaška akademija 380.242 
22 SUSA Mednarodni študentski pokal Alpe-adria 2000 450.000 
23 SUSA Veslaška regata - dvoboj četvercev univerz 330.242 
24 ŠD RADENCI XX. Mednarodni maraton treh src 2.330.242 
25 ŠD ROGOZA Shod ženske odbojke  830.242 
26 ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA Rekreacija moški do 60 let, rekreacija ženske do 60 let, pohod na Nanos 500.000 
27 ŠUS ŠUS Center 1.530.242 
28 ŠUS Vetrolov ujemi me 1.530.242 
29 ŠZ BELTINCI Športne igre krajevnih skupnosti Občine Beltinci 2000 280.242 
30 ŠZ BELTINCI Otroške športne delavnice Beltinci 2000 330.242 
31 ŠZ BREŽICE Brežiški športni vikend in Pohod po poteh brežiške čete 280.242 
32 ŠZ CELJE Program jesenskih in zimskih počitnic za osnovne in srednje šole v občini Celje 1.000.000 
33 ŠZ KRANJ Počitnice zimske in letne 1.030.242 
34 ŠZ MARIBOR Akcija "Toti Mariborčan"  1.200.000 
35 ŠZ MARIBOR IN ZAVOD ZA ŠPORT MARIBOR Projekt razširitve akcije športa mladih v prostem času 1.830.242 
36 ŠZ NOVA GORICA Program medpočitniških dejavnosti, S Triglavom do zdravja 600.000 
37 ŠZ ŠKOFJA LOKA 20. medobčinske športne igre  880.242 
38 TIMING LJUBLJANA Organizacijski odbor 5. Ljubljanskega maratona  1.530.242 
39 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJ Športna vadba aerobike 400.000 

40 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJ 
Športne igre študentov univerze v Ljubljani: kros, košarka, odbojka, nogomet, 
tenis, badminton 500.000 

41 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJ Športna rekreacija: košarka, odbojka, nogomet, tenis, smučanje, aerobika  500.000 
42 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR Poletni športni tabor 300.000 

43 UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 
Športne prireditve: Tek mladih po Mariboru, Študentske športne igre, Študentski 
All Stars 2000, Zvezde malega nogometa 2000 700.000 

44 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE Mini vaterpolo 880.242 
45 VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE V KOPRU Mednarodna regata s kuterji 300.000 
46 ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE Ohranimo vitalnost 280.242 
47 ZVEZA NAVIJAŠKIH IN POM PON SKUPIN SLOVENIJE Program promocije navijaških in pom pon skupin 530.242 
48 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE Osnovni program v letu 2000 330.242 

49 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE 
Program taborjenj in zimovanj kot aktivno športno rekreativno preživljanje 
počitnic 1.030.498 

50 
ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE in ZAVOD ZA 
ŠPORT SLOVENIJE Aktivno preživljanje prostega časa mladih 21.030.242 

  Skupaj 50 programov   59.400.000 
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Športne dejavnosti: drugi programi 
 
Fundacija je za leto 2000 prvič razpisala sofinanciranje drugih programov športnih dejavnosti in sicer: 

• informiranje ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju, 
• promocija športno rekreativnih dejavnosti preko rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih 

nacionalnega obsega, 
• muzejska dejavnost, določena z zakonom o varstvu kulturne dediščine, na področju športa. 

 
Na splošno so bile vloge, ki so kandidirale na tem področju, slabo pripravljene, zato fundacija ni 
razdelila vseh razpisanih sredstev. Večino sredstev je namenila projektom informiranja ljudi o športno 
rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju, saj meni, da so informacijski sistemi zelo 
pomemben del športne rekreacije. Trenutno stanje na tem področju v Sloveniji je po mnenju fundacije 
namreč slabo.  
 
Tri četrtine razdeljenih sredstev na tem področju je fundacija namenila športnim združenjem, kar je 
glede na zahteve po nacionalnem ali regionalnem dosegu razpisanih programov tudi pričakovano. 
 
Preglednica 13: Izvajalci na področju drugih programov v letu 2000 

št.  izvajalec projekt 
sredstva 
(v SIT) 

1 OKS-ZŠZ Integralni informacijski sistem športa v Sloveniji 9.000.000 
2 OKS-ZŠZ Tedenska oddaja o športu za vse na lokalnih TV 1.200.000 
3 SUSA Študentski informacijski sistem 1.500.000 
4 ŠD VZPON B`cikel na Internetu 500.000 
5 ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE Informacijski sistem 3.000.000 

6 ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA 
Informiranje širšega kroga ljudi o športno 
rekreativnih dejavnostih na regionalnem področju 400.000 

7 ŠUS Koledar športa za vse 1.000.000 
  Skupaj 7 projektov   16.600.000 
    razpisana sredstva 19.800.000 
    razlika (nerazporejeno) 3.200.000 

 

Gradnja športnih objektov 
 
Tako kot leto prej je bilo največ zahtevkov v primerjavi z razpoložljivimi sredstvi na področju gradnje 
športnih objektov, saj so kandidati zaprosili za sredstva v višini štirih milijard SIT. Komisija za gradnjo 
športnih objektov je zato postavila naslednja izhodišča. 
 

1. Iz izbiranja se izločijo kandidature tistih prosilcev, ki so prejeli sredstva za iste investicije po 
razpisu v letu 1999.  

2. Pri izbiranju kandidatov, ki so prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje telovadnic in 
športnih igrišč pri osnovnih šolah, imajo prednost kandidature, ki predstavljajo nadstandard 
nad šolskim zagotovljenim programom. 

3. Pri oženju kandidatur daje komisija prednost investicijam v športne površine, manjšo 
prioriteto pa kandidaturam za ureditev tribun.  

4. Pri vrednotenju kandidatur komisija ne zanemari prostovoljnega dela, ki ga vložijo društva, 
klubi in zveze v gradnjo ali vzdrževanje športnih objektov.  

5. Pri objektih za ekipne športe daje komisija prednost projektom iz sredin, ki nastopajo v 
mednarodnih tekmovanjih. 

6. Prednost pri končnem izbiranju imajo investicije v teku. Investicije, ki so sicer gradbeno 
zaključene, a finančno še odprte, se ne izloči iz nadaljnjega izbora. 

7. Na področjih, kjer za podobne investicije kandidira več kandidatov, fundacije pozove 
nacionalne panožne športne zveze, da kandidature prednostno razvrstijo. 
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8. Komisija bo okvirno 15% razpoložljivih sredstev namenila projektom adaptacije in 
vzdrževanja. Predlog teh kandidatur se enakomerno razporedi po celotni državi, pri čemer 
višina odobrenih sredstev za posamezen projekt naj ne bi presegala 5 mio SIT. 

 
Na podlagi predstavljenih izhodišč je na predlog komisije svet sprejel sklep, da se razpisana sredstva 
razdeli med 49 projektov. Največ sredstev bodo dobile občine in javni zavodi, ki upravljajo s športnimi 
objekti, sledijo pa jim športna društva in klubi. Sredstva so razpršena po celotnem območju Slovenije, 
največ sredstev pa je bilo razporejenih na Štajersko regijo. 
 
Preglednica 14: Izvajalci na področju gradnje športnih objektov v letu 2000 

št. izvajalec projekt 
sredstva  
(v SIT) 

1 JZ ŠPORTNI CENTER MARIBOR Izgradnja zimskega kopališča Pristan 40.000.000 
2 OBČINA TRBOVLJE Športna dvorana Polaj 30.000.000 
3 ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE Večnamenska športna dvorana 29.000.000 
4 OBČINA KRŠKO Večnamenska športna dvorana 27.000.000 
5 OBČINA RIBNICA Obnova dvorane in bazena v ŠC Ribnica 27.000.000 
6 MARIBORSKO ŠD BRANIK MARIBOR Obnova nogometnih vadbenih površin 24.000.000 
7 ZPO Celje Obnova dvorane Golovec 22.000.000 
8 MESTNA OBČINA KOPER Večnamenska dvorana Bonifika 20.000.000 
9 PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA Planinski dom pri Krnskih jezerih 15.000.000 

10 ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA Sanacija nogometnega igrišča 10.000.000 
11 OBČINA KOMENDA Športna dvorana 10.000.000 
12 ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE Dvorana za balinanje 8.000.000 
13 OBČINA KOČEVJE Preplastitev atletske steze na stadionu Gaj 8.000.000 
14 ŠD PARTIZAN SEVNICA Obnova doma TVD Partizan Sevnica  6.000.000 
15 AK MURSKA SOBOTA Hangar za letala 6.000.000 
16 ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV ILIRIJA Adaptacija strehe 6.000.000 
17 ŠD TRNOVO Sanacija tal v telovadnici, sanitarij 6.000.000 
18 PK RADOVLJICA PARK HOTEL BLED Rekonstrukcija otroškega bazena 6.000.000 
19 DTV PARTIZAN VIČ  Posodobitev gimnastične telovadnice 5.000.000 
20 SZS-NORDIJSKE DISCIPLINE Mreža skakalnih objektov 5.000.000 
21 ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE Adaptacija telovadnice pri OŠ Brežice 5.000.000 
22 DRUŠTVO ZA ŠR MURSKA SOBOTA Ureditev igrišč 5.000.000 
23 ŠD TRIGLAV PREDANOVCI Klubski prostori 5.000.000 
24 OŠ II MURSKA SOBOTA Atletska steza 4.000.000 
25 OBČINA MISLINJA Igrišča Dolič 4.000.000 
26 ALC LESCE-BLED Gradnja hangarja 4.000.000 
27 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠRC Loka 4.000.000 
28 OBČINA DRAVOGRAD Športno igrišče in atletska steza 3.000.000 
29 ŠD GABERJE Obnova telovadnice ŠD Gaberje 3.000.000 
30 ODBOJKARSKI KLUB KAMNIK Zunanja odbojkarska igrišča 3.000.000 
31 OBČINA CERKNICA Športni park Rakek 3.000.000 
32 VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE BLED Obnova lesenih pomolov 3.000.000 
33 MESTNA OBČINA CELJE Zimski bazen - dvignjeno dno 2.500.000 
34 OBČINA POSTOJNA - KS BUKOVJE Večnamensko športno igrišče 2.500.000 
35 OBČINA JESENICE Športna hala Podmežakla 2.500.000 
36 NK PUBLIKUM CELJE Adaptacija sanitarij in garderob Olimp 2.000.000 
37 OBČINA CERKNICA Prenova športne dvorane Cerknica 2.000.000 
38 AERO KLUB NOVO MESTO Vzdrževalna dela na hangarju 2.000.000 
39 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Obnova plezališč 1.500.000 
40 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Vzdrževalna dela visokogorskih poti 1.500.000 
41 PD CELJE Dom planincev v Logarski 1.000.000 
42 PD TOLMIN Koča na planini Razor - solarne naprave 1.000.000 
43 KS MELINCI Izgradnja rokometnega igrišča 1.000.000 
44 OBČINA LJUTOMER Izgradnja polytanske atletske steze 1.000.000 
45 KAJAK KANU KLUB ŽUSTERNA Sanacija dveh splavov, dostopnih mostov 1.000.000 
46 TSD OLIMPIJA Zemeljska dela na tekaški progi Bonovec 1.000.000 
47 OBČINA ŽIRI Rekonstrukcija igrišča 1.000.000 
48 ŠZ KOČEVJE Menjava parketa v mali telovadnici 1.000.000 
49 ŠD BAČA PODBRDO Rekonstrukcija razsvetljave igrišča 200.000 

 Skupaj 49 investicij  380.700.000 
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Gradnja športnih objektov: subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih 
objektov 
 
Fundacija je za leto 2000 prvič razpisala tudi subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo 
športnih objektov, na kateri naj bi za razliko od drugih razpisanih področij imele gospodarske družbe 
enake možnosti za pridobitev sredstev fundacije. Žal se je na omenjeno postavko prijavilo izredno 
malo število kandidatov, zato se je svet odločil, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev. Večina sredstev 
je bila dodeljena gospodarskim družbam. 
 
Preglednica 15: Izvajalci na področju subvencioniranja obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih objektov v letu 2000 

št. izvajalec projekt 
sredstva  
(v SIT) 

1 ŠC Pohorje d.o.o., Maribor Ureditev smučišč 16.320.119 
2 Občina Prevalje Izgradnja športne dvorane 1.091.318 
3 Vogu d.o.o., Besnica Izgradnja večnamenske športne dvorane 1.000.000 
4 Občina Oplotnica Izgradnja večnamenske telovadnice 3.258.553 

 Skupaj 4 investicije  21.669.990 
 

Raziskovanje in razvoj športa  
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa je fundacija v letu 2000 financirala 27 projektov. Največ 
sredstev, 33,9 mio SIT, je bilo namenjenih za tehnologije, potrebne za razvoj in spremljanje treninga. V 
ta namen je dobilo sredstva 16 izvajalcev. Za štiri programe spremljanja in razvoja treninga je fundacija 
namenila 26,5 mio SIT, za 11 znanstveno raziskovalnih projektov pa 7 mio SIT. Fundacija je s 4,6 mio 
SIT financirala tudi izobraževanje volunterskih delavcev v športu.  
 
Enako kot na drugih področjih financiranja fundacije je tudi na področju raziskovanja in razvoja športa 
komisija za izbor projektov postavila izhodišča izbora. 
 

1. Zaradi velikih zahtevkov po sredstvih na področju raziskovanja in razvoja v športu bodo imeli 
v letu 2000 prednost pri sofinanciranju aplikativni projekti, ki so v interesu krovnih športnih 
organizacij. 

2. Na področju nakupa tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga, je glede na 
zaprošena sredstva največja skupna kandidatura Inštituta za šport in večine nacionalnih 
panožnih športnih zvez. Glede na to, da ta vloga pokriva večino potreb panožnih zvez, je 
smiselno, da so sredstva za tehnologije osredotočena na tej vlogi. 

3. Fundacija bo sofinancirala največ 50 % dejanske vrednosti tehnologij izbranih izvajalcev. 
4. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih 

panožnih športnih zvez, OKS in Inštituta za šport, zato je smotrno, da fundacija sofinancira le 
omenjene izvajalce, in sicer največ do 50 % vrednosti programa po predložitvi računa 
usposobljenega izvajalca. 

5. Od prijavljenih kandidatur na področju strokovnega usposabljanja in izobraževanja, ki 
usposabljajo pretežno volonterske športne delavce, trenutno le Planinska zveza Slovenije 
izpolnjuje razpisne pogoje, saj ima začasno potrdilo Strokovnega sveta, ki je po določbah 16. 
člena zakona o športu med drugim odgovoren tudi za določanje programov usposabljanja za 
opravljanje strokovnega dela v športu, nosilce usposabljanja ter način preverjanja 
usposobljenosti. 

6. Za sredstva fundacije so upravičeni le znanstveno raziskovalni projekti, ki so sofinancirani tudi 
s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo. 
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Preglednica 16: Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja v letu 2000 

št. izvajalec projekt 
sredstva  
(v SIT) 

1 
FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, dr.Vojko 
Valenčič 

Kontraktilne lastnosti skeletnih mišic pri vrhunskih športnikih - analiza 
z metodami numeričnega modeliranja 2.500.000 

2 
FAKULTETA ZA ŠPORT-INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO, dr.Milan Čoh 

Modeliranje potencialnih uspešnosti športnikov izbranih športnih 
panog ter transformacijskih postopkov s pomočjo ekspertnega sistema 
"Sport manager" 1.300.000 

3 
FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO, dr.Branko Škof 

Vzdržljivostni tek in druge aerobne športne aktivnosti v šolski športni 
vzgoji 1.000.000 

4 
FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO, dr. Matej Tušak 

Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening vrhunskih, 
perspektivnih in nekdanjih vrhunskih športnikov 1.000.000 

5 
FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO, dr. Herman Berčič Šport v funkciji zdravja izbranih skupin prebivalstva 200.000 

6 
FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO, dr. Anton Ušaj Učinek metode z neprekinjenim naporom na vzdržljivost 1.000.000 

7 FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA ŠPORT Programi spremljanja in razvoja treninga  15.000.000 

8 KOLESARKA ZVEZA SLOVENIJE 
Spremljanje in razvoj treninga pri kolesarskih reprezentančnih 
selekcijah 500.000 

9 OKS-ZŠZ Nenapovedana testiranja - izvajanje doping kontrole 1.000.000 
10 OKS-ZŠZ Nadstandardno zdravstevno zavarovanje vrhunskih športnikov 10.000.000 

11 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 

Sistem za hitro biomehanično analizo: kamera in sistem za obdelavo; 
videorekorderji za prenos podatkov na TV, merilci laktata med 
treningom; ugotavljanje laktatne vrednosti pri različnih obremenitvah; 
merilci srčnega utripa; tenziometrijske plošče za testiranje 
učinkovitosti treninga moči in eksplozivne moči; kompleti prenosnih 
fotocelic za trening tehnike in merjenje max hitrosti 2.000.000 

12 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE Videorekorder, videokameri, badmintonski tepihi 300.000 

13 FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA ŠPORT 
Tehnologije potrebne za spremljanje in razvoj treninga, navedene v 
spisku 23.126.000 

14 JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 
Prenosni GPS, videokamera s stabilzatorjem slike in nepropustnim 
etuijem  274.000 

15 KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Videokameri, videorekorder 600.000 
16 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE Digitalne videokamere ter merilne naprave  200.000 
17 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE Monitorji srčne frekvence in računalniški vmesniki 300.000 
18 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE Merilna tehnologija: timing 2.000.000 
19 SZS-ALPSKE DISCIPLINE Radijske postaje 500.000 
20 SZS-BIATLON Radijske postaje 200.000 

21 SZS-NORDIJSKE DISCIPLINE 
Merilniki srčnega utripa, računalniški vmesnik, laktatometer, merilnika 
hitrosti tekaških smuči, video oprema, merilniki hitrosti na skakalnici 1.500.000 

22 ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA Elektronska merilna naprava, video kamera, videorekorder 200.000 
23 ŠPORTNO DRUŠTVO DOVJE-MOJSTRANA Enobarvni LED grafični prikazovalnik: timing 2.000.000 
24 ŠZ KRANJ Merilci srčnega utripa, video kamera  300.000 

25 TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 
Digitalne video kamere, video projektorji, merilci srčnega utripa, 
laktatometer 200.000 

26 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE  Monitorji srčne frekvence in računalniški vmesniki 200.000 
27 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Strokovni seminarji za volunterske planinske delavce 4.600.000 

 Skupaj 27 projektov  72.000.000 
 

Založništvo v športu 
 
Na področje založništva v športu so prosilci kandidirali za sofinanciranje 109-ih publikacij, zato je 
komisija opredelila naslednje elemente izbora. 
 

1. Zaradi velikega števila kandidatur na področju založništva se iz sredstev fundacije financira le 
strokovna literatura, ki je ozko povezana s športom. Fundacija zato ne bo financirala: 
publikacij, ki so značaja poljudne literature, sodniške literature, pravil, promocijskega materiala, 
publikacij z mejnimi vsebinami športa ipd. 

2. Fundacija iz razpisanih sredstev na področju založništva ne bo financirala spletnih strani.  
3. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo krovne organizacije, nato društva in klubi, nazadnje 

pa gospodarske družbe. 
4. Izbor financiranja strokovne literature mora zajemati tri področja založništva v športu: 

vrhunski šport, rekreacijo in šolski šport.  
 
Svet je na predlog komisije sprejel sklep, po katerem bo sredstva na področju založništva dobilo 29 
projektov za 54 publikacij.  
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Izkušnje iz lanskega leta so pokazale, da so prosilci slabo precenjevali svoje zmožnosti založništva, zato 
je fundacija letos v primerjavi z lanskim letom namenila več sredstev za financiranje strokovnih in 
znanstvenih revij s področja športa, kljub temu pa je med sofinanciranimi publikacijami še vedno 
največ strokovnih knjig. 
 
Največ sredstev za založništvo v športu bodo dobile nacionalne panožne športne zveze. 
 
Preglednica 17: Izvajalci na področju založništva v športu v letu 2000 

št. izvajalec projekt 
sredstva  
(v SIT) 

1 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE Priročnik za trenerje badmintona 200.000 
2 FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA ŠPORT Prvi koraki v ritmični gimnastiki 4.500.000 
  Drugi korak v ritmični gimnastiki  
  Šport v obdobju zrelosti   
  Priročnik za trenerje ritmične gimnastike  
  Tenis-tehnika  
  Teorija in pedagogika odbojke  
  Golf-teorija in metodika  
  Kondicijska priprava v košarki,  
  Košarke za mlade igralce in igralke  
  Model igre slovenske nogometne reprezentance  
  Osnove teorije športnega treniranja v košarki  
  Tek čez ovire  

  
Atletski praktikum-metodika učenja in izpopolnjevanja osnovnih atletskih 
disciplin  

  Osnove gibanja  
  Biomehanika plavanja  
  Današnja identiteta znanosti v športu  
  Step in slide aerobika  
  Gibalna abeceda  
  Metode poučevanja v aerobiki  

3 
FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO Revija Šport 780.000 

4 
FAKULTETA ZA ŠPORT - INŠTITUT ZA 
KINEZIOLOGIJO Revija Kineziologija Slovenica 910.000 

5 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE Revija Gimnastika 785.000 

6 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 
Tehnika in metodika prvin vključenih v tekmovalni sistem dečkov starih 6-
14 let  380.000 

7 JUDO ZVEZA SLOVENIJE Slovenski judo 725.000 
8 KARATE ZVEZA SLOVENIJE Slovenski karate 200.000 
9 KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Košarka 2000 - zgoščenka 200.000 

10 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE Revija Puščica 575.000 
11 MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA ALPE ADRIA Športna praksa 770.000 
12 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Bela žogica 615.000 
13 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE Revija Odbojka 615.000 
14 OKS-ZŠZ Obvestila OKS 575.000 
15 PENCA IN DRUGI d.n.o. Vrhunski dosežek 380.000 
16 PLESNA ZVEZA Družabni in športni ples 300.000 
17 RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE Glasilo Ribič 200.000 
18 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE Revija Sokol 280.000 
19 ŠD TIM Tekmovalno jadranje 300.000 
20 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE Mini vaterpolo 110.000 

21 
ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV 
SLOVENIJE Trener rokomet 400.000 

22 ZUTS Učimo se z igro, 1.000.000 
  Pohodništvo na tekaških smučeh (videokaseta),  
  Biatlon (videokaseta),  
  Šola smučanja 2000 (film)  
  Smučanje s prosto peto  
  Šola smučanja,  
   Imitacijske vaje (videokaseta)  

23 
ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV 
SLOVENIJE Zbornik 13. Strokovnega posveta športnih pedagogov Slovenije 600.000 

24 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE Vozli in pionirski objekti - priročnik 300.000 
25 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Revija Atletika 1.100.000 
26 KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE Kegljanje, strokovno znanstvena monografija 400.000 
27 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE Metodika poučevanja letenja, Osnovni pojmi aerodinamike in letenja 300.000 
28 PLESNA ZVEZA Ples za najmlajše 200.000 
29 FIT S.P. Šport skozi psihoanalizo 20.000 

 53 publikacij  17.720.000 
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Leto 2001 
 
Fundacija za šport je za leto 2001 razdelila sredstva v višini 848.490.000 SIT. Skladno z razpisnimi 
pogoji (Uradni list RS, št. 94/00) in pravilnikom o merilih in pogojih za razdelitev sredstev (Uradni list 
RS, št. 67/98, št. 88/00) je svet razdelil sredstva na naslednja področja: 
 
• športne dejavnosti 372.490.000 SIT, in sicer 

e) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc 157.080.000 SIT, 
f) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 

programe reprezentanc 157.080.000 SIT, 
g) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno 

rekreacijo 44.880.000 SIT, 
h) za druge programe 13.450.000 SIT; 

• gradnjo športnih objektov 391.000.000 SIT, in sicer 
c) za gradnjo športnih objektov 375.360.000 SIT, 
d) za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov 15.640.000 SIT; 

• raziskovanje in razvoj športa 68.000.000 SIT; 
• založništvo v športu 17.000.000 SIT. 
 

Športne dejavnosti: dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc 
 
Na področju vrhunskega športa so bila sredstva razporejena med 47 projektov. Večino sredstev je 
namenjenih za programe nacionalnih panožnih športnih zvez, največjega financiranja pa je bila deležna 
nacionalna reprezentanca za sredozemske igre v Tunisu. 
 
Sredstva so bila razdeljena na podlagi naslednjih elementov: 
• financirajo se samo programi nacionalnih reprezentanc; 
• sredstva za programe reprezentanc posameznih športnih panog se razdelijo preko njihovih 

nacionalnih panožnih zvez; 
• osnova za vrednotenje posameznih programov je veljavna kategorizacija športnikov.  
 
Pri vrednotenju vlog je komisija uporabila model uspešnosti posameznih nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ki upošteva: 
• prisotnost športne panoge na Olimpijskih igrah; 
• število kategoriziranih vrhunskih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda; 
• razširjenost posamezne športne panoge v svetu; 
• domačo razširjenost športne panoge; 
• medijsko odmevnost športne panoge; 
• prihodke nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 1999; 
• nacionalni pomen posamezne športne panoge; 
• sponzorsko zanimivost športne panoge. 
 
Model temelji na objektivnih pokazateljih. 
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Preglednica 18: Izvajalci na področju dejavnosti vrhunskega športa v letu 2001 

št. izvajalec sredstva (SIT)  št. izvajalec sredstva (SIT) 
1. OKS-SREDOZEMSKE IGRE TUNIS 2001 17.925.814  26. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.366.751 
2. SZS, ALPSKO SMUČANJE 11.788.132  27. SUSA zimska Univerziada 931.645 
3. OKS-ZŠZ - ZOI SALT LAKE CITY 2002 11.407.761  28. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE 846.271 
4. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 11.022.532  29. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 815.655 
5. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 8.899.388  30. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE- para ski in 

klasično padalstvo 
655.899 

6. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 8.855.229  31. SZS, SNOWBOARD 488.990 
7. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 8.079.381  32. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 417.640 
8. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 7.338.536  33. SZS - AKROBATSKO SMUČANJE 417.640 
9. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 6.869.049  34. ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOV 391.611 

10. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 6.142.138  35. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE-jadralno 
padalstvo 

356.407 

11. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 5.432.071  36. BADMINTONSKA ZVEZA 326.704 
12. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 4.785.593  37. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE 271.709 
13. SZS, SMUČARSKI SKOKI 4.685.107  38. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE-jadralno 

letenje 
264.558 

14. SZS, BIATLON 4.681.967  39. SNOWBOARDING ZVEZA SLOVENIJE 259.848 
15. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 4.031.955  40. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE- letenje z 

motornimi zmaji in mikro lahka letala 
178.204 

16. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 3.429.047  41. RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 139.933 
17. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 3.319.534  42. SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 116.971 
18. SZS, SMUČARSKI TEKI 3.273.609  43. BRIDGE ZVEZA SLOVENIJE 100.000 
19. JUDO ZVEZA SLOVENIJE 2.860.286  44. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE 100.000 
20. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 2.722.512  45. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE  100.000 
21. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - ŠPP 2.378.076  46. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 100.000 
22. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - HIMALAJA 2.350.002  47. ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV SLOVENIJE 100.000 
23. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.239.984   število projektov: 47 157.080.000 
24. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.192.793     
25. SUSA letna Univerziada 1.623.068   razpisanih sredstev 157.080.000 

     razlika 0 
 

Športne dejavnosti: dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – programi reprezentanc 
 
Na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, so bila 
sredstva razporejena med 48 projektov. Enako kot na področju vrhunskega športa je bilo največ 
sredstev namenjenih programom nacionalnih panožnih športnih zvez. Pri razdeljevanju sredstev na 
tem področju je komisija upoštevala enake elemente, kot pri dejavnosti vrhunskega športa. Vloge je 
ovrednotila na podlagi modela uspešnosti posameznih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki temelji 
na objektivnih pokazateljih in upošteva: 
• prisotnost športne panoge na Olimpijskih igrah; 
• število kategoriziranih vrhunskih športnikov perspektivnega razreda; 
• razširjenost posamezne športne panoge v svetu; 
• domačo razširjenost športne panoge; 
• medijsko odmevnost športne panoge; 
• prihodke nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 1999; 
• nacionalni pomen posamezne športne panoge; 
• vpliv športne panoge na interesno vadbo otrok in mladine; 
• vpliv športne panoge na množičnost. 
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Preglednica 19: Izvajalci na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport v letu 2001 

št. izvajalec sredstva (SIT)  št. izvajalec sredstva (SIT) 
1. SZS, ALPSKO SMUČANJE 10.359.658  27. SZS, BIATLON 1.627.946 
2. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 9.737.329  28. SZS, SMUČARSKI SKOKI 1.627.946 
3. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE 8.435.722  29. OKS - MLADINSKE IGRE TREH DEŽEL 2001 1.364.491 
4. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 8.249.934  30. OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT  MI AJ 1.364.491 
5. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 8.208.796  31. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.163.290 
6. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 8.208.796  32. SZS, NORDIJSKA KOMBINACIJA 942.649 
7. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 8.208.796  33. KARATE ZVEZA SLOVENIJE 927.436 
8. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 8.046.001  34. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE 920.076 
9. OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT štipendije 7.585.688  35. BADMINTONSKA ZVEZA 692.649 
10. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 6.511.785  36. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE 642.649 
11. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 6.245.394  37. SZS, SNOWBOARD 554.324 
12. JUDO ZVEZA SLOVENIJE 5.668.213  38. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE 542.649 
13. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - ŠPP 5.379.623  39. SNOWBOARDING ZVEZA SLOVENIJE 436.557 
14. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE 5.322.101  40. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE 367.521 
15. SZS, SMUČARSKI TEKI 4.513.851  41. RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 291.191 
16. VATERPOLO ZVEZA SLOVENIJE 4.231.866  42. SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA 271.324 
17. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 4.225.261  43. TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 271.324 
18. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE 3.946.537  44. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE  214.100 
19. OKS - EYOD MURCIA ŠPANIJA 2001 3.019.100  45. GOLF ZVEZA SLOVENIJE 98.663 
20. OKS-ZŠZ, EYOD Bled 2003 3.019.100  46. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE 98.663 
21. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 2.782.308  47. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE 98.663 
22. OKS - EYOD VUOKATTI FINSKA 2001 2.281.098  48. ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 98.663 
23. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - HIMALAJA 2.205.127   število projektov: 48 157.080.000 
24. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.194.613     
25. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.986.634   razpisanih sredstev 157.080.000 
26. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.889.404   razlika 0 
 

Športne dejavnosti: dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti 
študentov in športne rekreacije 
 
Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športe 
rekreacije so bila sredstva razporejena med 45 projektov. Več kot 90 % sredstev je bilo namenjenih 
krovnim organizacijam, kar je glede na veliko število prijavljenih projektov skladno z razpisnimi pogoji. 
Med krovnimi organizacijami je bilo največ sredstev namenjeno športnim združenjem, podobna višina 
sredstev pa je bila namenjena občinskim športnim zvezam, nacionalnim panožnim športnim zvezam in 
zavodom za šport ali občinam. 9 % sredstev je fundacija razporedila tudi za projekte športnih društev 
in klubov, ki organizirajo večje športne prireditve. 
 
Pri vrednotenju vlog je fundacija upoštevala: 
• delež sredstev za izvedbo programa iz drugih virov,  
• prispevek udeležencev za vključitev v program, 
• predvideno število udeležencev programa, 
• število strokovnega kadra s pedagoško izobrazbo in 
• aktualnost, izvirnost in ekonomičnost programa.  
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Preglednica 20: Izvajalci na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije v letu 
2001 

št. izvajalec naziv programa sredstva (SIT) 
1. AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA ŠPORTNE REKREACIJE V LJUBLJANI 2001 2.000.000 
2. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE POMOČ PRI USTANAVLJANJU IN VODENJU INTERESNIH 

BADMINTONSKIH KROŽKOV, ORGANIZACIJA IN IZVEDBA 
REKREATIVNIH TURNIRJEV    

400.000 

3. CKŠP-IZOLA 21. MARTINOV POHODNI TEK 200.000 
4. DRUŠTVO MARATONCEV IN POHODNIKOV CELJE TRENINGI IN POHODI 300.000 
5. JAVNI ZAVOD ŠPORTNI ZAVOD PTUJ PTUJSKI ŠPORTNI VIKEND 500.000 
6. KOŠARKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE TABOR KOŠARKAŠKE ZVEZE 300.000 
7. KOŠARKAŠKO DRUŠTVO POSTOJNA ORGANIZACIJA MEDNARODNEGA KOŠARKARSKEGA 

FESTIVALA ALPE ADRIA POSTOJNA 2001 - ZA OTROKE 
200.000 

8. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC PISARNA ZA ŠPORT POČITNIŠKI PROGRAMI ZA OTROKE IN MLADINO (POLETNE 
IN ZIMSKE POČITNICE) 

500.000 

9. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE AKCIJA 2X5000 LOPARJEV 200.000 
10. OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE TOPLICE REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON PO OBČINI 

MORAVSKE TOPLICE 
300.000 

11. OKS - OLIMPIJSKI TEKI  OLIMPIJSKI TEKI 2001 800.000 
12. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE ORIENTIRAJMO SLOVENSKE ŠOLE 300.000 
13. OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA IZVEDBA PROJEKTA V LETU 2001 300.000 
14. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - OSNOVNI PROGRAM 1.AKCIJA CICIBAN PLANINEC, 2. AKCIJA MLADI PLANINEC 1.100.000 
15. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - DODATNI PROGRAM PLANINSKE DEJAVNOSTI MLADIH V L. 2001 1.890.000 
16. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE ŠOLSKA PLESNE LIGA 400.000 
17. SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE ABC ŠPORT 500.000 
18. SUSA DRŽAVNA ŠTUDENTSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA 1.000.000 
19. SUSA DRŽAVNA ŠTUDENTSKA PRVENSTVA 2001 1.000.000 
20. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE ŠUS CENTER 1.500.000 
21. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE VETROLOV UJEMI ME! 700.000 
22. ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI OTROŠKA ŠPORTNA DELAVNICA BELTINCI 2001 100.000 
23. ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE 2001 250.000 
24. ŠPORTNA ZVEZA CELJE POČITNIŠKI PROGRAMI 900.000 
25. ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE ULIČNA KOŠARKA 1.800.000 
26. ŠPORTNA ZVEZA LOŠKA DOLINA REKREACIJSKI TEK V NARAVI, KROS 100.000 
27. ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR ŠPORTNO POPOLDNE MLADIH 500.000 
28. ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR TOTI MARIBORČAN IN TOTA MARIBORČANKA 700.000 
29. ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA ŠPORTNA REKREACIJA 200.000 
30. ŠPORTNA ZVEZA RADOVLJICA  INTERESNA VADBA PREDŠOLSKIH IN ŠOLSKIH OTROK TER 

ŠPORTNA REKREACIJA 
600.000 

31. ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA 21. MEDOBČINSKE ŠPORTNE IGRE 600.000 
32. ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI MARATON TREH SRC 1.900.000 
33. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA KOLESARKI REKREATIVNI MARATONI DOMŽALE, 

GROSUPLJE IN SEŽANA 
200.000 

34. ŠPORTNO DRUŠTVO VZPON PRIREDITEV KRIM 2001 150.000 
35. TIMING LJUBLJANA 6. MEDNARODNI LJUBLJANSKI MARATON 1.300.000 
36. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA CELOLETNA REKREATIVNA VADBA ZA ŠTUDENTE 700.000 
37. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA ŠPORTNA REKREACIJA ZA ŠTUDENTE 300.000 
38. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA 1. AEROBIKA, 2, TAE BO, 3. JOGA 250.000 
39. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA DAN ŠTUDENTSKEGA ŠPORTA 200.000 
40. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR TEK MLADIH PO MARIBORU 500.000 
41. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR ( študentska 

rekreacija in lige) 
ŠTUDENTSKA REKREACIJA 700.000 

42. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR ( zdrava 
zabava kvalitete bivanja) 

PROJEKT ZDRAVA ZABAVA -KVALITETA BIVANJA  100.000 

43. ZAVOD ZA ŠPORT BREŽICE OHRANIMO VITALNOST 200.000 
44. ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE SPODBUJANJE REDNE VADBE - OSNOVNEGA PROGRAMA 

2001 
240.000 

45. ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE  SLOVENIJE AKTIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA MLADIH 18.000.000 
 število projektov: 45 skupaj 44.880.000 
  razpisana sredstva 44.880.000 
  razlika 0 
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Športne dejavnosti: drugi programi 
 
Na tem področju je fundacija razpisala sofinanciranje projektov z naslednjimi vsebinami: 
• informiranje ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju, 
• promocija športno rekreativnih dejavnosti preko rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih 

nacionalnega obsega, 
• muzejska dejavnost, določena z zakonom o varstvu kulturne dediščine, na področju športa. 
 
Preglednica 21: Izvajalci na področju drugih dejavnosti v letu 2001 

št. izvajalec projekt sredstva (SIT) 
1. OKS - NATEČAJ RISANJA ŠOLSKIH OTROK NA 

TEMO OLIMPIZEM  
IZVEDBA NATEČAJA RISANJE ŠOLSKIH OTROK NA TEMO 
OLIMPIZEM 

400.000 

2. OKS - ŠPIC ŠPIC MOBIL, PREDSTAVITEV ŠPIC 9.650.000 
3. OKS - TEDENSKE LOKALNE RADIJSKE ODDAJE TEDENSKE LOKALNE RADIJSKE ODDAJE 1.200.000 
4. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE KOLEDAR ŠPORTA ZA VSE 200.000 
5. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE INFORMACIJSKI BLOK ŠPORTNE REKREACIJE: prispevki v oddajah 

Recept za zdravo življenje in Dobro je vedeti 
2.000.000 

 število projektov: 5 skupaj 13.450.000 
  razpisanih sredstev 14.960.000 
  razlika 1.510.000 

 
Iz kandidatur, ki so bile prijavljene na to področje, je bila razvidna zelo različna razlaga razpisanih 
vsebin. Mnogo vlog je bilo prijavljenih slabo, zato fundacija tudi ni razdelila vseh razpisanih sredstev. 
Fundacija se je odločila, da sredstva razporedi le za informiranje ljudi o športno rekreativnih 
dejavnostih in promocijo športno rekreativnih dejavnosti. Sredstva je dodelila krovnim organizacijam, 
ki so prijavile projekte na nacionalni ravni. Večino sredstev je namenila nacionalnemu projektu Športno 
informativni center (ŠPIC), saj le-ta pokriva potrebe večine nacionalnih panožnih zvez in drugih 
športnih združenj.  
 

Gradnja športnih objektov 
 
Tako kot vsa leta do sedaj je bilo največ zahtevkov v primerjavi z razpoložljivimi sredstvi na področju 
gradnje športnih objektov, saj so kandidati zaprosili za sredstva v višini 4,4 milijarde SIT, kar je skoraj 
12-krat več od razpisanih sredstev. Po analizi vlog je zato komisija za gradnjo športnih objektov 
pripravila izhodišča za izbor projektov. Na podlagi v nadaljevanju predstavljenih izhodišč je svet sprejel 
sklep, da se razpisana sredstva razdeli med 48 projektov. 
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Preglednica 22: Izvajalci na področju gradnje športnih objektov v letu 2001 

št. izvajalec naziv investicije sredstva (SIT) 
1. ALPSKI SK KRANJSKA GORA REKONSTRUKCIJA SEDEŽNICE PODKOREN  35.000.000 
2. ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR NADOMESTNI OBJEKT ŠPORTNEGA DRUŠTVA S TELOVADNICO 

SREDNJE PROMETNE 
30.000.000 

3. OBČINA NAZARJE TELOVADNICA OŠ 24.000.000 
4. OBČINA ZAGORJE OB SAVI IZGRADNJA TELOVADNICE IN ŠIRITEV 20.000.000 
5. ŠPORTNA ZVEZA KOPER REKONSTRUKCIJA BAZENA ŽUSTERNA IN NADKRITJE BAZENA 17.000.000 
6. OBČINA BLED REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE DVORANE 15.000.000 
7. JGZ za GOSPODARJENJE Z JAVNIMI OBJEKTI 

CELJE 
ŠPORTNI PARK POD GOLOVCEM-CENTRALNI STADION 15.000.000 

8. OBČINA LOGATEC VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA 15.000.000 
9. OBČINA IZOLA NOVOGRADNJA BALINARSKE DVORANE 15.000.000 
10. ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA NADOMESTNI ŠPORTNI DOM TVD PARTIZAN 15.000.000 
11. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA ADAPTACIJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE DVORANE SLOVENSKA 

BISTRICA 
15.000.000 

12. SZS BIATLON ŠRC POKLJUKA, BIATLONSKI CENTER POKLJUKA 10.000.000 
13. OBČINA CERKLJE VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA 10.000.000 
14. ŠPORTNI ZAVOD RAVNE PREVALJE PRIZIDEK K ZIMSKEMU BAZENU 10.000.000 
15. PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA REKONSTRUKCIJA TOVORNE ŽIČNICE KRIŽKI PODI 10.000.000 
16. OBČINA ŽELEZNIKI IZGRADNJA ŠPORTNE DVORANE 10.000.000 
17. ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA 8.000.000 
18. ŠNK MURA REKONSTRUKCIJA STADIONA "FAZANERIJA" 7.000.000 
19. OBČINA KOZJE ŠPORTNI PARK 7.000.000 
20. ZPO CELJE VZDRŽEVALNA DELA NA ŠPORTNI DVORANI 6.000.000 
21. OBČINA ŽALEC REKONSTRUKCIJA STADIONA V ŽALCU 6.000.000 
22. MESTNA OBČINA KOPER VEČNAMENSKA DVORANA 6.000.000 
23. OBČINA TOLMIN TELOVADNICA ŠČ TOLMIN-SANACIJA 6.000.000 
24. OBČINA ČRNOMELJ GRADNJA ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA LOKA 5.000.000 
25. OBČINA ŠKOFJA LOKA UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA-OŠ IVANA DOLENCA 7.360.000 
26. ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA PROGRAM DOGRADITVE ŠPORTNEGA PARKA 5.000.000 
27. ŠPORTNI ZAVOD PTUJ ATLETSKA STEZA IZ UMETNE MASE 5.000.000 
28. AVTO MOTO DRUŠTVO KRŠKO DOGRADNJA OBJEKTA NA SPEEDWAY STADIONU 3.000.000 
29. ŠPORTNO DRUŠTVO JESENICE DVORANA ZA BALINANJE 3.000.000 
30. PD LJUBLJANA-MATICA DOM NA KOMNI - POPOTRESNA OBNOVA 3.000.000 
31. PZS - PLANINSKA DRUŽINA BENEČIJE NOVOGRADNJA PLANINSKE KOČE 3.000.000 
32. NOGOMETNI KLUB DOL ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER KORANT 3.000.000 
33. ŠPORTNA ZVEZA ILIRSKA BISTRICA GRADITEV ŠPORTNEGA OBJEKTA V PARKU NADE ŽAGAR 3.000.000 
34. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE MONTAŽNI PARKET 2.500.000 
35. LZS AERO KLUB MURSKA SOBOTA HANGAR ZA LETALA 2.000.000 
36. OBČINA ČRENŠOVCI ADAPTACIJA ATLETSKE STEZE 2.000.000 
37. PLANINSKO DRUŠTVO LUČE OB SAVINJI OBNOVA PLANINSKE KOČE 2.000.000 
38. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA VISOKOGORSKIH PLANINSKIH POTI 2.000.000 
39. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE PREUREDITEV IGRIŠČA ZA IN-LINE HOKEJ 2.000.000 
40. MARIBORSKO ŠD BRANIK MARIBOR TEKALIŠČE OB NOGOMETNEM IGRIŠČU 1.500.000 
41. PLANINSKO DRUŠTVO KAMNIK OBNOVA PLANINSKE KOČE 1.500.000 
42. OBČINA PODVELKA ŠPORTNO IGRIŠČE V PODVELKI 1.500.000 
43. OBČINA CERKNICA ŠPORTNA DVORANA ZAMENJAVA SVETIL 1.000.000 
44. PARTIZAN JAVORNIK-KOR.BELA ZAMENJAVA PARKETA IN STENSKE OBLOGE V TELOVADNICI DOMA 1.000.000 
45. ŠPORTNO DRUŠTVO GIB GIMNASTIČNA DVORANA 1.000.000 
46. ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV ILIRIJA ZAMENJAVA PARKETA V KOŠARKARSKI DVORANI 1.000.000 
47. ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA OBNOVA IGRIŠČA ZA KOŠARKO 1.000.000 
48. PLANINSKO DRUŠTVO INTEGRAL OBNOVA PLANINSKE KOČE 1.000.000 

 število projektov: 48  375.360.000 
 
1. Fundacija je sredstva razdelila po modelu enakomernega razporejanja sredstva po celotnem 

območju Slovenije. Okoli 10 % sredstev je razporedila za manjše investicije, pri čemer višina 
odobrenih sredstev za posamezen projekt ne presega 5 mio SIT niti ni nižja od 1 mio SIT. 

2. Pri izbiranju kandidatov, ki so prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje telovadnic in športnih 
igrišč pri osnovnih šolah so imele prednost kandidature, ki predstavljajo nadstandard nad šolskim 
zagotovljenim programom.  

3. Fundacija je dala prednost investicijam v t.i. aktivne športne površine. Pri vrednotenju kandidatur 
je komisija upoštevala tudi prostovoljno delo, ki ga vložijo društva, klubi in zveze v gradnjo ali 
vzdrževanje športnih objektov. Pri objektih za ekipne športe je komisija dala prednost projektom 
iz sredin, ki nastopajo v mednarodnih tekmovanjih. 
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4. Prednost pri končnem izbiranju so imele investicije v teku. Investicije, ki so bile sicer gradbeno 
zaključene, a finančno še odprte, niso bile izločene iz izbora. 

5. Sredstva za objekte posameznih športnih panog je fundacija razporedila skladno s prednostno 
razvrstitvijo nacionalnih panožnih športnih zvez. 

6. Pri izboru so imele športne organizacije prednost pred zdravstvenimi in invalidnimi organizacijami, 
ki opravljajo dejavnost športa. 

7. Prednost pri sofinanciranju so imele investicije, ki še niso prejele sredstev fundacije. 
8. Kandidati niso dobili sredstva fundacije na obeh razpisanih področjih sofinanciranja gradnje. 
9. Fundacija je financirala le tisto opremo, ki je sestavni del investicije, za katero so bila odobrena 

sredstva izvajalcu. 
10. Fundacija je pri odločanju o delitvi upoštevala tudi organizacijo večjih športnih prireditev in višino 

zagotovljene porabe sredstev po občinah, ki jo lahko zagotovi država. 
 
Največ sredstev je bilo dodeljenih občinam in javnim zavodom, ki upravljajo s športnimi objekti, 
sledijo pa jim športna društva in klubi. Sredstva so razpršena po celotnem območju Slovenije, največ 
sredstev pa je bilo razporejenih na Gorenjsko. 
 

Gradnja športnih objektov: subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih 
objektov 
 
Preglednica 23: Izvajalci na področju subvencioniranja obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih objektov v letu 2001 

št. izvajalec naziv investicije sredstva (SIT) 
1. GOSTINSKO TURISTIČNO PODJETJE HOTEL CERKNO D.O.O. šestsedežnica Lom 4.740.000 
2. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE izgradnja planinsko izobraževalnega centa v Bavšici 4.000.000 
3. TONIC D.O.O. športni center 3.000.000 
4. OBČINA KOMENDA športna dvorana Komenda 2.500.000 
5. STRELSKI KLUB CENTRAL olimpijsko strelišče Pragersko-leteče tarče 1.400.000 
 št. projektov: 5  15.640.000 

 
Fundacija je za leto 2001 drugič razpisala tudi subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo 
športnih objektov. V nasprotju s prvim letom je bilo na tem področju za leto 2001 prijavljenih kar za 
0,5 milijarde SIT zahtevkov.  
 
Fundacija je sredstva dodelila za 5 investicij. Za razliko od drugih področij sofinanciranja fundacije, 
kjer imajo prednost pri izboru nepridobitne organizacije, bodo na tej postavki približno polovico 
razpisanih sredstev dobile gospodarske družbe. 
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Raziskovanje in razvoj športa  
 
Preglednica 24: Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja športa v letu 2001 

št. izvajalec projekt sredstev (SIT) 
1. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE Spremljanje in razvoj treninga pri kolesarskih reprezentančnih 

selekcijah 
500.000 

2. FAKULTETA ZA ŠPORT IN OLIMPIJSKI KOMITE - 
Spremljevalni program 

Spremljanje in razvoj treninga, meritve in svetovanja 17.500.000 

3. OKS - NADSTANDARDNO ZAVAROVANJE VRHUNSKIH 
ŠPORTINKOV 

Nadstandardno zavarovanje vrhunskih športnikov 6.000.000 

4. OKS - NENAPOVEDANA TESTIRANJA - DOPING NENAPOVEDANA TESTIRANJA - DOPING 3.000.000 
5. OKS razvoj uporabniških spletnih aplikacij 7.500.000 
6. KOŠARKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE videokameri in videorekorder 200.000 
7. SZS ALPSKE DISCIPLINE laser Iskra Medical, medio multisono 800.000 
8. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE 2 digitalni videokameri z možnostjo smemanja počasnega 

gibanja in 2 kompatibilna videorekorderja 
200.000 

9. FAKULTETA ZA ŠPORT IN OLIMPIJSKI KOMITE - 
Tehnologija 

nakup tehnologije po spisku 15.400.000 

10. SZS nordijske discipline analizator EKG, laktatomer, merilniki srčnega utripa, naprava 
za brezžični prenos signala, videooprema 

1.000.000 

11. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE nakup sistema računalnik + videorekorder 200.000 
12. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE monitorji srčne frekvence in računalniški vmesniki 200.000 
13. OKS - INFORMACIJSKI SISTEM ŠPIC nakup in vzdrževanje nakupljene programske in strojne opreme 2.000.000 
14. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE nakup merilcev vetra 200.000 
15. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE videorekorder, videokameri, badmintonski tepih 200.000 
16. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE pulzmetri (5) 200.000 
17. ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE 2 elektronska semaforja 200.000 
18. TIMING LJUBLJANA CHAMPINCHI SC (4M + IR) MNOŽIČNE TEKME, MINI 

SISTEM SC ZA TRIATLON, NABAVA CHIPOV 
1.000.000 

19. KLUB ČASOMERILCEV "LOKA TIMING" ČASOMERILNA OPREMA, PRIKAZOVALNIKI ČASOV 300.000 
20. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE Program usposabljanja trenerjev vaterpola 300.000 
21. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE Strokovni seminarji za volonterske strokovne delavce 4.000.000 
22. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE - usposabljanje Organizacija in izvedba tečajev za vaditelje, inštruktorje in 

trenerje badmintona 
300.000 

23. FAKULTETA ZA ŠPORT INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO –  
dr. Milan Čoh 

Modeliranje potencialne uspešnosti vrhunskih športnikov 
izbranih športnih panog 

600.000 

24. FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO - PROF. Dr. Vojko 
Valenčič 

Kontraktilne lastnosti skeletnih mišic pri vrhunskih športnikih 2.000.000 

25. FAKULTETA ZA ŠPORT INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO –  
dr. Branko Škof 

Vzdržljivostni tek in druge aerobne športne aktovnosti v šolski 
športni vzgoji 

1.200.000 

26. FAKULTETA ZA ŠPORT INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO –  
dr. Herman Berčič 

Šport v funkciji zdravja izbranih skupin prebivalstva 600.000 

27. FAKULTETA ZA ŠPORT INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO –  
dr. Anton Ušaj 

Učinek metode z neprekinjenim naporom na vzdržljivost 800.000 

28. FAKULTETA ZA ŠPORT INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO –  
dr. Matej Tušak 

Zdravstveni, socialni status, motivacija in pogoji za trening 
vrhunskih, perspektivnih ter nekdanjih vrhunskih športnikov 

1.600.000 

 število projektov: 28 skupaj 68.000.000 
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa je fundacija v letu 2001 financirala 28 projektov. Največ 
sredstev, 29,6 mio SIT, je bilo namenjenih programom spremljanja in razvoja treninga. Največ 
projektov (15) je dobilo sredstva za nakup tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga. 
Skupna razporejena sredstva za ta namen so bila 27 mio SIT. Za tri programe izobraževanje 
volunterskih delavcev v športu je fundacija namenila 4,6 mio SIT, za 6 znanstveno raziskovalnih 
projektov pa 6,8 mio SIT.  
 
Enako kot na drugih področjih financiranja fundacije je tudi na področju raziskovanja in razvoja športa 
komisija za izbor projektov postavila izhodišča izbora. 
 
1. Zaradi velikih zahtevkov po sredstvih na področju raziskovanja in razvoja v športu bodo imeli v 

letu 2001 prednost pri sofinanciranju aplikativni projekti, ki so v interesu krovnih športnih 
organizacij. 

2. Na področju nakupa tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga, je glede na zaprošena 
sredstva največja skupna kandidatura Olimpijskega komiteja Slovenije in Fakultete za šport, 
Inštituta za šport ter večine nacionalnih panožnih športnih zvez. Glede na to, da ta vloga pokriva 
večino potreb panožnih zvez, so sredstva za tehnologije osredotočena na tej vlogi. 
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3. Fundacija bo sofinancirala največ 50 % dejanske vrednosti tehnologij izbranih izvajalcev. 
4. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih panožnih 

športnih zvez, Olimpijskega komiteja Slovenije in Inštituta za šport, zato bo fundacija sofinancirala 
le omenjene izvajalce, in sicer največ do 50 % vrednosti programa po predložitvi računa 
usposobljenega izvajalca. 

5. Od prijavljenih kandidatur na področju strokovnega usposabljanja in izobraževanja bo fundacija 
financirala manjkajoče programe, predvsem volonterskega kadra, ki izpolnjujejo pogoj 16. in 27. 
člena zakona o športu. 

6. Za sredstva fundacije so upravičeni le znanstveno raziskovalni projekti, ki so sofinancirani tudi s 
strani Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Urada za znanost. Prednost pri izboru so imeli 
aplikativni projekti, ki so v interesu krovnih športnih organizacij. 

 

Založništvo v športu 
 
Tudi na področju založništva v športu je bilo prijavljenih mnogo več vlog, kot bi jih glede na njihove 
zahtevke lahko financirala fundacija, zato je komisija opredelila naslednje elemente izbora. 
 
1. Zaradi velikega števila kandidatur na področju založništva se iz sredstev fundacije financirala le 

strokovna literatura, ki je ozko povezana s športom. Fundacija zato ne bo financirala: publikacij, ki 
so značaja poljudne literature, sodniške literature, pravil, promocijskega materiala, publikacij z 
mejnimi vsebinami športa ipd. 

2. Fundacija iz razpisanih sredstev na področju založništva ne bo financirala spletnih strani.  
3. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo krovne organizacije, nato društva in klubi, nazadnje pa 

gospodarske družbe. 
4. Izbor financiranja strokovne literature zajema tri področja založništva v športu: vrhunski šport, 

rekreacijo in šolski šport.  
 
Svet je na predlog komisije sprejel sklep, po katerem bo sredstva na področju založništva dobilo 33 
projektov za 52 publikacij.  
 
Izkušnje iz prejšnjih let so pokazale, da so prosilci za financiranje strokovnih knjig slabo ocenjevali 
svoje zmožnosti založništva, zato je fundacija tudi letos namenila veliko sredstev za financiranje 
strokovnih in znanstvenih revij s področja športa, kljub temu pa je med sofinanciranimi publikacijami 
še vedno največ strokovnih knjig. 
 
Največ sredstev za založništvo v športu bodo dobile nacionalne panožne športne zveze. 
 



 42 

Preglednica 25: Izvajalci na področju založništva v športu v letu 2001 

št. izvajalec vrsta publikacije naslov publikacije sredstva (SIT) 
1. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE zbornik Zbornik II slo. kongr. športa  za vse 200.000 
2. ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE  revija Trener rokometa 400.000 
3. PENCA IN DRUGI revija Vrhunski dosežek 270.000 
4. JUDO-AIKIDO-JU-JITSU-KENDO ZVEZA SLOVENIJE knjiga  Judo za mlade 250.000 
5. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE knjiga Namizni tenis 280.000 
6. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE revija Atletika 1.000.000 
7. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE revija Kaj moraš vedeti o dopingu 150.000 
8. ROBERT TERŽAN knjiga Streljanje za začetnike 100.000 
9. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE revija Naš nogomet 550.000 
10. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE revija Letalski bilten Slovenije 800.000 
11. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE knjiga Mentorji planinskih skupin 400.000 
12. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - NEVARNOST V GORAH  knjiga Nevarnosti v gorah 400.000 
13. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE - PROTI VRHOVOM  knjiga Proti vrhovom 300.000 
14. FAKULTETA ZA ŠPORT  INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO revija Šport 950.000 
15. ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE zbornik Zbornik 14. strokovnega posveta športnih 

pedagogv Slovenije 
600.000 

 FAKULTETA ZA ŠPORT    4.000.000 
16.  knjiga Športne dejavnosti otrok s starši  
17.  knjiga Tenis - treniranje  
18.  knjiga Tek čez ovire  
19.  knjiga Šport v obdobju zrelosti  
20.  knjiga 90 treningov odbojke za mlade  
21.  knjiga Slovenska šola veslanja  
22.  kaseta učna kaseta Slovenska šola veslanja  
23.  knjiga Športni management  
24.  knjiga Osnove fiziologije športa  
25.  knjiga Orientacijski tek  
26.  videokaseta Motocross  
27.  knjiga Športna dejavnost predšolskih otrok  
28. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE revija  Lokostrelec  350.000 
29. SZS - ZVEZA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA revija Varno in igraje na smuči 150.000 

 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE   1.500.000 
30.  priročnik Tehnika in metodika prvin v moški športni 

gimnastiki 
 

31.  knjiga Priročnik za trenerje  
32.  knjiga Ritmična gimnastika za trenerje  
33.  knjiga Aerobika za otroke in mladino  
34.  knjiga Športna aerobika za trenerje  
35.  knjiga C program športne aerobike  
36.  knjiga Aerobika v pripravi vrhunskih športov  
37.  knjiga A program športne aerobike  
38.  knjiga Gimnastika  C- program  
39. OKS knjiga Obvestila OKS 300.000 
40. SQUASH ZVEZA SLOVENIJE knjiga Osnove squasha 300.000 
41. SLOVENSKA POTAPLJAŠKA ZVEZA knjiga Ištruktorski priročnik 150.000 
42. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE knjiga Priročnik za vaditelje badbintona 100.000 
43. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE revija Odbojka 550.000 
44. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE revija Bela žogica 550.000 
45. SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE revija Sokol-revija za šport in prosti čas 200.000 
46. ŠPORTNA ŠOLA GAZELA zbornik Zbornik predavanj in referatov s trenerskega 

seminarja "Kondicija-temelj uspeha" 
200.000 

47. FAKULTETA ZA ŠPORT INŠTITUT ZA KINEZIOLOGIJO revija Kinesologija Slovenica 750.000 
48. SZS - ZVEZA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA video kaseta Slovenska šola deskanja na snegu 200.000 
49. SZS - ZVEZA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA knjiga Z igro je lažje 100.000 
50. SZS - ZVEZA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA video kaseta Šola teka in streljanja 200.000 
51. PLAVALNI KLUB MLADINSKI SERVIS VELENJE knjiga Osnove učenja plavanja 200.000 
52. JUDO-AIKIDO-JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE revija Slovenski judo 550.000 

 število publikacij: 52   17.000.000 
 število projektov: 33    
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Leto 2002 
 
Za leto 2002 je fundacija razpisala sredstva v višini 1.020 mio SIT. Skladno z razpisnimi pogoji (Uradni 
list RS, št. 80/01) in pravilnikom o merilih in pogojih za razdelitev sredstev (Uradni list RS, št. 67/98, 
št. 88/00) je svet razdelil sredstva na naslednja področja: 
 
• športne dejavnosti 418.200.000 SIT, in sicer 

i) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc 175.644.000 SIT, 
j) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 

programe reprezentanc 175.644.000 SIT, 
k) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno 

rekreacijo 50.184.000 SIT, 
l) za druge programe 16.728.000 SIT; 

• gradnjo športnih objektov 499.800.000 SIT, in sicer 
e) za gradnjo športnih objektov 482.307.000 SIT, 
f) za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov 17.439.000 SIT; 

• raziskovanje in razvoj športa 81.600.000 SIT; 
• založništvo v športu 20.400.000 SIT. 
 
Da bi olajšala prijavo kandidatom, je fundacija v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenije pripravila 
elektronsko 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 Uradom za šport pa bo kandidatom olajšano 
tudi prijavljanje na javni razpis ministrstva.  
 
V razpisnem roku se je na razpis prijavilo 818 projektov v višini 5.882 mio SIT, kar skoraj šestkrat 
presega razpisana sredstva. Po zavrnitvi vlog, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, so strokovne 
komisije fundacije pripravile analize vlog, na podlagi katerih so zaradi velikih zahtevkov prosilcev 
opredelile izhodišča za razdelitev sredstev na posameznem področju. Skladno s sprejetimi izhodišči je 
fundacija namenila sredstva za 279 projektov. Izvajalci po posameznih področjih in druge pomembne 
informacije so navedene na spletni strani fundacije za šport http://www.fundacijazasport.org. 
 

Športne dejavnosti: dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc 
 
Na področju vrhunskega športa so bila sredstva razporejena med 53 projektov. Večino sredstev je bilo 
namenjenih za programe nacionalnih panožnih športnih zvez, največjega financiranja pa je bila deležna 
nacionalna reprezentanca za zimske Olimpijske igre v Salt Lake City-ju. 
 
Sredstva so bila razdeljena na podlagi naslednjih elementov: 

• financirajo se samo programi nacionalnih reprezentanc; 
• sredstva za programe reprezentanc posameznih športnih panog se razdelijo preko njihovih 

nacionalnih panožnih zvez; 
• osnova za vrednotenje posameznih programov je veljavna kategorizacija športnikov.  

 
Pri vrednotenju vlog je komisija uporabila model uspešnosti posameznih nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ki upošteva: 

• prisotnost športne panoge na Olimpijskih igrah; 
• število kategoriziranih vrhunskih športnikov svetovnega, mednaridnega in perspektivnega 

razreda; 
• razširjenost posamezne športne panoge v svetu; 
• domačo razširjenost športne panoge; 
• medijsko odmevnost športne panoge; 
• prihodke nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 2000; 
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• nacionalni pomen posamezne športne panoge; 
• sponzorsko zanimivost športne panoge. 

 
Model, ki ga je pripravila strokovna skupina OKS, temelji na objektivnih pokazateljih navedenih 
spremenljivk. Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih panožnih zvez v razrede je fundacija 
pripravila model financiranja izvajalcev. Le-ta upošteva tekmovalno uspešnost zvez in vsebino 
programov. Pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov je fundacija upoštevala kategorizacijo iz meseca 
februarja 2002; pri tem ni upoštevala rezultatov, doseženih v klubskih tekmovanjih. 
 
Preglednica 26: Izvajalci na področju vrhunskega športa – programov reprezentanc v letu 2002 

št. izvajalec naziv programa sredstva (SIT) 
1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC 12.960.292 
2. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE SPEEDWAY GRAND PRIX 99.772 
3. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE MOTOKROS REPREZENTANCI 224.444 
4. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠPORT - PROGRAM REPREZENTANC BZS 399.041 
5. BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠPORT 919.442 
6. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE RITMIČNA GIMNASTIKA - PROGRAM REPREZENTANCE 713.642 
7. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE ŠPORTNA GIMNASTIKA 6.586.132 
8. OKS (asignacija HZS) ČLANSKA REPREZENTANCA 2.105.898 
9. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE ČLANSKE REPREZENTANCE V LETU 2002 4.242.763 
10. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE PROJEKTI ČLANSKE REPREZENTANCA V JU-JITSU 2001 167.821 
11. JUDO, AIKIDO, JU-JUITSU, KENDO ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST VRHUNSKEGA ŠPORTA - PROGRAMI REPREZENTAN 3.573.822 
12. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST VRHUNSKEGA ŠPORTA- PROGRAMI 

REPREZENTANC 
5.131.015 

13. KARATE ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC 394.444 
14. KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE ČLANSKO SVETOVNO PRVENSTVO 2002 1.051.637 
15. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC 167.392 
16. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE ČLANSKE REPREZENTANCE (CESTNO,GORSKO,VELODROM) 7.274.920 
17. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE MOŠKA IN ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA, MOŠKA 

REPREZENTANCA MLAJŠIH ČLANOV DO 20 LET 
7.394.870 

18. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE MOTORNI ZMAJI IN MOTORNA PADALA 164.033 
19. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE PADALSTVO KLASIKA 833.241 
20. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE JADRALNI PAD. IN JAD.ZMAJI HITROSTNI PRELETI 142.074 
21. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE MOTORNO LETENJE LETALA 194.645 
22. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE PADALCI PARASKI 374.444 
23. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI ČLANSKIH REPREZENTANC 1.725.334 
24. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC R SLOVENIJE 2.541.036 
25. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE LETO SVETOVNEGA PRVENSTVA 5.358.630 
26. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCA V ODBOJKI NA MIVKI DO 23 LET 72.074 
27. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE ŽENSKA IN MOŠKA ČLANSKA REPREZENTANCA 3.874.870 
28. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE KUMBAKARNA 2.405.429 
29. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE ČLANSKA REPREZENTANCA V ŠPORTNEM PLEZANJU 2.991.472 
30. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠPORT - PROGRAM REPREZENTANC  8.448.120 
31. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠPORT 1.282.130 
32. RIBIŠKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST REPREZENTANC 147.022 
33. ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC 187.222 
34. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MOŠKE IN ŽENSKE ČLANSKE REPREZENTANCE 8.503.833 
35. SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE SP ČLANI LIZBONA 2002 72.074 
36. SNOWBOARDING ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM PRIPRAV IN NASTOPOV ČLANSKE REPREZENTANCE 217.222 
37. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM DELA ČLANSKIH REPREZENTANC SZS V LETU 2002 2.400.727 
38. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - SKOKI SMUČARSKI SKOKI REPREZENTANCA A + B 5.896.525 
39. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - NORDIJSKA 

KOMBINACIJA 
NORDIJSKA KOMBINACIJA REPREZENTANCA A 603.843 

40. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ALPSKE DISCIPLINE ALPSKE DISCIPLINE - D1 13.021.094 
41. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - AKROBATSKO 

SMUČANJE 
PROGRAM REPREZENTANCE: AKROBATSKO SMUČANJE  349.222 

42. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - SNOWBOARD SNOWBOARD D1 713.642 
43. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - BIATLON PROGRAM REPREZENTANC V BIATLONU 4.333.020 
44. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - SMUČARSKI TEKI SMUČARSKI TEKI REPREZENTANCA A (MOŠKI IN ŽENSKE) 3.050.326 
45. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE PRIPRAVE ŠAHOVSKIH REPREZENTANC 309.344 
46. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC ITF IN WTF 1.052.840 
47. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCE TZS 4.712.932 
48. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC ZA LETO 2002 1.873.718 
49. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE-BLED ČLANSKA A REPREZENTANCA 8.534.799 
50. ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC 99.716 
51. ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE PRIPRAVA IN NASTOPI REPREZENTANC  250.000 
52. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA ZIMSKA UNIVERZIADA TRBIZ  1.000.000 
53. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZOI 2002 - SLC 34.500.000 

 število projektov: 53 skupaj 175.644.000 
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Športne dejavnosti: dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – programi reprezentanc 
 
Na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, so bila 
sredstva razporejena med 48 projektov. Enako kot na področju vrhunskega športa je bilo največ 
sredstev namenjenih programom nacionalnih panožnih športnih zvez. Pri razdeljevanju sredstev na 
tem področju je komisija upoštevala enake elemente, kot pri dejavnosti vrhunskega športa. Tudi na tem 
področju je vloge ovrednotila na podlagi modela uspešnosti posameznih nacionalnih panožnih 
športnih zvez ter na podlagi le-tega pripravila model financiranja izvajalcev. 
 
Preglednica 27: Izvajalci na področju športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport – programov reprezentanc v letu 
2002 

št. izvajalec naziv programa sredstva (SIT) 
1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA IN PIONIRSKA ATLETIKA 13.173.414 
2. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADI VRHUNSKI ŠPORT - PROGRAMI REPREZENTANC BZS 877.117 
3. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE RITMIČNA GIMNASTIKA 485.125 
4. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE ŠPORTNA GIMNASTIKA 5.821.496 
5. GOLF ZVEZA SLOVENIJE VKLJUČITEV MLADINE V VRHUNSKI ŠPORT 88.204 
6. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA REPREZENTANCA SLOVENIJE V HOKELJU NA LEDU  1.672.045 
7. JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKE IN KADETSKE REPREZENTANCE 909.368 
8. JU-JITSU ZVEZA SLOVENIJE DELO Z MLADIMI V  LETU 2002 122.562 
9. JUDO, AIKIDO, JU-JUITSU, KENDO ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE  4.935.355 

10. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE- PROGRAM 5.451.352 
11. KARATE ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM KADETSKE IN MLADINSKE REPREZENTANCE 869.122 

12. KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE SVETOVNO KADETSKO PRVENSTVO 2002 IN SVETOVNO 
MLADINSKO PRVENSTVO 2003 1.105.112 

13. KICKBOXING ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC 250.803 
14. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKE REPREZENTANCE (CESTNO,GORSKO,VELODROM) 7.409.491 
15. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCE MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ 6.928.180 
16. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE JADRALNO LETALO MB 970.125 
17. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH REPREZENTANC 1.789.116 
18. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH, KADETSKIH REPREZENTANC 2.417.117 
19. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADIH REPREZENTANC 4.328.180 
20. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE KADETSKE IN MLADINSKE REPREZENTANCE 7.738.614 
21. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA ORIENTACIJSKA REPREZENTANCA 108.204 
22. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE JANAK HIMALAJA 1.971.370 
23. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA REPREZENTANCA V ŠPORTNEM PLEZANJU 5.059.350 
24. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOSTI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE.  11.501.447 
25. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 3.557.367 
26. ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC  165.560 
27. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MOŠKIH IN ŽENSKIH MLADIH REPREZENTANC 11.159.481 
28. SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE UDELEŽBA MSP ANTALYA TURČIJA 88.204 
29. SNOWBOARDING ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM PRIPRAV IN NASTOPOV MLADINSKE SLO. REPREZ. 414.561 
30. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH REPREZENTANC SZS V LETU 2002 2.487.367 
31. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - SKOKI SMUČARSKI SKOKI - MLADINSKA REPREZENTANCA 2.727.486 
32. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - NORDIJSKA KOMBINACIJA NORDIJSKA KOMBINACIJA - MLADINSKA REPREZENTANCA 1.317.117 
33. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ALPSKE DISCIPLINE ALPSKE DISCIPLINE - D2 9.229.479 
34. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - SNOWBOARD SNOWBOARD D2 709.122 
35. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - BIATLON PROGRAM MLADINSKIH REPREZENTANC V BIATLONU  1.971.370 
36. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - SMUČARSKI TEKI SMUČARSKI TEKI - MLADINSKA REPREZENTANCA 4.019.359 
37. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH REPREZENTANC 745.118 
38. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE SVETOVNO PRVENSTVO ITF IN WTF 1.173.120 
39. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MLADIH REPREZENTANC 6.509.491 
40. TEŽKOATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE PRIPRAVE REPREZENTANCE SLOVENIJE V DU 242.562 
41. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC - MLADINCI 342.562 
42. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM SLO REPREZENTANC MLAJŠIH KATEGORIJ, 2002 3.989.870 
43. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE-BLED REPR. ML. ČLANOV (DO 20 LET) IN MLADINSKA REPR. 8.163.326 

44. ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA MORJU SLOVENIJE PRIPRAVE REPREZENTANC ZA SVETOVNO PRVENSTVO IN 
POKAL ALPE ADRIA 88.209 

45. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE MLADINSKE IGRE ALPE JADRAN 2.600.000 
46. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE MLADINSKE IGRE TREH DEŽEL 600.000 
47. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE EYOF - BLED 2003 6.000.000 
48. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ŠTIPENDIJE NADARJENIM ŠPORTNIKOM 21.361.000 

 število projektov: 48 skupaj 175.644.000 
 

Športne dejavnosti: dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti 
študentov in športne rekreacije 
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Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športe 
rekreacije so bila sredstva razporejena med 64 projektov. Večino sredstev je bilo namenjenih krovnim 
organizacijam, kar je glede na veliko število prijavljenih projektov skladno z razpisnimi pogoji. Med 
krovnimi organizacijami je bilo največ sredstev namenjeno športnim zvezam, nato pa nacionalnim 
panožnim športnim zvezam, občinskim športnim zvezam, zavodom za šport in občinam. Programom 
športnih društev in klubov, ki organizirajo množične športne prireditve, je fundacija namenila 18% 
razpisanih sredstev na tem področju. 
 
Izjemno veliko število prijavljenih projektov je zahtevalo podrobno analizo, na podlagi katere je 
komisija sprejela naslednja izhodišča za izbor programov. 
 

1. Sredstva s tega področja se namenijo za izvajanje programov športnih dejavnosti, ne pa za 
programe, kjer gre pretežno za promocijo in oglaševanje športnih programov. 

2. Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se zaradi velikega števila prijavljenih 
vlog sredstva dodelijo občinskim športnim zvezam in nacionalnim športnim in panožnim 
zvezam, ki združujejo programe društev in klubov, ki delujejo na tem področju.  

3. Prednost pri sofinanciranju programov interesne športne vzgoje otrok in mladine bodo imele 
krovne organizacije, ki imajo z vidika športnih panog raznovrstne programe in ne samo ene 
športne panoge. Sredstva tem organizacijam se namenijo glede na število udeležencev 
programov, stroškovno strukturo programa (delež neposrednih stroškov programa, stroški 
kadra in najem objekta) in preglednost sistema financiranja izvajalcev programov.  

4. V izbor na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije se zaradi 
velikega števila prijavljenih vlog ne uvrsti programov ligaških tekmovanj, kakor tudi ne 
programov, ki imajo pretežno zdravstveni ali socialni vidik. 

5. Na področju športne rekreacije se sofinancirajo le nekatere množične prireditve. V letošnjem 
letu želimo spodbuditi tudi prirejanje drugih množičnih prireditev, ne zgolj tekalnih. Z 
namenom spodbujanja novih množičnih prireditev so imele prednost pri sofinanciranju 
slednje kandidature. 

6. Za športne dejavnosti študentov se nameni okoli 10% sredstev na tem področju. Z namenom 
preprečevanja financiranja programov na področju športnih dejavnosti študentov, ki se 
podvajajo, se sredstva za izvedbo študentskih tekmovanj namenijo krovni organizaciji na 
področju študentskega športa SUSA, ki izvaja ta tekmovanja tudi na nacionalni ravni. 
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Preglednica 28: Izvajalci na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športe rekreacije v letu 2002 

št. izvajalec naziv programa sredstva (SIT) 
1. AGENCIJA ZA ŠPORT LJUTOMER ŠPORTNO POLETJE MLADIH V LJUTOMERU 200.000 
2. AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO  ŠRD AGENCIJE ZA ŠPORT NOVO MESTO: DELAVSKE IGRE 800.000 
3. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE BADMINTON ZA OTROKE, DIJAKE IN ŠTUDENTE 500.000 
4. CENTER ZA KULTURO ŠPORT IN PRIREDITVE IZOLA 22. MARTINOV POHODNI TEK 250.000 
5. DRUŠTVO LJUBITELJEV TEKA FILIPIDES NOVA  TEKI SOBOTE-PRIMORSKI TEKMOV. IN REKRE. TEKI 400.000 
6. DRUŠTVO MARATONCEV IN POHODNIKOV CELJE MARATON CELJE - LOGARSKA DOLINA 75 KM 300.000 
7. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE MNOŽIČNOST - REDNA VADBA 134.000 
8. KOLESARSKO DRUŠTVO ROG DRUŽINSKI  MARATON " OKROG  ŠMARNE  GORE " 300.000 
9. KOLESARSKO DRUŠTVO ROG KOLESARSKI  MARATON  FRANJA 1.300.000 

10. KOŠARKARSKO DRUŠTVO POSTOJNA ORGANIZACIJA MEDNARODNEGA KOŠARKARSKEGA FESTIVALA  100.000 
11. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE AKCIJA 2 X 5000 LOPARJEV 600.000 
12. OBČINA PREDDVOR MEDNARODNI MARATON PREDDVOR - ŽELEZNA KAPLA 400.000 
13. OBČINA SLOVENJ GRADEC ŠPORTNO AKTIVNE POČITNICE 600.000 
14. ORGANIZACIJSKI ODBOR MIRNOPEŠKEGA TEKA 20. MIRNOPEŠKI TEK, 29. JUNIJA 2002 500.000 
15. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE ORIENTIRAJMO SLOVENSKE ŠOLE  400.000 
16. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE DODATNI PROGRAMI PLAN.DEJAV. MLADIH V L. 2002 3.600.000 
17. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE OSNOVNI PROGRAM PLANINSKE DEJAVNOSTI V LETU 2002 1.100.000 
18. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE DNEVI SLOVENSKEGA PLAVANJA 500.000 
19. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM SVETOVANJA REKREATIVNIM PLAVALCEM 200.000 
20. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE REKREATIVNA VADBA V VODI MATER Z OTROKI 700.000 
21. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE VADBA NOSEČNIC V VODI 500.000 
22. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE VADBA SENIORJEV V VODI 600.000 
23. SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE ABC ŠPORT 900.000 
24. SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE VODA ZA VSE  400.000 
25. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE ŠPORTNA ULICA 300.000 
26. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE ŠUS CENTER 800.000 
27. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE VETROLOV 300.000 
28. ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI BELTINSKO ŠPORTNO POLETJE 2002 200.000 
29. ŠPORTNA ZVEZA CELJE ŠPORTNI PROGRAM V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC 400.000 
30. ŠPORTNA ZVEZA KRANJ ŠPORTNA AKTIVNOST NA OTROŠKIH IGRALIH 200.000 
31. ŠPORTNA ZVEZA KRANJ VESELE POČITNICE 300.000 
32. ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO PEKEL 2002 - VROČI ŠPORTNI VIKENDI 200.000 
33. ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE ŠPORTNI VIKEND 1.800.000 
34. ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR TOTI MARIBORČAN - TOTA MARIBORČANKA 200.000 
35. ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA S TRIGLAVOM DO ZDRAVJA 500.000 
36. ŠPORTNA ZVEZA OBČINE BREŽICE RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE 750.000 
37. ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA ŠPORTNA REKREACIJA - 22.MEDOBČINSKE ŠPORTNE IGRE 800.000 
38. ŠPORTNI ZAVOD PTUJ PTUJSKI ŠPORTNI VIKEND 500.000 
39. ŠPORTNO DRUŠTVO KAMIKAZE ŽELEZNIKI KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO 2002 100.000 
40. ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI 22. MARATON TREH SRC 2.000.000 
41. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA 1. BARJANSKI KOLESARSKI MARATON 200.000 
42. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA 2.KOLESARSKI MARATON VELO 150.000 
43. ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA 3.KOLESARSKI MARATON ŠPICA 150.000 
44. TIMING LJUBLJANA LJUBLJANSKI MARATON 1.000.000 
45. ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA MALI KRAŠKI MARATON 300.000 
46. ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA KOROŠKEM POČITNIŠKI PROGRAMI ZA OTROKE, MLADINO IN ŠTUDENTE 300.000 
47. ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE SPREMLJANJE IN VZPODBUJANJE OSNOVNEGA PROGRAMA 300.000 

48. ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE PROJEKT AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA MLADIH 
(INTERESNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI) 14.000.000 

49. ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE SLOVENIJE PROJEKT AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA MLADIH 
(MNOŽIČNE PRIREDITVE) 1.000.000 

50. ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KUZMA REKREACIJSKO ŠPORTNI TEKMOVALNI IN POVEZOVALNI ŠPORT 300.000 
51. ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR ŠPORTNO POPOLDNE MLADIH 700.000 
52. AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA ŠPORTNA REKREACIJA V LJUBLJANI 2002 500.000 
53. AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA ŠPORTNI PROGRAMI V ČASU ZIMSKIH POČITNIC 500.000 
54. KOLESARSKI KLUB PRO M TEAM RACING KOLESARSKA DIRKA NA ČRNIVEC 2002 150.000 
55. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA DRŽAVNA ŠTUDENTSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA 1.300.000 
56. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA DRŽAVNA ŠTUDENTSKA PRVENSTVA 1.300.000 
57. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA EVROPSKA UNIVERZITETNA PRVENSTVA 2002 500.000 
58. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA EVROPSKO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V KOŠARKI-KOPER 500.000 
59. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA ŠPORTNA REKREACIJA ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 800.000 
60. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA ŠPORTNO IZOBRAŽEVALNI TEČAJI ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE 300.000 
61. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA TEK NA GRAD, IGRE NA SNEGU, DAN ŠTUDENTSKEGA ŠPORTA 100.000 
62. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR ŠTUDENTSKA REKREACIJA 800.000 
63. UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR 6. ZZ NESOV TEK MLADIH PO MARIBORU 200.000 
64. ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV UNIVERZE V LJUBLJANI INTERESNE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V NARAVI 200.000 

 število projektov: 64 skupaj 50.184.000 
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Športne dejavnosti: drugi programi 
 
Na tem področju je fundacija razpisala sofinanciranje projektov z naslednjimi vsebinami: 
• informiranje ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju, 
• promocija športno rekreativnih dejavnosti preko rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih 

nacionalnega obsega, 
• muzejska dejavnost, določena z zakonom o varstvu kulturne dediščine, na področju športa. 
 
Iz kandidatur, ki so bile prijavljene na to področje, je razvidna zelo različna razlaga razpisanih vsebin. 
Po analizi vlog je strokovna komisija pripravila naslednja izhodišča izbora. 
 
1. Na področju informiranja ljudi o športno rekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem 

področju imajo prednost pri izboru krovne organizacije, saj le-te združujejo informacije na višji 
ravni in zajemajo večje število uporabnikov le-teh. 

2. Na področju promocije športno rekreativnih dejavnosti bo fundacija financirala le projekte rednih 
tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega. S tega vidika so bili iz izbora izločeni vsi 
projekti, katerih namen je promovirati tekmovalni šport ali so za promocijo izbrali prireditve oz. 
promovirajo posamezno športno zvrst na ožjem regionalnem področju.  

3. Zaradi omejenih sredstev fundacija ne bo financirala projektov, katerih namen je prikazati 
pretežno zdravstveni vidik, ne pa tudi športnih znanj. 

4. V procesu vrednotenja je fundacija pozvala posamezne kandidate, ki kandidirajo s projekti 
promocije športno rekreativnih dejavnosti, za dodatne informacije o zmožnostih realizacije 
projektov. 

5. Fundacija ne bo sofinancirala projektov postavljanja, oblikovanja in ažuriranja spletnih strani, saj 
del teh dejavnosti športnim organizacijam nudi Zavod za šport v okviru projektov, sofinanciranih s 
strani fundacije. 

6. Zaradi pomanjkanja sredstev glede na veliko število prijavljenih projektov informiranja o 
posameznem športu fundacija ne bo financirala takšnih programov nacionalnih panožnih zvez, 
kakor tudi ne informiranje na posameznih regionalnih področjih, temveč bo financirala nacionalni 
športno informacijski projekt – ŠPIC, ki vključuje in združuje informacijske sisteme panožnih in 
drugih športnih zvez. 

7. Zaradi omejenih sredstev fundacija ne bo financirala članskih kartic posameznih organizacij. 
 
Na podlagi opisanih izhodišč je sredstva na tem področju prejelo 13 projektov. Vsi prejemniki so 
krovne organizacije. V letu 2002 je fundacija prvič namenila sredstva tudi za muzejsko dejavnost na 
področju športa.  
 
Preglednica 29: Izvajalci na področju drugih programov v letu 2002 

št. izvajalec projekt sredstva (SIT) 
1. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE MOBILNA RAZSTAVA O OLIMPIJSKIH IGRAH 300.000 
2. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE TEDENSKE ODDAJE ŠPORTA ZA VSE - RADIJSKE POSTAJE 1.500.000 
3. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE TEDENSKI NAPOVEDNIKI ŠPORT ZA VSE - TV POSTAJE 2.000.000 
4. SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA ŠTUDENTSKI ŠPORTNI INFO DAN 400.000 
5. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE KOLEDAR ŠPORTA ZA VSE 600.000 
6. ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE JA, ZA GIBANJE 400.000 
7. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE ŠPIC MOBIL (brez nakupa vozila) 2.000.000 
8. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ŠPORTNE REKREACIJE 6.000.000 

9. MUZEJ ŠPORTA OBNOVA IN DOKUMENTACIJA FOTOGRAFIJ IZ ZGODOVINE 
SLOVENSKEGA SOKOLSTVA 590.000 

10. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE OLIMPIJSKI TEKI 800.000 
11. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE REKREATIVNO KOLESARSTVO - MNOŽIČNE PRIREDITVE 450.000 
12. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE RAD IGRAM  NOGOMET 900.000 
13. SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE 788.000 

 število projektov: 13 skupaj 16.728.000 
 



 49

Gradnja športnih objektov 
 
Tako kot vsa leta prej je bilo največ zahtevkov v primerjavi z razpoložljivimi sredstvi na področju 
gradnje športnih objektov, saj so kandidati zaprosili za sredstva v višini 3,3 milijarde SIT, kar je skoraj 
7-krat več od razpisanih sredstev. Po analizi vlog je zato komisija za gradnjo športnih objektov 
pripravila izhodišča za izbor projektov. Na podlagi v nadaljevanju predstavljenih izhodišč je svet sprejel 
sklep, da se razpisana sredstva razdeli med 54 projektov. 
 
1. Fundacija je sredstva razdelila po modelu enakomernega razporejanja sredstva po celotnem 

območju Slovenije. Okoli 15 % sredstev je razporedila za manjše investicije, pri čemer višina 
odobrenih sredstev za posamezen projekt ne presega 5 mio SIT. 

2. Pri izbiranju kandidatov, ki so prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje telovadnic in športnih 
igrišč pri osnovnih šolah so imele prednost kandidature, ki imajo večji športni standard, kot ga 
opredeljuje Urad za šport. 

3. Fundacija je dala prednost investicijam v t.i. aktivne športne površine. Pri vrednotenju kandidatur 
je komisija upoštevala tudi prostovoljno delo, ki ga vložijo društva, klubi in zveze v gradnjo ali 
vzdrževanje športnih objektov.  

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

5. Sredstva za objekte posameznih športnih panog je fundacija razporedila skladno s prednostno 
razvrstitvijo nacionalnih panožnih športnih zvez. 

6. Športne organizacije so imele pri izboru prednost pred zdravstvenimi in invalidnimi 
organizacijami, ki opravljajo dejavnost športa. 

7. Prednost pri sofinanciranju so imele investicije, ki še niso prejele sredstev fundacije. 
8. Investicije, za katere je predviden začetek gradnje v mesecu septembru leta 2002 oz. v drugi 

polovici leta, praviloma niso v izboru, saj je z možnost za njihovo realizacijo  zelo majhna. 
9. Prednost pri izboru so imele investicije, za katere je predviden konec gradnje pred mesecem 

februarjem leta 2004, z izjemo večjih investicij, ki presegajo 1 milijardo SIT. 
10. Kandidati niso dobili sredstva fundacije na obeh razpisanih področjih sofinanciranja gradnje. 
11. Fundacija je financirala le tisto opremo, ki je sestavni del investicije, za katero so bila odobrena 

sredstva izvajalcu. 
12. Pred predlogom o delitvi sredstev je komisija kontaktirala izbrane kandidate in pridobila dodatne 

informacije o dejanskih možnostih realizacije izbranih investicij. 
 
Največ sredstev so dobile občine in javni zavodi, ki upravljajo s športnimi objekti. Sredstva so 
razpršena po celotnem območju Slovenije, največ sredstev pa je bilo razporejenih na Gorenjsko in 
Štajersko. 
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Preglednica 30: Izvajalci na področju gradnje športnih objektov v letu 2002 

št. izvajalec naziv investicije sredstva (SIT) 
1. JAVNI ZAVOD ŠPORTNI CENTER MARIBOR KOPALIŠČE PRISTAN 50.000.000 
2. ZAVOD ŠRC TIVOLI REKONSTRUKCIJA VELIKE DVORANE 40.000.000 
3. OBČINA BLED PRENOVA ŠPORTNE DVORANE NA BLEDU- II.IN III. FAZA 40.000.000 
4. OBČINA TRBOVLJE REKONSTRUKCIJA LETNEGA BAZENA V TRBOVLJAH 40.000.000 
5. OBČINA TREBNJE ADAPTACIJA IN DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE MIRNA 30.000.000 
6. OBČINA ROGAŠEVCI OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ 20.000.000 
7. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ REKONSTRUKCIJA LETNEGA KOPALIŠČA KRANJ 15.000.000 
8. JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD ZPO CELJE ŠPORTNI PARK POD GOLOVCEM 15.000.000 
9. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE ŠPORTNO REKREACIJSKI CENTER POKLJUKA 15.000.000 
10. OBČINA PTUJ REKONSTRUKCIJA ATLETSKEGA  STADIONA NA PTUJU 15.000.000 
11. PLANINSKO DRUŠTVO NOVA GORICA OSKRBOVALNA ŽIČNICA 12.000.000 
12. KRAJEVNA SKUPNOST PIŠECE IZGRADNJA OŠ PIŠECE Z NADSTANDARDNO TELOVADNICO 10.000.000 
13. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA 10.000.000 
14. OBČINA IG NOVOGRADNJA TELOVADNICE S PRIZIDKOM  10.000.000 
15. OBČINA LOGATEC VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA 10.000.000 
16. CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI IZGRADNJA BAZENA IN NAKUP OPREME V DOMU BURJA 10.000.000 
17. JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD ZPO CELJE ŠPORTNA DVORANA GOLOVEC-TEHNOLOŠKA POSODOBITEV 10.000.000 
18. ŠPORTNI ZAVOD NOVA GORICA RAZSVETLJAVA STADIONA 10.000.000 
19. ŠPORTNO DRUŠTVO SOKOL BEŽIGRAD DOGRADITEV IN ADAPTACIJA PROSTOROV ŠD SOKOL BEŽIGR 10.000.000 
20. AVTO MOTO DRUŠTVO KRŠKO REKONSTRUKCIJA STEZE, SIGNALIZACIJE, OGRAJ IN DR. 10.000.000 
21. OBČINA ŽALEC ATLETSKI ŠTADION ŽALEC 10.000.000 

22. JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD ZPO CELJE LETNO KOPALIŠČE V CELJU-TEHNOLOŠKA POSODOBITEV OGREVANJA 
BAZENSKE VODE IN SANACIJA ŠPORTNIH POVRŠIN 8.000.000 

23. SMUČARSKI KLUB TRIGLAV KRANJ PLASTIFIKACIJA SKAKALNICE 8.000.000 
24. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ TRIBUNA - OBNOVITE - SANACIJA 5.000.000 
25. VESLAŠKO DRUŠTVO DRAVSKE ELEKTRARNE VESLAŠKI CENTER MARIBOR 5.000.000 
26. OBČINA ČRNOMELJ ŠRC LOKA 5.000.000 
27. OBČINA RADOVLJICA REKONSTRUKCIJA BAZENA V KROPI 5.000.000 
28. OBČINA KUZMA ŠPORTNI OBJEKT Z IGRIŠČEM V KUZMI 5.000.000 
29. NOGOMETNI KLUB LIVAR  DOKONČANJE DEL NA NOGOMETNEM STADIONU 5.000.000 
30. TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJA TEKAŠKO SMUČARSKI CENTER VOJSKO 3.000.000 
31. KEGLJAŠKI KLUB KAMNIK GRADNJA ŠPORTNEGA OBJEKTA 3.000.000 
32. ŠPORTNO DRUŠTVO GIB LJUBLJANA ŠIŠKA GIMNASTIČNI CENTER LJUBLJANE IN SLO 3.000.000 
33. ŠPORTNO DRUŠTVO SLAMNA VAS IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA SLAMNA VAS 2.000.000 
34. ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA OSVETLITEV IN PREPLASTITEV VEČ. IGRIŠČA NA OŠP PO 2.000.000 
35. OBČINA BOHINJ SMUČIŠČE SENOŽETA 2.000.000 
36. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE OBNOVA SLOVENSKIH PLEZALIŠČ 2.000.000 
37. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA VISOKOGOR. PLANINSKIH POTI 2.000.000 
38. PLANINSKO DRUŠTVO AJDOVŠČINA SOLARNI SISTEM KOČE NA ČAVNO 2.000.000 
39. PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK-KOROŠKA OBNOVA STANIČEVEGA DOMA 2.000.000 
40. OBČINA KOZJE ŠPORTNI PARK KOZJE 2.000.000 
41. ŠPORTNO DRUŠTVO GIB LJUBLJANA ŠIŠKA ŠPORTNA IGRALNICA "ZLATI SONČEK" 2.000.000 
42. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ BK CENTER - STREHA NA BALINIŠČU 2.000.000 
43. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA SKAKALIŠČE 2.000.000 
44. ŠPORTNO DRUŠTVO LJUBLJANA-POLJE OBNOVA ŠPORTNE PLOŠČADI 1.500.000 
45. OBČINA LJUTOMER PREPLASTITEV IGRIŠČ ZA ROKOMET IN KOŠARKO TER ASFA 1.500.000 
46. KRAJEVNA SKUPNOST LIPA - BELTINCI IZGRADNJA ROKOM. IGRIŠČA 1.500.000 
47. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA STADION SLOVENSKA BISTRICA 1.500.000 
48. OBČINA KOČEVJE DOM TELESNE KULTURE Z IGRIŠČI (OGRAJA) 1.000.000 
49. PLANINSKO DRUŠTVO NOVO MESTO ADAPTACIJA PLANINSKEGA DOMA 1.000.000 
50. PLANINSKO DRUŠTVO SOLČAVA  ELEKTRIFIKACIJA KOČE NA KLEMENČI JAMI 1.000.000 

51. PLANINSKO DRUŠTVO JAVORNIK - ČRNI VRH 
NAD  PRENOVA PIRNATOVE KOČE NA JAVORNIKU 1.000.000 

52. OBČINA KOČEVJE ZAMENJAVA PARKETA (DTK-VADB.PROSTOR ZA AEROBIKO) 1.000.000 
53. ŠPORTNA ZVEZA KOPER POSTAVITEV KLETKE ZA METANJE DISKA 1.000.000 
54. ŠPORTNA ZVEZA KOPER SANACIJA ATLETSKE STEZE 1.000.000 

 število projektov: 54 skupaj 482.000.000 
 

Gradnja športnih objektov: subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih 
objektov 
 
Fundacija je tudi za leto 2002 razpisala subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih 
objektov. Prijavljenih je bilo kar za 234 mio SIT zahtevkov, sredstva pa je prejelo 6 izvajalcev. Za 
razliko od drugih področij sofinanciranja fundacije, kjer imajo prednost pri izboru nepridobitne 
organizacije, so na tej postavki večino razpisanih sredstev dobile gospodarske družbe 
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Preglednica 31: Izvajalci na področju subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih objektov v letu 2002 

št. izvajalec naziv investicije sredstva (SIT) 
1. HOTEL CERKNO D.O.O. VODNI ZBIRALNIK S PRIPADAJOCO INFRASTRUKTURO 6.500.000 
2. TERME SNOVIK - KAMNIK, D.O.O. REKREACIJSKI BAZEN TERME SNOVIK 5.000.000 
3. OBČINA RIBNICA REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA ŠPORTNEGA CENTRA  2.500.000 
4. TONIC TRGOVINSKO PODJETJE, D.O.O., LJUBLJANA BIT CENTER ŠPORTNI CENTER 1.500.000 

5. PLANINSKO DRUŠTVO RADOVLJICA REKONSTRUKCIJA TOVORNE ŽIČNICE ZADNJICA-KRIŠKI 
POD 1.000.000 

6. ULEŽIĆ DARKO, s.p. FITNESS CENTER 993.000 
 število projektov: 6 skupaj 17.493.000 

 

Raziskovanje in razvoj športa  
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa je fundacija v letu 2002 namenila sredstva za financiranje 
33 projektov. Skoraj polovico sredstev je namenjenim nakupom, potrebnih za razvoj in spremljanje 
treninga, za programe spremljanja in razvoja treninga je namenjeno 38%, za manjkajoče programe 
usposabljanja 5% in znanstveno raziskovalne projekte 10%. 
 
Enako kot na drugih področjih financiranja fundacije je tudi na področju raziskovanja in razvoja športa 
komisija postavila izhodišča izbora projektov. 
 

1. Zaradi velikih zahtevkov po sredstvih na področju raziskovanja in razvoja v športu bodo imeli 
v letu 2002 prednost pri sofinanciranju aplikativni projekti, ki so v interesu krovnih športnih 
organizacij. 

2. Na področju nakupa tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga, je glede na 
zaprošena sredstva največja skupna kandidatura Inštituta za šport in večine nacionalnih 
panožnih športnih zvez. Glede na to, da ta vloga pokriva večino potreb panožnih zvez, je 
smiselno, da so sredstva za tehnologije osredotočena na tej vlogi. 

3. Fundacija bo sofinancirala največ 50 % dejanske vrednosti tehnologij izbranih izvajalcev. 
4. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih 

panožnih športnih zvez, OKS in Inštituta za šport, zato je smotrno, da fundacija sofinancira le 
omenjene izvajalce, in sicer največ do 50 % vrednosti programa po predložitvi računa 
usposobljenega izvajalca. 

5. Pri sofinanciranju manjkajočih programov strokovnega usposabljanja in izobraževanja 
strokovnih delavcev v športu imajo prednost kandidati, ki usposabljajo pretežno volunterske 
športne delavce. 

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

7. Pri dodeljevanju sredstev se upošteva koriščenje sredstev iz preteklih let.  
 



 52 

Preglednica 32: Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja športa v letu 2002 

št. izvajalec projekt sredstev (SIT) 

1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE TEHNIČNA POMAGALA (kamera in sistem z računalnikom, 
fotocelice/sistemi, laktometri, pulzmetri) 1.000.000 

2. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE TEHNOLOGIJE POTREBNE ZA SPREMLJANJE IN RAZVOJ 
TRENINGA (podajalec žogic, pulzmetri, tepihi) 400.000 

3. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE R&R-TEHNOLOGIJA (kamera) 150.000 
4. JUDO,AIKIDO,JU JUITSU , KENDO ZVEZA SLOVENIJE TEHNOLOŠKA POSODOBITEV ORGANIZACIJE (kamera) 200.000 
5. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE RAZVOJ ŠPORTA (ergometri) 750.000 
6. KLUB ČASOMERILCEV "LOKA TIMING" ŠKOFJA LOKA NAKUP OPREME PHOTOFINISH 700.000 

7. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
NAKUP TEHNOLOGIJE IN DOPING KONTROLE (pulzmetri, 
merilci krvnega tlaka, laktatometri, laser iskra medical, 
videorekorder, oprema za photofinish, digitalna kamera) 1.800.000 

8. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE GPS-TRACK-NOTE 350.000 

9. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE HUDIČKI VIDEOOPREMA (snemalna čelada, dodatna oprema 
za kamero in video) 100.000 

10. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE LOG-GPS-NOTE JADRALNA LETALA 300.000 
11. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE MERILNA PODL.-NOTE  JADRALNO PADALSTVO 250.000 
12. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE analitični sistem MASTER COACH 1.600.000 
13. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE DATA VOLLEY DAZZLE 100.000 
14. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE NADSTANDARDNA ZAVAROVANJA ŠPORTNIKOV 4.800.000 
15. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE PROTIDOPINŠKI PROGRAM 3.000.000 
16. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE ELEKTRONSKA MERILNA OPREMA 700.000 

17. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE STROKOVNI SEMINARJI ZA VOLONTERSKE ŠPORTNE 
DELAVCE 4.000.000 

18. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE MERILNA TEHNOLOGIJA ZA ANALIZO PLAVALNIH 
TEKMOVANJ 2.500.000 

19. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE NAKUP NOVIH TEHNOLOGIJ (pulzmetri) 300.000 

20. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE TEHNOLOGIJA, POTREBNA ZA RAZVOJ ROKOMETA 
(sistem za analizo igre) 2.000.000 

21. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT MERITVE, ANALIZE, SVETOVANJA IN PANOŽNI EKSPERTI 23.450.000 
22. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT NAKUP TEHNOLOGIJ V LETU 2002 7.000.000 

23. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT projekt OSVAJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA  
MLADINE, nosilec dr. Branko Škof 2.400.000 

24. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT projekt RAZVOJ IN DEJAVNIKI ŠPORTNE IDENTITETE, 
nosilec dr. Matej Tušak 2.400.000 

25. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT projekt ŠPORT V VLOGI NARODNE IDENTITETE 
SLOVENCEV, nosilec dr. Marjeta Kovač 2.400.000 

26. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT projekt ZDRAVSTVENI, SOCIALNI STATUS, MOTIVACIJA IN 
POGOJI, nosilec dr. Mojca Doupona Topič 400.000 

27. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME ŠPIC 1.500.000 
28. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH APLIKACIJ ŠPIC 9.000.000 

29. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE SUBVENCIONIRANJE NAKUPA RAČUNALNIŠKE OPREME 
ZVEZ 6.500.000 

30. ROKOBORSKA ZVEZA SLOVENIJE NABAVA ROKOBORSKIH LUTK ZA TRENINGE 200.000 

31. JU - JITSU ZVEZA SLOVENIJE 
NABAVA MERILNE TEHNOLOGIJE STROKOVNEMU KADRU 
(kamera, digitalni fotoaparat, merilci Polar, elektronske 
ocenjevalne tabele s pripadajočo programsko opremo) 450.000 

32. UNIVERZA V LJUBLJANI-VISOKA ŠOLA ZA ZDRAVSTVO projekt NAPOR PRI HOJI S PALICAMI, nosilec dr. Božo Kralj 400.000 
33. ZVEZA DRSALNIH ŠPOTOV SLOVENIJE NAKUP PROGRAMSKE OPREME (sistem za sojenje) 500.000 

 število projektov: 33 skupaj 81.600.000 
 

Založništvo v športu 
 
Tudi na področju založništva v športu je bilo prijavljenih mnogo več vlog, kot bi jih glede na njihove 
zahtevke lahko financirala fundacija, zato je komisija opredelila naslednje elemente izbora. 
 

1. Zaradi velikega števila kandidatur na področju založništva ima prednost pri financiranju 
strokovna literatura, ki je ozko povezana s športom. Fundacija zato načeloma ne bo 
financirala: publikacij, ki so značaja poljudne literature, sodniške literature, pravil, 
promocijskega materiala, publikacij z mejnimi vsebinami športa ipd. 

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev imajo krovne organizacije, zavodi nato društva in klubi, 
nazadnje pa gospodarske družbe. 

3. Izbor financiranja strokovne literature zajema tri področja založništva v športu: vrhunski 
šport, športno rekreacijo in šolski šport.  
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4. Zaradi težav pri realizaciji sredstev na tem področju v preteklih letih je komisija v procesu 
vrednotenja vlog od kandidatov v vpogled zahtevala dokazila o realizaciji projektov. Prednost 
pri sofinanciranju so imeli projekti, ki so v sklepni fazi. 

 
Svet je na predlog komisije sprejel sklep, da v letu 2002 financira 69 športnih publikacij. Med njimi je 
največ strokovnih knjig, sledijo pa strokovne in znanstvene revije. Največ sredstev za založništvo v 
športu so dobile nacionalne panožne športne zveze. 
 
Preglednica 33: Izvajalci na področju založništva v športu v letu 2002 

št. izvajalec vrsta 
publikacije naslov publikacije sredstva (SIT) 

1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE revija ATLETIKA 450.000 
2. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE revija VRHUNSKI DOSEŽEK 500.000 
3. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE zgoščenka C PROGRAM ŠPORTNE AEROBIKE - ZGOŠČENKA 150.000 

4. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE knjiga PROGRAM ŽENSKE ŠPORTNE GIMNASTIKE NA 
NACIONALNI RAVNI (A1 program)  250.000 

5. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE knjiga TEHNIKA IN METODIKA PRVIN V ŽENSKI ŠPORTNI 
GIMNASTIKI (1.del) 350.000 

6. JUDO,AIKIDO,JU JUITSU , KENDO ZVEZA SLOVENIJE knjiga JUDO-ŠPORT IN NAČIN ŽIVLJENJA 250.000 
7. JUDO,AIKIDO,JU JUITSU , KENDO ZVEZA SLOVENIJE revija REVIJA SLOVENSKI JUDO 600.000 

8. KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE  knjiga PROGRAM JAHAČ 1 - GRADIVO ZA TEČAJNIKE - 
ZAČETNIŠKI TEČAJ JAHANJA 200.000 

9. KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE  knjiga PROGRAM JAHAČ 1 -GRADIVO ZA INŠTRUKTORJE - 
ZAČETNIŠKI TEČAJ JAHANJA 150.000 

10. KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE  knjiga PROGRAM JAHAČ 2 - GRADIVO ZA INŠTRUKTORJE- 
NADALJEVALNI TEČAJ JAHANJA 150.000 

11. KONJENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE  knjiga PROGRAM JAHAČ 2 - GRADIVO ZA TEČAJNIKE - 
NADALJEVALNI TEČAJ JAHANJA 200.000 

12. KONJENIŠKI KLUB M.T.ZALOG knjiga VLOGA DRUŽINE IN STARŠEV V ŠPORTU 300.000 

13. KOŠARKARSKI KLUB KELEJA CELJE knjiga OSNOVE TEHNIČNE IN TAKTIČNE PRIPRAVE MLADIH 
KOŠARKARJEV 150.000 

14. KOŽELJ SILVO - ZASEBNI ŠPORTNI DELAVEC knjiga BORILNI ŠPORTI 300.000 
15. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE revija NAŠA KRILA 450.000 

16. LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE knjiga UČBENIK ZA UČITELJE IN PILOTE JADRALNEGA 
PADALSTVA 400.000 

17. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE revija BELA ŽOGICA 450.000 
18. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE revija NAŠ NOGOMET 600.000 
19. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE revija REVIJA ODBOJKA 300.000 
20. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE  OBVESTILA OKS 300.000 

21. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE zbornik ZBORNIK 3. SLOVENSKEGA KONGRESA ŠPORTNE 
REKREACIJE 450.000 

22. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE zbornik 8. EVROPSKI KONGRES O FAIR PLAYU 600.000 
23. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE revija PLANINSKI VESTNIK 750.000 
24. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE   navedeno v prilogi pogodbe 1.200.000 
25. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE revija ELEKTRONSKA STROKOVNA REVIJA "PLAVANJE" 300.000 
26. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE knjiga OSNOVE SKLADNOSTNEGA PLAVANJA 300.000 
27. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE zgibanka REKREATIVNO PLAVANJE - ZGIBANKA 150.000 
28. SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE revija SOKOL REVIJA ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS 500.000 
29. SZS-ZDRUŽENJE SMUČ.ŠPORT.PANOG knjiga ŠOLA SMUČANJA 2000+ - DRUGI DEL 250.000 
30. SZS-ZDRUŽENJE SMUČ.ŠPORT.PANOG knjiga VESELO IN VARNO NA SNEG 300.000 
31. SZS-ZDRUŽENJE SMUČ.ŠPORT.PANOG WHS WHS KASETA - ŠOLA SMUČANJA 2000+ (DRUGI DEL) 100.000 
32. ŠPORTNA ZVEZA KOBUDO ZVEZA SLOVENIJA knjiga OSNOVE KOBUDA 200.000 
33. ŠPORTNO DRUŠTVO VZPON knjiga KOLO ZA TELEBANE 150.000 
34. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT revija KINESIOLOGIA SLOVENICA 500.000 
35. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT revija REVIJA ŠPORT 700.000 
36. UNIVERZA V LJUBLJANI-FAKULTETA ZA ŠPORT   navedeno v prilogi pogodbe 4.100.000 
37. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE knjiga OSNOVE VATERPOLA II 300.000 
38. ZAVOD ZA FAIR PLAY IN STRPNOST V ŠPORTU knjiga KAJ NAS ŠPORT UČI 100.000 
39. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE knjiga PSIHOLOGIJA ŠPORTA MLADIH 150.000 
40. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE revija ŠPIC INFORMATOR 300.000 
41. ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE revija ŠPORT MLADIH 500.000 
42. ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE revija TRENER ROKOMET 300.000 
43. ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE knjiga STRATEGIJE POUČEVANJA V ŠPORTU 350.000 

44. ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE zbornik ZBORNIK 15. STROKOVNEGA POSVETA ŠPORTNIH 
PEDAGOGOV 600.000 

45. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE revija LOKOSTRELSKA REVIJA 250.000 
46. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE knjiga TRENERSKI PRIROČNIK 200.000 
47. ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI zbornik ZBORNIK SLOVENSKEGA ŠPORTA V ITALIJI 2001/02 300.000 

 število publikacij: 70   skupaj 20.400.000 
 število projektov: 47    
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Leto 2003 
 
Za leto 2003 je fundacija razpisala sredstva v višini 1,4 milijarde SIT. Skladno z razpisnimi pogoji in 
pravilnikom o merilih in pogojih za razdelitev sredstev (Uradni list RS, št. 67/98, št. 88/00) je svet 
razdelil sredstva na naslednja področja: 
 
• športna dejavnost 560 mio SIT, in sicer 

m) za dejavnosti vrhunskega športa - programe reprezentanc 235.200.000 SIT, 
n) za dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport - 

programe reprezentanc 235.200.000 SIT, 
o) za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno 

rekreacijo 67.200.000 SIT, 
p) za druge programe 22.400.000 SIT; 

• gradnja športnih objektov 700 mio SIT, in sicer  
g) za gradnjo športnih objektov 675.500.000 SIT, 
h) za subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih objektov 24.500.000 SIT; 

• raziskovanje in razvoj športa 112 mio SIT; 
• založništvo v športu 28 mio SIT. 
 
Fundacija je v sodelovanju z Zavodom za šport Slovenije 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 Uradom za šport pa je 
bilo kandidatom olajšano tudi prijavljanje na javni razpis ministrstva.  
 
V razpisnem roku se je na razpis prijavilo 1.005 projektov v višini 7.983 mio SIT, kar 5,7-krat presega 
razpisana sredstva. Po zavrnitvi vlog, ki niso izpolnjevale razpisnih pogojev, so strokovne komisije 
fundacije pripravile analize vlog, na podlagi katerih so opredelile izhodišča za razdelitev sredstev na 
posameznem področju. Skladno s sprejetimi izhodišči bo fundacija financirala 390 projektov. Glede na 
razpisna določila le-te izvajajo predvsem nepridobitne organizacije in krovne organizacije na področju 
športa. Izvajalci po posameznih področjih in druge pomembne informacije so navedene na spletni 
strani fundacije za šport http://www.fundacijazasport.org. 
 

Športne dejavnosti: dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc (D1) 
 
Na področju D1 je komisija obravnavala 123 vlog. Skupna višina zaprošenih sredstev je znašala 952,8 
mio SIT, kar je okoli 25% več kot lani in štirikrat več od razpisanih sredstev na tem področju.  
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na 
področju D1.  
 
1. V izbor prejemnikov sredstev na področju D1 se uvrsti vse vloge, ki vsebujejo programe 

nacionalnih reprezentanc, to so nacionalne panožne športne zveze in športna združenja, ki izvajajo 
programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni športniki svetovnega, 
mednarodnega in perspektivnega razreda. 

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. Model, ki ga je pripravila projektna skupina v letu 
2002, namreč zahteva določene podatke, ki jih fundacija zaradi izredne časovne omejenosti razpisa 
ne more zbrati.  

3. Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih panožnih zvez v razrede je fundacija pripravila model 
financiranja kandidatov. Model ostaja enak kot lansko leto. Upošteva tekmovalno uspešnost zvez 
in vsebino programov. 

4. Fundacija bo pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov upoštevala kategorizacijo iz meseca februarja 
2003.  
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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. Na podlagi več primerjalnih analiz se naslednjim panožnim športnim zvezam v javnem razpisu 
2003 na področju D1 omeji največje povečanje sredstev na indeks 300: Badmintonska, 
Kickboxing, Planinska – Alpinizem, Snowboarding, Smučarska – Nordijska kombinacija in Zveza 
za športni ribolov.  

8. 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; 
• domačo razširjenost športne panoge; 
• medijsko odmevnost športne panoge; 
• prihodke nacionalne panožne športne zveze po zaključnem računu za leto 2000; 
• nacionalni pomen posamezne športne panoge; 
• sponzorsko zanimivost športne panoge. 
 
Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih panožnih zvez v razrede je fundacija pripravila model 
financiranja izvajalcev. Le-ta upošteva tekmovalno uspešnost zvez in vsebino programov.  
 
Na podlagi opisanega postopka vrednotenja so sredstva na področju vrhunskega športa razporejena 
med 53 projektov. Večino sredstev je namenjenih za programe nacionalnih panožnih športnih zvez, 
največjega financiranja pa bo deležna nacionalna reprezentanca za letne Olimpijske igre, ki bodo 
prihodnje leto v Atenah. 
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Preglednica 34: Izvajalci na področju dejavnosti vrhunskega športa - programi reprezentanc v letu 2003 
št. izvajalec naziv programa SIT 
1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM ČLANSKIH REPREZENTANC 13.613.597 
2. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE MOTOKROS REPREZENTANCI 375.683 
3. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE SVETOVNO PRVENSTVO ENDURANCE - IGOR JERMAN 211.049 
4. AVTO MOTO ZVEZA SLOVENIJE SVETOVNO, EVROPSKO PRVENSTVO V SPEEDWAYU 167.002 
5. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠPORT-PROGRAM REPREZENTANC 1.603.034 
6. BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠPORT 986.209 
7. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D1 - MOŠKA IN ŽENSKA ŠPORTNA GIMNASTIKA  6.918.127 
8. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D1 - RITMIČNA GIMNASTIKA 832.361 

9. HOKEJSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MOŠKA ČLANSKA REPREZENTANCA, ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA, 
MLADINSKA REPREZENTANCA DO 18 LET 3.524.937 

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

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

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

18. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MOŠKA IN ŽENSKA ČLANSKA REPREZENTANCA TER MOŠKA REPREZENTANCA 
MLAJŠIH ČLANOV DO 19 LET 10.098.782 

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

48. 
ZVEZA KOTALKARSKIH ŠPORTOV 
SLOVENIJE PROGRAM REPREZENTANCE: HITROSTNO ROLANJE 70.218 

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

50. OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE POI ATENE 2004 31.000.000 

51. 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA 
ZVEZA LETNA UNIVERZIADA DAEGU 2003 6.000.000 

52. 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA 
ZVEZA ZIMSKA UNIVERZIADA TRBIZ 2003 3.000.000 

53. ZVEZA ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC ZVEZE ZA ŠPORT INVALIDOV SLOVENIJE 500.000 
   235.200.000 
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Športne dejavnosti: dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport – programi reprezentanc (D2) 
 
Na področju D2 je komisija obravnavala 82 vlog. Višina zaprošenih sredstev teh vlog je bila 621 mio 
SIT, kar je približno 29% več kot lani in 2,6-krat več od razpisanih sredstev na tem področju. 
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na 
področju D2.  
 
1. V izbor prejemnikov sredstev na področju D2 se uvrsti vse vloge, ki vsebujejo programe 

nacionalnih reprezentanc, to so nacionalne panožne športne zveze in športna združenja, ki izvajajo 
programe večpanožnih nacionalnih reprezentanc, v katere so vključeni športniki perspektivnega in 
mladinskega razreda. 

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. Model, ki ga je pripravila projektna skupina v letu 
2002, namreč zahteva določene podatke, ki jih fundacija zaradi izredne časovne omejenosti razpisa 
ne more zbrati.  

3. Na podlagi ekspertne razvrstitve nacionalnih panožnih zvez v razrede je fundacija pripravila model 
financiranja kandidatov. Model ostaja enak kot lansko leto. Upošteva tekmovalno uspešnost zvez 
in vsebino programov. 

4. Fundacija bo pri vrednotenju tekmovalnih rezultatov upoštevala kategorizacijo iz meseca februarja 
2003.  

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

8. 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). 

 
Pri vrednotenju vlog je fundacija uporabila isti model kot na področju D1.  
 
Skladno z navedenimi izhodišči je fundacija razdelila sredstva na področju športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, med 49 projektov. Enako kot na področju 
vrhunskega športa je bilo največ sredstev namenjenih programom nacionalnih panožnih športnih zvez. 
Največ sredstev bo namenjenih za nacionalni projekt štipendiranja perspektivnih športnikov, ki ga 
bosta poleg fundacije financirala MŠZŠ in OKS. 
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Preglednica 35: Izvajalci na področju dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi 
reprezentanc 

št. izvajalec naziv programa SIT 
1. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MLADINSKIH REPREZENTANC 14.775.991 
2. BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠPORT MLADI -PROGRAMI REPREZENTANC BZS 1.468.154 
3. BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK V VRHUNSKI ŠPORT 1.742.205 
4. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D2 - MOŠKA IN ŽENSKA ŠPORTNA GIMNASTIKA 8.645.527 
5. GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE D2 - RITMIČNA GIMNASTIKA 720.461 

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

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

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

10. KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE- PROGRAM 6.045.687 
11. KARATE ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM KADETSKIH IN MLADINSKIH REPREZENTANC 1.231.333 
12. KICK BOXING ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM DEJAVNOSTI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 557.531 
13. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE ML. RP. -CESTNO, GORSKO, VELEDROM) 12.402.304 
14. KOŠARKARSKA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCE MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ 11.596.667 
15. LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MLADINSKIH REPREZENTANC 1.984.175 
16. NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH, KADETSKIH REPREZENTANC 2.680.644 
17. NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADIH REPREZENTANC 7.244.682 

18. ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE 
MOŠKA IN ŽENSKA KADETSKA REPREZENTANCA TER MOŠKA IN ŽENSKA 
MLADINSKA REPREZENTANCA 10.898.604 

19. ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA ORIENTACIJSKA REPREZENTANCA 130.993 
20. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE HIMALAJSKA ODPRAVA - MLADI PERSPEKTIVNI ČLANI 2.544.536 
21. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE MLADINSKA REPREZENTANCA V ŠPORTNEM PLEZANJU 6.759.230 
22. PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOSTI ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE.  13.754.247 
23. PLESNA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE OTROK IN MLADINE 5.226.614 
24. ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI MOŠKIH IN ŽENSKIH MLADIH REPREZENTANC 16.557.494 
25. SABLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE UDELEŽBA MSP TRAPANI ITALIJA 130.993 
26. SANKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE REPREZENTANCA ZA NARAVNE IN UMETNE PROGE 360.230 
27. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP ALPSKE DISCIPLINE - D2 10.235.725 
28. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP NORDIJSKA KOMBINACIJA - D2 1.742.205 
29. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP BIATLON D2 3.299.758 
30. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP SMUČARSKI TEKI - D2 4.457.570 
31. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP SMUČARSKI SKOKI - D2 4.565.376 
32. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP SNOWBOARD - D2 786.434 
33. SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP AKROBATSKO SMUČANJE - D2 360.230 
34. SQUASH ZVEZA SLOVENIJE UDELEŽBA MLADINSKE REPREZENTANCE NA TEKMOVANJU  130.993 
35. STRELSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM MLADINSKIH REPREZENTANC SZS V LETU 2003 3.693.998 
36. ŠAHOVSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI ŠAH MLADIH-PROGRAMI REPREZENTANC 1.247.209 
37. TAEKWON-DO ZVEZA SLOVENIJE EVROPSKO  MLADINSKO  PRVENSTVO WTF 2003-GRČIJA   1.963.615 
38. TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE MLADA DC IN FED CUP EKIPA 9.667.271 
39. TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAMI REPREZENTANC - MLADINCI 487.948 
40. VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE PROGRAM SLO REPREZENTANC MLAJŠIH KATEGORIJ, 2003 5.554.096 
41. VESLAŠKA ZVEZA SLOVENIJE-BLED MLADE REPREZENTANCE 9.053.334 

42. 
ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV 
SLOVENIJE DEJAVNOST ŠPORTNE VZGOJE-PROGRAM REPREZENTANC 615.666 

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

44. 
ZVEZA ZA ŠPORTNI RIBOLOV NA 
MORJU SLOVENIJE SVETOVNO PRVENSTVO V LOVU IZ ČOLNA ZA STAREJŠE MLADINCE 147.648 

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

1. Sredstva s tega področja se namenijo za izvajanje programov športnih dejavnosti, ne pa za 
programe, kjer gre pretežno za promocijo in oglaševanje športnih programov ali usposabljanje 
kadrov. 

2. Na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine se sredstva 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 te krovne organizacije nameniti za prijavljene programe svojim članicam najmanj 80% 
sredstev, prejetih od fundacije. Če krovne organizacije kandidirajo v enem projektu za 
programe, ki jih izvajajo članice, in programe, ki jih izvaja krovna organizacija, se natančno 
opredelijo sredstva za posamezne programe. Večino sredstev se nameni za programe članic. 

3. Prednost pri sofinanciranju programov interesne športne vzgoje otrok in mladine bodo imele 
krovne organizacije. Sredstva tem organizacijam se 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, cena programa) in preglednost 
sistema financiranja izvajalcev programov,.  

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

5. V izbor na področju interesne 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. 

6. 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 številom volonterskih delavcev.  

7. Za športne dejavnosti študentov se nameni okoli 10% sredstev na tem področju. Z namenom 
preprečevanja financiranja programov na področju športnih dejavnosti študentov, ki se 
podvajajo, se sredstva za izvedbo študentskih tekmovanj namenijo organizaciji na področju 
študentskega športa, ki je vključena tudi v tekmovalne sisteme mednarodne študentske 
organizacije. Poleg ligaških študentskih tekmovanj bo fundacija financirala tudi nekatere 
množične študentske športne prireditve, ki so namenjene neselekcionirani populaciji 
študentov.  

8. Pri vrednotenju vlog bo komisija upoštevala realizacijo sredstev fundacije v preteklih letih.  
 
Na podlagi navedenih izhodišč je svet razporedil sredstva med 90 programov, ki obsegajo 67 tisoč ur in 
v katere bo vključeno več kot 275.000 udeležencev.  
 
Približno po 45% razpisanih sredstev je namenjenih programom interesne športne vzgoje otrok in 
mladine ter programom športne rekreacije, za športne dejavnosti študentov pa je namenjeno 10% 
razpisanih sredstev. Večino sredstev bodo dobile krovne organizacije, kar je glede na veliko število 
prijavljenih projektov skladno z razpisnimi pogoji in racionalno glede na dejstvo, da je večina krovnih 
organizacij prijavila programe, ki jih izvajajo v sodelovanju s svojimi članicami. Športna društev in klubi 
prejmejo sredstva neposredno od fundacije le za organizacijo množičnih športnih prireditev.  
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Približno po 45% razpisanih sredstev je namenjenih programom interesne športne vzgoje otrok in 
mladine ter programom športne rekreacije, za športne dejavnosti študentov pa je namenjeno 10% 
razpisanih sredstev. Večino sredstev bodo dobile krovne organizacije, kar je glede na veliko število 
prijavljenih projektov skladno z razpisnimi pogoji in racionalno glede na dejstvo, da je večina krovnih 
organizacij prijavila programe, ki jih izvajajo v sodelovanju s svojimi članicami. Športna društev in klubi 
prejmejo sredstva neposredno od fundacije le za organizacijo množičnih športnih prireditev.  
 
Preglednica 36: Izvajalci na področju interesne športne vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija v letu 2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
1 AGENCIJA ZA ŠPORT LJUBLJANA ŠPORTNI PROGRAMI V ČASU POČITNIC 1.200.000 
2 AGENCIJA ZA ŠPORT LJUTOMER ŠPORTNO POLETJE MLADIH V LJUTOMERU 200.000 
3 AGENCIJA ZA ŠPORT LJUTOMER ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH  150.000 
4 AGENCIJA ZA ŠPORT NOVO MESTO ŠPORTNO REKREACIJSKA DEJAVNOST AGENCIJE ZA ŠPORT NOVO MESTO 800.000 
5 ATLETSKO DRUŠTVO POSOČJE TOLMIN KROSI IN TEKI ZA VSE 300.000 
6 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE DEJAVNOSTI INTERESNE VZGOJE OTROK, MLADINE, ŠTUDENTOV 600.000 

7 
BODIFIT DRUŠTVO ZA AEROBIKO IN 
FITNES MARIBOR V. IN VI. MARATON AEROBIKE  300.000 

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

9 
DRUŠTVO LJUBITELJEV TEKA FILIPIDES 
NOVA  TEKI SOBOTE-PRIMORSKA TEKMOVANJA IN REKREATIVNI TEKI 800.000 

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

12 
KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK 
MARIBOR 10. KOLESARSKI MARATON PO SADNO VINSKIH CESTAH 200.000 

13 
KOLESARSKO DRUŠTVO BRANIK 
MARIBOR 25. KOLESARSKI MARATON OKOLI POHORJA 500.000 

14 
KOLESARSKO DRUŠTVO ENERGIJA 
VELENJE KOLESARSKI VZPON V ZAVODNJE 250.000 

15 KOLESARSKO DRUŠTVO ROG 15. MARATON PRIJATELJSTVA LJUBLJANA -TRST 400.000 
16 KOLESARSKO DRUŠTVO ROG 2. DRUŽINSKI  MARATON "OKROG ŠMARNE GORE" 350.000 
17 KOLESARSKO DRUŠTVO ROG 22. KOLESARSKI MARATON FRANJA 900.000 
18 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE LOK 2003 300.000 
19 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC ŠPORTNO AKTIVNE POČITNICE 600.000 
20 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC TEK MIRU OB DNEVU OZN 300.000 
21 MLADINSKA ŠPORTNA ZVEZA KRŠKO PEKEL 2003 - VROČI ŠPORTNI VIKENDI 800.000 
22 OBČINA PREDDVOR MEDNARODNI MARATON ŽELEZNA KAPLA - PREDDVOR 250.000 
23 OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA LENART KOLESARSKI MARATON "ŠTIRI PERESNA DETELJICA" 200.000 
24 OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA LENART ŠPORTNI DAN V SLOVENSKIH GORICAH 150.000 

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

26 
OBČINSKA ŠPORTNA ZVEZA MORAVSKE 
TOPLICE REKREATIVNI KOLESARSKI MARATON PO OBČINI MORAVSKE TOPLICE 100.000 

27 
ORGANIZACIJSKI ODBOR MIRNOPEŠKEGA 
TEKA 21. MIRNOPEŠKI TEK, 28. JUNIJA 2003 800.000 

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

38 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA 
ZVEZA EVROPSKO UNIVERZITETNO PRVENSTVO V ODBOJKI MARIBOR 400.000 

39 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA 
ZVEZA REKREACIJA IN TEČAJI ZA ŠTUDENTE NA PRIMORSKEM 500.000 

40 
SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA 
ZVEZA ŠTUDENTSKA TEKMOVANJA V LJUBLJANI, MARIBORU IN KOPRU 2.700.000 

41 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE ABC ŠPORT 1.000.000 
42 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE SOKOL BIKE FIGHT 800.000 
43 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE VODA ZA VSE  700.000 
44 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE ŠUS CENTER 1.400.000 
45 ŠPORTNA ZVEZA BELTINCI BELTINSKO ŠPORTNO POLETJE 2003 700.000 
46 ŠPORTNA ZVEZA CELJE ŠPORTNI PROGRAM V ČASU ŠOLSKIH POČITNIC 900.000 
47 ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA POČITNIŠKI PROJEKT ZA OTROKE - TEDEN ŠPORTA 200.000 
48 ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA GREMO VSI NA STADION 200.000 
49 ŠPORTNA ZVEZA GORNJA RADGONA ZDRAVI RADGONČAN 350.000 
50 ŠPORTNA ZVEZA JESENICE AKTIVNO PREŽIVLJANJE  POČITNIC 400.000 
51 ŠPORTNA ZVEZA KRANJ PROGRAM ŠPORTNE AKTIVNOSTI NA OTROŠKIH IGRALIH 300.000 
52 ŠPORTNA ZVEZA KRANJ VESELE POČITNICE 850.000 
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Preglednica 36 (nadaljevanje): Izvajalci na področju interesne športne vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija v 
letu 2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
53 ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANE ŠPORTNI VIKENDI ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE 2.000.000 
54 ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR "TOTA MARIBORČANKA - TOTI MARIBORČAN" 400.000 
55 ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR ŠPORTNO POPOLDNE MLADIH 400.000 
56 ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA MARATON BREZ MEJA NG - GO IN DRUGE PRIREDITVE    800.000 
57 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE BREŽICE RAZGIBAJMO ŽIVLJENJE 2003 800.000 
58 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE KUZMA DEJAVNOST ZVEZE 100.000 
59 ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNE PROGRAM ŠPORTNE REKREACIJE 100.000 
60 ŠPORTNA ZVEZA RADOVLJICA ŠPORTNO REKREATIVNI PROGRAMI, TEČAJI, IZLETI, INTERES 100.000 
61 ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA POLETNE ŠPORTNE POČITNICE 100.000 
62 ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA ŠPORTNA REKREACIJA - 23. MEDOBČINSKE ŠPORTNE IGRE 800.000 
63 ŠPORTNA ZVEZA ŠOŠTANJ DNEVI REKREACIJE 2003 250.000 
64 ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA POČITNIŠKI PROGRAMI, SPLOŠNA VADBA ZA STAREJŠE 200.000 
65 ŠPORTNI KLUB TRMASTIH PREDDVOR  3. SLOVENSKI ALPSKI MARATON - SAM  360.000 
66 ŠPORTNI ZAVOD PTUJ PTUJSKI ŠPORTNI VIKEND 800.000 
67 ŠPORTNO DRUŠTVO BAS ŠPORT NOGOMETNI TURNIR ZAMEJCEV SLOVENIJA 2003 300.000 
68 ŠPORTNO DRUŠTVO DOKONCA LENDAVA KOLESARSKI MARATON SLOVENIJA - MADŽARSKA - SLOVENIJA 150.000 

69 
ŠPORTNO DRUŠTVO KAMIKAZE 
ŽELEZNIKI KOLESARSKA DIRKA ZA ZLATO ČIPKO 2003 200.000 

70 ŠPORTNO DRUŠTVO MATKE REKREACIJSKI TEK 140.000 
71 ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI 22. MARATON TREH SRC 800.000 
72 ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI 23. KOLESARSKI MARATON TREH SRC 2003 800.000 
73 ŠPORTNO DRUŠTVO RADENCI 8. BANOVSKI KOLESARSKI MARATON 2003  400.000 
74 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA 2. BARJANSKI KOLESARSKI MARATON 300.000 
75 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA 3. KOLESARSKI MARATON PO KRPANOVI DEŽELI 300.000 
76 ŠPORTNO DRUŠTVO ŠPICA 3. KOLESARSKI MARATON VELO 400.000 
77 ŠPORTNO DRUŠTVO VZPON 5. VZPON NA RAKITNO 100.000 

78 
ŠPORTNO REKREACIJSKO DRUŠTVO 
TRIGLAV AKCIJA S TRIGLAVOM DO ZDRAVJA 200.000 

79 
TIMING LJUBLJANA,DRUŠTVO ZA 
IZVAJANJE ŠP. PROG. 8. LJUBLJANSKI MARATON 2003 800.000 

80 TRIATLONSKA ZVEZA SLOVENIJE SI UPAŠ NA TRIATLON ? 350.000 

81 
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA 
LJUBLJANA MAJSKE IGRE 1.100.000 

82 
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA 
LJUBLJANA TEK NA GRAD, IGRE NA SNEGU, DAN ŠTUDENTSKEGA ŠPORTA 1.000.000 

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

84 
UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA 
MARIBOR  FESTIVAL ŠPORTA 2003 700.000 

85 
ZAVOD ZA ŠPORT IN REKREACIJO 
DOMŽALE REKREATIVNA KOLESARSKA PRIREDITEV PO DOMŽALSKI OBČINI 500.000 

86 ZAVOD ZA ŠPORT SEŽANA MEDNARODNI MALI KRAŠKI MARATON 600.000 

87 
ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV RAVNE NA 
KOROŠKEM ŠPORT OTROK IN MLADINE 400.000 

88 ZVEZA TABORNIKOV SLOVENIJE ŠPORTNA DEJAVNOST MED POČITNICAMI 800.000 

89 
ZVEZA ZA ŠPORT OTROK IN MLADINE 
SLOVENIJE PROJEKT MNOŽIČNIH PRIREDITEV ZA OTROKE IN MLADINO  1.200.000 

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

      67.200.000 
 

Športne dejavnosti: drugi programi (D4) 
 
Na področju drugi programi je bilo prijavljenih 46 vlog. Skupna vrednost prijavljenih programov znaša 
354,7 mio SIT, višina zaprošenih sredstev za projekte pa je 102,6 mio SIT. Zahtevki tako skoraj 5-krat 
presegajo razpisana sredstva.  
 
Na podlagi analize prijavljenih vlog je svet fundacije na predlog strokovne komisije sprejel naslednja 
izhodišča za izbor programov. 
 

1. Na področju informiranja ljudi o športno rekreativnih dejavnostih so imele prednost pri 
izboru krovne organizacije, saj le-te združujejo informacije na višji ravni in zajemajo večje 
število uporabnikov le-teh. Fundacija ne bo financirala projektov informiranja o posameznem 
športu, kakor tudi ne informiranje na posameznih regionalnih področjih. Sredstva za 
informiranje so zato osredotočena na projektu nacionalnega športnega informacijskega sistema 
– ŠPIC, ki vključuje in združuje informacijske sisteme panožnih in drugih športnih zvez. 
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2. Na področju promocije športno rekreativnih dejavnosti bo fundacija financirala le projekte 
rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih nacionalnega obsega. S tega vidika bodo iz izbora 
izločeni vsi projekti, katerih namen je promovirati tekmovalni šport ali bodo za promocijo 
izbrali prireditve oz. želijo promovirati posamezno športno zvrst na ožjem regionalnem 
področju.  

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

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

5. Fundacija ne bo financirala projektov, katerih namen je prikazati pretežno zdravstveni ali 
socialni vidik športnega udejstvovanja. 

6. Fundacija ne bo sofinancirala projektov postavljanja, oblikovanja in ažuriranja spletnih strani, 
saj del teh dejavnosti športnim organizacijam nudi Zavod za šport v okviru projektov, 
sofinanciranih s strani fundacije. 

7. Fundacija ne bo financirala članskih kartic posameznih organizacij. 
 
Preglednica 37: Izvajalci na področju drugih programov v letu 2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
1 FITNES ZVEZA SLOVENIJE 1.KONVENCIJA FZS 500.000 
2 JAVNI ZAVOD MUZEJ ŠPORTA USTANOVITEV TELOVADNEGA DRUŠTVA JUŽNI SOKOL 1.500.000 
3 JAVNI ZAVOD MUZEJ ŠPORTA STANKO BLOUDEK-ŽIVLJENJE IN DELO 700.000 
4 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE AKCIJA 2 X 5000 LOPARJEV 500.000 
5 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE RAD IGRAM NOGOMET 900.000 

6 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE 
TEDENSKE ODDAJE ŠPORTA ZA VSE - LOKALNE TV 
POSTAJE 800.000 

7 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE TEDENSKE ODDAJE ŠPORTA ZA VSE - RADIJSKE POSTAJE 800.000 
8 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE SLOVENIJA KOLESARI 700.000 
9 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE SLOVENIJA TEČE ZA ZDRAVJE 2003 700.000 
10 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE FAIR PLAY TABLA 500.000 
11 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE OLIMPIJSKI TEKI 2003 400.000 
12 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE NOGOMETNA ULICA 300.000 
13 ORIENTACIJSKA ZVEZA SLOVENIJE ORIENTIRAJMO SLOVENSKE ŠOLE 400.000 
14 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE INFORMIRANJE O PLANINSKI DEJAVNOSTI 600.000 
15 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE SLOVENIJA PLEŠE - SVETOVNI DAN PLESA 500.000 

16 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJE-ŠP.PR. 
IZDELAVA IN PREDVAJANJE PROMOCIJSKIH FILMOV O 
ŠPORTNI REKREACIJI 5.000.000 

17 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE RAD BI POSTAL ROKOMETAŠ 900.000 
18 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA ŠTUDENTSKI ŠPORTNI INFO DAN 400.000 
19 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA POSTAVITEV INFO TOČK  200.000 
20 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE 140 LET  - ŠPORTNA PRIREDITEV 500.000 
21 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE S ŠPORTOM JE ŽIVLJENJE LEPŠE 500.000 
22 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE KOLEDAR ŠPORTA ZA VSE 500.000 
23 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE JA, ZA GIBANJE 300.000 

24 
ŠPORTNO ZDRUŽENJE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN 
ORGANIZATORJEV SLOVENIJE ŠPORT POMAGA MESTU  (8 LOK.SKUP-REGIJ) 300.000 

25 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE MALI VATERPOLO 500.000 

26 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE 
INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA ŠPORTNE 
REKREACIJE 2.300.000 

27 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE ŠPIC MOBIL 1.200.000 
      22.400.000 
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Gradnja športnih objektov 
 
Strokovna komisija za gradnjo športnih objektov je obravnavala 166 vlog. Prijavljeni projekti so bili 
vredni 40.824 mio SIT, investitorji pa so od fundacije pričakovali 5.067 mio SIT, kar predstavlja 7,3-
krat več od razpisanih sredstev.  
 
Svet fundacije je sprejel sklep, da se razpisana sredstva razdeli med 65 projektov. Delitev temelji na 
izhodiščih strokovne komisije, ki jih je naredila na podlagi analiz vlog v dosedanjih razpisih in ki jih je 
potrdil svet fundacije. 
 
1. Fundacija je sredstva razdelila po modelu enakomernega razporejanja sredstva po celotnem 

območju Slovenije. Okoli 15% sredstev je razporedila za manjše investicije, pri čemer višina 
odobrenih sredstev za posamezen projekt ne presega 5 mio SIT. 

2. Pri izbiranju kandidatov, ki so prijavili gradnjo, adaptacijo ali vzdrževanje telovadnic in športnih 
igrišč pri osnovnih šolah so imele prednost kandidature, ki imajo večji športni standard, tako kot 
ga opredeljuje Urad za šport. 

3. Fundacija je dala prednost investicijam v t.i. aktivne športne površine. Pri vrednotenju kandidatur 
je komisija upoštevala tudi prostovoljno delo, ki ga vložijo društva, klubi in zveze v gradnjo ali 
vzdrževanje športnih objektov.  

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

5. Sredstva za objekte posameznih športnih panog je fundacija razporedila skladno s prednostno 
razvrstitvijo nacionalnih panožnih športnih zvez. 

6. Športne organizacije so imele pri izboru prednost pred zdravstvenimi in invalidnimi 
organizacijami, ki opravljajo dejavnost športa. 

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

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

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

dejanskih možnostih realizacije izbranih investicij. 
 
Največ sredstev na področju gradnje športnih objektov bodo dobile občine in javni zavodi, ki 
upravljajo s športnimi objekti. Sredstva so razpršena po celotnem območju Slovenije, največ sredstev 
pa je razporejenih na Štajersko in Gorenjsko. 
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Preglednica 38: Izvajalci na področju gradnje športnih objektov v letu 2003 

  izvajalec naziv investicije SIT 
1 ZPO CELJE ŠPORTNA DVORANA POD GOLOVCEM 70.000.000 
2 JAVNI ZAVOD ŠPORTNI CENTER MARIBOR RAZŠIRITEV IN POSODOBITEV ZIMSKEGA KOPALIŠČA PRISTAN 40.000.000 
3 SMUČARSKI KLUB TRIGLAV KRANJ PLASTIFIKACIJA SKAKALNICE 36.000.000 
4 SMUČARSKI KLUB BRANIK MARIBOR ZASNEŽEVANJE SNEŽNI STADION 35.000.000 
5 OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM IZGRADNJA LETNEGA BAZENA 30.000.000 

6 MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
REKONSTRUKCIJA OBSTOJEČEGA LETNEGA KOPALIŠČA 
KODELJEVO 30.000.000 

7 OBČINA VELENJE PRENOVA IN RAZŠIRITEV  RDEČE DVORANE VELENJE-6.EVR 30.000.000 
8 OBČINA LAŠKO PLEZALNI CENTER DEBRO  25.000.000 
9 ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB MARIBOR ŠPORTNA DVORANA ZA TENIS 20.000.000 

10 MESTNA OBČINA PTUJ ATLETSKI STADION 20.000.000 
11 OBČINA ŠKOFJA LOKA ŠPORTNA DVORANA PODEN - REKONSTRUKCIJA 20.000.000 
12 ŽELEZNIČARSKO ŠPORTNO DRUŠTVO LJ NOGOMETNI CENTER 18.000.000 
13 OBČINA TRŽIČ ŠPORTNA DVORANA 15.000.000 
14 MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC ŠPORTNA DVORANA SLOVENJ GRADEC 15.000.000 
15 OBČINA BENEDIKT ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ BENEDIKT 15.000.000 
16 OBČINA BLED TELOVADNICA OSNOVNE ŠOLE GORJE 15.000.000 
17 OBČINA ILIRSKA BISTRICA OŠ JELŠANE - ŠPORTNI STANDARD 15.000.000 
18 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA IZGRADNJA TELOVADNICE NA ZGORNJI POLSKAVI 15.000.000 
19 PLANINSKO DRUŠTVO LJUBLJANA - MATICA DOM NA KOMNI 15.000.000 
20 OBČINA JURŠINCI VEČNAMENSKA DVORANA PRI OŠ 10.000.000 
21 MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŠPORTNI OBJEKT ZALOG - DRSALIŠČE 10.000.000 
22 OBČINA KOČEVJE NOVA OŠ OB RINŽI - TELOVADNICA -ZUN.ŠPORT.POVRŠINE 10.000.000 
23 OBČINA KRŠKO TELOVADNICA V VELIKEM PODLOGU  10.000.000 
24 OBČINA METLIKA TELOVADNICA OŠ PODZEMELJ - NADSTANDARD 10.000.000 
25 OBČINA RIBNICA ADAPTACIJA IN DOZIDAVA ŠPORTNEGA CENTRA V RIBNICI 10.000.000 
26 ŠPORTNA ZVEZA POSTOJNA OBNOVA ATLETSKIH IN NOGOMETNIH POVRŠIN NA OB.ŠP. P 10.000.000 
27 DŠR PARTIZAN NOVO MESTO FUNKCIONALNA PREUREDITEV DVORANE 8.000.000 
28 OBČINA KRANJSKA GORA OBNOVA BLOUDKOVE SKAKALNICE V PLANICI 8.000.000 
29 OBČINA LOŠKI POTOK VEČNAMENSKA TELOVADNICA PRI OŠ 8.000.000 
30 OBČINA PIVKA UREDITEV ATLETSKE STEZE V PIVKI 8.000.000 
31 PD ŠKOFJA LOKA REKONSTRUKCIJA KOČE NA BLEGOŠU 7.000.000 
32 OBČINA BENEDIKT ZUNANJE POVRŠINE ZA ŠPORT 5.000.000 
33 OBČINA RADOVLJICA IZGRADNJA TELOVADNICE 5.000.000 
34 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE ADAPTACIJA STAVBE PZS - PROSTOROV ZA IZOBRAŽEVANJE 5.000.000 
35 PLANINSKO DRUŠTVO TRŽIČ PLANINSKI DOM NA ZELENICI 5.000.000 

36 OBČINA ODRANCI 
IZGRADNJA ŠPORTNO-REKREACIJSKEGA CENTRA V OBČINI 
ODRANCI 5.000.000 

37 TENIŠKI KLUB KIK GROUP KAMNIK POSTAVITEV TENIŠKEGA ŠOTORA 4.000.000 
38 ŠPORTNO DRUŠTVO CENTER MARIBOR POSODOBITEV TRENAŽNE DVORANE REGIJSKEGA CENTRA 3.000.000 
39 ŠPORTNO DRUŠTVO NARODNI DOM LJUBLJANA POSODOBITEV TRENAŽNEGDVORANE REGIJSKEGA CENTRA 3.000.000 
40 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE REKONSTRUKCIJA  NOGOMETNEGA STADIONA SLOV. KONJICE 3.000.000 
41 OBČINA LOŠKI POTOK IZGRADNJA ZUNANJEGA IGRIŠČA PRI OŠ NA HRIBU 3.000.000 
42 PD MEŽICA PLANINSKI DOM NA PECI 3.000.000 
43 ŠD BOKA ŽAGA ZUNANJE ŠPORTNO IGRIŠČE 3.000.000 
 44 OBČINA LOŠKA DOLINA PRENOVA TELOVADNICE V O.Š. HEROJA JANEZA HRIBARJA  3.000.000 
45 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA NA TINJU 3.000.000 
46 OBČINA TRNOVSKA VAS ŠPORTNO IGRIŠČE TRNOVSKA VAS 3.000.000 
47 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE VZDRŽEVANJE IN OBNOVA VISOKOGORSKIH PLANINSKIH POT 3.000.000 
48 SPEEDWAY TEAM LENDAVA ADAPTACIJA ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA PETIŠOVCI 3.000.000 
49 MESTNA SKUPNOST LITIJA REKONST. TAL IN PARKETA 2.300.000 
50 KRAJEVNA SKUPNOST BEVKE ŠPORTNI PARK BEVKE 2.000.000 
51 ZAVOD ZA ŠPORT JESENICE UREDITEV IN POSTAVITEV SKATE PARKA PODMEŽAKLA 2.000.000 
52 KK KAMNIK KEGLJIŠČE V KAMNIKU 2.000.000 
53 MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA UREDITEV ŠOLSKIH IGRIŠČ 2.000.000 
54 OBČINA BOHINJ ZAMENJAVA TALNE OBLOGE V TELOVADNICI OŠ 2.000.000 
55 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE OBNOVA SLOVENSKIH PLEZALIŠČ 2.000.000 
56 OBČINA SVETA ANA IZGRADNJA ŠPORTNEGA IGRIŠČA V OBČINI SVETA ANA 1.500.000 

57 
OŠ - OŠ ŠMARTNO PRI LITIJI IN DRUŠTVO 
PROSTI ČAS OSVETLITEV IGRIŠČ, IZGRADNJA MALE PL. STENE 1.500.000 

58 ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN ČRNUČE REKONSTRUKCIJA IGRIŠČ ZA ODBOJKO V ŠRC ČRNUČE 1.300.000 
59 OBČINA ŠENTJUR ATLETSKI STADION ŠENTJUR 1.000.000 
60 NOGOMETNI KLUB ROMA OBNOVA IGRIŠČA IN ADAPTACIJA IN DOZIDAVA GARDEROB 1.000.000 
61 OBČINA JESENICE OBNOVA ZUNANJEGA ŠPORTNEGA IGRIŠČA OŠ KOROŠKA BELA 1.000.000 
62 OBČINA KOČEVJE PREPLASTITEV DVEH KOŠARKARSKIH IGRIŠČ PRI DTK 1.000.000 
63 OBČINA LJUTOMER IZGRADNJA ŠP. OBJ.  V ŠP.- REKRE. CENTRU LJUTOMER 1.000.000 
64 ŠPORTNA ZVEZA RADOVLJICA SMUČIŠČE KAMNA GORICA 1.000.000 

65 
CENTER ZA USPOSABLJANJE IN VARSTVO 
DOLFKE BOŠTJANČIČ P.O. TRIM STEZA  900.000 

     675.500.000 
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Gradnja športnih objektov: subvencioniranje obrestnih mer od posojil za gradnjo športnih 
objektov 
 
Fundacija je tudi za leto 2003 razpisala sredstva za subvencioniranje obrestnih mer od posojil za 
gradnjo športnih objektov. Prijavljenih je bilo samo 7 kandidatov, ki so imeli za 142,9 mio SIT 
zahtevkov. Fundacija je sredstva dodelila 5 izvajalcem, od teh sta dva gospodarski družbi, ki prejmeta 
večino razpisanih sredstev. 
 
Preglednica 39: Izvajalci na področju subvencioniranja obresti od posojil pri gradnji športnih objektov v letu 2003 

  izvajalec naziv investicije SIT 
1 OBČINA OPLOTNICA IZGRADNJA VEČNAMENSKE TELOVADNICE 460.000 
2 OBČINA TREBNJE ADAPTACIJA IN DOGRADITEV OŠ MIRNA 10.000.000 
3 HOTEL CERKNO IZGRADNJA ŠTIRISEDEŽNICE 4.200.000 
4 SRC ČRMOŠNJICE ZASNEŽEVALNI SISTEM 6.800.000 
5 ŠD STUDENCI MARIBOR DVORANA ŠD 3.000.000 
     24.460.000 
    razpisanih sredstev 24.500.000 
    razlika (nerazdeljeno) 40.000 

 

Raziskovanje in razvoj športa (RR) 
 
Višina zaprošenih sredstev 94-ih vlog na področju raziskovanja in razvoja je znašala 3,4-krat več od 
razpisane vsote. 
 
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 2003 prednost pri sofinanciranju 

aplikativni projekti, ki so v interesu krovnih športnih organizacij. 
2. Ker vloga Inštituta za šport pokriva večino potreb panožnih zvez, bodo sredstva za tehnologije 

osredotočena na tej vlogi. Če za enako vrsto tehnologij ločeno kandidirata Inštitut za šport in 
nacionalna panožna športna zveza, prejme Inštitut za šport sredstva za tehnologije, ki jih uporablja 
več športnih panog in tehnološko zahtevne tehnologije, nacionalne panožne športne zveze pa za 
tehnologije, ki jih uporabljajo na športnih terenih.   

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

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

5. Programi spremljanja in razvoja treninga se večinoma izvajajo pod okriljem nacionalnih panožnih 
športnih zvez, OKS in Inštituta za šport, zato bo fundacija sofinancira večinoma le te izvajalce, in 
sicer največ do 50 % vrednosti programa po predložitvi računa usposobljenega izvajalca. Drugi 
izvajalci morajo dokazati namensko porabo sredstev tako, da storitev izvajajo po ceniku Inštituta 
za šport, kateremu daje soglasje OKS. 

6. Pri sofinanciranju manjkajočih programov strokovnega usposabljanja in izobraževanja strokovnih 
delavcev v športu bodo imeli prednost kandidati, ki usposabljajo pretežno volunterske športne 
delavce. 

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

8. Pri dodeljevanju sredstev se bo upoštevalo koriščenje sredstev iz preteklih let.  
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa bo fundacija v letu 2003 financirala 32 projektov. Pet 
odstotkov manj kot polovico sredstev je namenjenih programom spremljanja in razvoja treninga, 35% 
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nakupu tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga, približno po 10% pa za znanstveno 
raziskovalne projekte 10% ter usposabljanje strokovnih delavcev v športu. 
 
Preglednica 40: Izvajalci na področju raziskovanja in razvoja športa v letu 2003 

  izvajalec naziv projekta SIT 
1 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE TMG MERITVE (dodatna testiranja glede na prijavo pri Inštitutu za šport) 500.000 
2 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE NADSTANDARDNA ZAVAROVANJA ŠPORTNIKOV 6.000.000 
3 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE PROTIDOPINŠKI PROGRAM 3.000.000 

4 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
ŠPORT 

MERITVE, ANALIZE IN SVETOVANJA (delež sredstev, namenjenih 
posamezni športni panogi, je v prilogi) 30.000.000 

5 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE TEHNIČNA POMAGALA: videokamere 1.000.000 

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

7 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE 
RAZISKOVANJE IN RAZVOJ ŠPORTA: pulzmetri, badmintonski tepihi, 
podajalci žogic, pulzmetri, digitalni fotoaparat 500.000 

8 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
RAZVOJ ŠPORTA: softwere in kamera za sistem za primerjalno analizo 
tekmovalcev 600.000 

9 KARATE ZVEZA SLOVENIJE TEHNOLOŠKA POSODOBITEV: semaforji 400.000 

10 
KLUB ČASOMERILCEV "LOKA TIMING" 
ŠKOFJA LOKA NAKUP ČASOMERILSKE OPREME  800.000 

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

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

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

21 
TIMING LJUBLJANA,DRUŠTVO ZA 
IZVAJANJE ŠP. PROG. ELEKTRONSKI SEMAFOR DACTRONICS 1.000.000 

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

23 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE SUBVENCIONIRANJE NAKUPA RAČUNALNIŠKE OPREME ZVEZ 10.000.000 
24 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE RAZVOJ IN VZDRŽEVANJE SPLETNIH APLIKACIJ ŠPIC 4.100.000 
25 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE INVESTICIJE IN VZDRŽEVANJE STROJNE OPREME ŠPIC 3.000.000 
26 ZVEZA DRSALNIH ŠPORTOV SLOVENIJE NAKUP PRENOSNE PROGRAMSKE OPREME 750.000 

27 
MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA ALPE 
ADRIA USPOSABLJANJE STROKOVNO-ORGANIZACIJSKIH DELAVCEV V 5.000.000 

28 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE STROKOVNI SEMINARJI ZA VOLONTERSKE STROKOVNE DELAV 5.000.000 
29 Biomed d.o.o. Višinski trening 2.500.000 

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

31 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
ŠPORT RAZVOJ IN DEJAVNIKI ŠPORTNE IDENTITETE  3.150.000 

32 
UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA 
ŠPORT OSVAJANJE ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA SLOGA  MLADINE 1.700.000 

      112.000.000 
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Založništvo v športu (Z) 
 
Tudi na področju založništva v športu je imela strokovna komisija obsežno delo, saj je višina 
zaprošenih sredstev 136-ih vlog 6-krat (167,7 mio SIT) presegala razpisana sredstva. 
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na 
področju založništva v športu.  
 
1. Prednost pri financiranju bo imela strokovna literatura, ki je ozko povezana s športom. Fundacija 

zato načeloma ne bo financirala: publikacij, ki so značaja poljudne literature, sodniške literature, 
pravil, promocijskega materiala, publikacij z mejnimi vsebinami športa ipd. 

2. Prednost pri dodeljevanju sredstev bodo imele krovne organizacije, sledijo društva in klubi, nato 
zavodi, nazadnje pa gospodarske družbe. 

3. Izbor financiranja strokovne literature zajema tri področja založništva v športu: vrhunski šport, 
športno rekreacijo in šolski šport.  

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

 
Na področju založništva v športu bo fundacija v letu 2003 financirala 69 publikacij. Nekaj več kot 
polovico sredstev bo namenjenih strokovnim knjigam s področja športa, 38% sredstev strokovnim in 
znanstvenim revijam ter 10% zbornikom strokovnih in znanstvenih športnih kongresov.  
 
Preglednica 41: Izvajalci na področju založništva v športu v letu 2003 

  izvajalec naziv publikacije SIT 
1 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE VRHUNSKI DOSEŽEK 600.000 
2 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETIKA 650.000 
3 JUDO-AIKIDO-JUJITSU -KENDO ZVEZA SLOVENIJE  REVIJA SLOVENSKI JUDO 650.000 
4 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE NAŠA KRILA 500.000 
5 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., ZALOŽNIŠTVO REVIJ REVIJA CICIDO  300.000 
6 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., ZALOŽNIŠTVO REVIJ REVIJA CICIBAN 300.000 
7 MLADINSKA KNJIGA ZALOŽBA D.D., ZALOŽNIŠTVO REVIJ REVIJA PIL 950.000 
8 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE BELA ŽOGICA - TOP SPIN 550.000 
9 NOGOMETNA ZVEZA SLOVENIJE NAŠ NOGOMET 650.000 
10 ODBOJKARSKA ZVEZA SLOVENIJE REVIJA ODBOJKA 350.000 
11 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE PLANINSKI VESTNIK 650.000 
12 PLAVALNA ZVEZA SLOVENIJE ELEKTRONSKA STROKOVNA REVIJA "PLAVANJE" 350.000 

13 SLOVENSKA UNIVERZITETNA ŠPORTNA ZVEZA 
ZZ-ZDRAVA ZABAVA, REVIJA O ŠTUDENTSKEM 
ŠPORTU 350.000 

14 SOKOLSKA ZVEZA SLOVENIJE SOKOL REVIJA ZA ŠPORT IN PROSTI ČAS 700.000 
15 UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA ŠPORT KINESIOLOGIA SLOVENICA 500.000 
16 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE ŠPIC INFORMATOR 300.000 
17 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE ŠPORT MLADIH 900.000 
18 ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENIJE ŠPORT 900.000 
19 ZDRUŽENJE ROKOMETNIH TRENERJEV SLOVENIJE TRENER ROKOMET 350.000 
20 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETIKA ZA NAJMLAJŠE 200.000 
21 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ZNAČAJ JE VSE - ZA ETIČNO ODLIČNOST V ŠPORTU 300.000 
22 BADMINTONSKA ZVEZA SLOVENIJE SLOVENSKI BADMINTON 250.000 

23 FITNES ZVEZA SLOVENIJE 
PRIROČNIK ZA VADITELJE FITNESA-SKUPINSKA 
VADBA 200.000 

24 FITNES ZVEZA SLOVENIJE AKTIVNO ŽIVLJENJE 450.000 
25 GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE RITMIČNA GIMNASTIKA ZA TRENERJE 350.000 
26 JUDO-AIKIDO-JUJITSU -KENDO ZVEZA SLOVENIJE  JUDO-NAUČIMO SE PADATI 350.000 
27 KAJAKAŠKA ZVEZA SLOVENIJE OSNOVNA TEHNIKA KAJAK KANU SLALOMA 300.000 
28 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE VODNIK LETETI V SLOVENIJI 150.000 
29 LETALSKI CENTER PADALSTVO ZA ... 350.000 
30 LOKOSTRELSKA ZVEZA SLOVENIJE TRENERSKI PRIROČNIK 350.000 
31 MEDNARODNA ŠPORTNA ZVEZA ALPE ADRIA STROKOVNO-ORGANIZACIJSKO DELO V ŠPORTU 450.000 
32 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE NAMIZNI TENIS - KOORDINACIJA 300.000 
33 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE OBVESTILA OKS 300.000 
34 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE VARNEJE NA STRANPOTEH PREHRANE  V GORAH 200.000 

35 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE 
"METODIČNI PRIROČNIK ZA POUČEVANJE PLESA 
BREAK D. 100.000 
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Preglednica 41 (nadaljevanje): Izvajalci na področju založništva v športu v letu 2003 

  izvajalec naziv publikacije SIT 
36 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE TEHNIKA OSNOVNIH PRVIN V ST IN LA PLESIH 250.000 

37 
PROŠPORT, RAZVOJ IN PROMOCIJA ŠPORTA IN 
PROSTEGA ČASA ZAČETNA ŠOLA POTAPLJANJA - ZGOŠČENKA 100.000 

38 
PROŠPORT, RAZVOJ IN PROMOCIJA ŠPORTA IN 
PROSTEGA ČASA 

INŠTR. PRIROČNIK - SLOVENSKA ŠOLA 
POTAPLJANJA 400.000 

39 ROKOMETNA ZVEZA SLOVENIJE MINI ROKOMET V OŠ 1 IN 2 - I. TRILETJE  200.000 
40 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE - ZSŠP SMUČANJE DANES 500.000 
41 ŠD OTROŠKA NOGOMETNA ŠOLA LJUBLJANA ŠOLSKI NOGOMET ZA NAJMLAJŠE 200.000 
42 ŠPORTNA ZVEZA KOBUDO ZVEZA SLOVENIJA SAMOOBRAMBA 1 - SE ZNAS BRANITI 200.000 

43 
Športno združenje športnikov, trenerjev in organizatorjev 
Slovenije Šport in pozitivno pravo 300.000 

44 TRUGAR TINA - FIT SUBJEKT V IDEOLOGIJI (ŠPORTA) 450.000 
  UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA ŠPORT Projekt založništva 6.600.000 

45   MOTIVACIJSKE STRATEGIJE V ŠPORTU   
46   ASTMA IN ŠPORT   
47   ATLETIKA - METI   
48   BIOMEHANIKA ALPSKEGA SMUČANJA   

49   
GIBALNE DEJAVNOSTI OTROK DO 3. LETA 
STAROSTI V OKV   

50   KONEC ŠPORTNE KARIERE   
51   KOŠARKA  - TEORIJA IN METODIKA TRENIRANJA   
52   MINI IN MALA ODBOJKA   

53   
MOŽNOST POVEZOVANJA ŠPORTNIH IN 
ZDRAVSTVENIH ...   

54   NAMIZNI TENIS V ŠOLI   
55   POPESTRIMO ŠPORTNO VZGOJO   
56   PRIROČNIK ZA NAVIJAŠKE IN PLESNE SKUPINE   

57   
RAZVOJ RITMIČNE GIMNASTIKE IN NJENE 
ZNAČILNOSTI   

58   
TEHNIKA IN POSAMIČNA TAKTIKA CENTRA V 
NAPADU   

59   TENIS UČENJE   

60   
TURNO SMUČANJE, HOJA IN PLEZANJE V SNEGU IN 
LEDU   

61   Z JEFOM NAVZGOR - SKUPNO DO ZMAGE   
62 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE OSNOVE VATERPOLA II 200.000 
63 ZDRUŽENJE SLOVENSKIH ŠPORTNIH DRUŠTEV V ITALIJI ZBORNIK SLOVENSKEGA ŠPORTA V ITALIJI 350.000 
64 ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE ŠPORT ZA ZDRAVJE 450.000 
65 OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE ZBORNIK 8. KONGRESA EFPM 400.000 
66 ŠPORTNA UNIJA SLOVENIJE ZBORNIK 4. SLOVENSKEGA KONGRESA 500.000 

67 UNIVERZA V LJUBLJANI - FAKULTETA ZA ŠPORT 
ZBORNIK 1. SLOVENSKEGA POSVETA FILOZOFIJE 
ŠPORTA  200.000 

68 UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA OTROK V GIBANJU 800.000 

69 ZVEZA DRUŠTEV ŠPORTNIH PEDAGOGOV SLOVENIJE 
ZBORNIK 16. STROKOVNEGA POSVETA ŠPORTNIH 
PEDAGOGOV 800.000 

  skupaj   28.000.000 
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POVZETKI MANDATNIH POROČIL O DELU 
STROKOVNIH KOMISIJ 
 
Delo strokovnih komisij fundacije je bilo zelo obsežno, saj so le-te sestale kar 159-krat, da so 
obravnavale različne problematike svojih področij. V nadaljevanju povzemamo delo komisij, podrobna 
obravnava zahteva pregled mandatnih poročil strokovnih komisij in njihovih gradiv.  
 

Strokovna komisija za športne dejavnosti 
 
Delo strokovne komisije za športne dejavnosti ocenjujemo kot uspešno. Komisija je v mandatnem 
obdobju predvsem pripravljala predloge delitve sredstev javnih razpisov fundacije na področju 
dejavnosti vrhunskega športa – programov reprezentanc in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, 
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programov reprezentanc. V mandatnem obdobju se je 
komisija sestala 34-krat, pri svojem delu pa je komisija največ sodelovala z direktorjem fundacije. 
 
Prikaz 3: Razpisana sredstva na področju dejavnosti vrhunskega športa – programi reprezentanc  (D1) ter dejavnosti športne vzgoje otrok in 
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport – programi reprezentanc (D2) v mandatnem obdobju in število izvajalcev 
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V svojem mandatu je komisija predlagala delitev 888,324 mio SIT na področje dejavnosti vrhunskega 
športa (D1) za izvedbo 231 reprezentančnih programov. Na področju dejavnosti športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (D2), je komisija razdelila 888,324 mio 
SIT za 232 reprezentančnih programov. Glede na to, da je fundacija financirala pretežno programe 
reprezentanc, ki potekajo že več let, so bila sredstva v celoti izkoriščena. Fundacija je izvedla tudi 
podroben nadzor nad namensko porabo nekaterih reprezentančnih programov in pri tem ni ugotovila 
nepravilnosti.  
 
Strokovna komisija je za potrebe vrednotenja programov skozi več let razvila model financiranja, ki 
temelji na modelu vrednotenja športnih panog. Le-tega je pripravila strokovna skupina OKS in 
predstavlja dobro izhodišče nadaljnjega dela fundacije na tem področju. Komisija ugotavlja, da bi bilo 
delitev mogoče še nekoliko zboljšati, če bi pri vrednotenju programov upoštevala tudi osvojene 
medalje na največjih tekmovanjih (OI, SP, EP, MSP, MEP, EYOF). 
 
Kot zelo uspešne projekte, kjer so se sredstva fundacije glede na njihovo razdelitev in pogodbene 
obveznosti izvajalcev pomnožila, velja izpostaviti nekatere nacionalne projekte, kjer fundacija poleg 
OKS-ZŠZ in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport nastopa kot ključni financer in vsebinski partner: 
štipendiranju perspektivnih športnikov, program reprezentanc za EYOF in program 
reprezentanc za Olimpijske igre.  
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Za učinkovito porabo sredstev na tem področju bo treba v prihodnje zadržati raven nadzora nad 
njihovo namensko porabo, kakor tudi obliko pomoči prek poslovne banke pri financiranju 
reprezentančnih programov. 
 

     mag. Tone Jagodic 
     predsednik komisije 

 
 

Strokovna podkomisija za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in 
mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo 
 
Strokovna podkomisija za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti 
študentov in športno rekreacijo je bila ustanovljena z namenom, da fundacija nameni posebno 
pozornost temu delu športa v Sloveniji. Prve izkušnje dela komisije za športno dejavnost so namreč 
pokazale, da je financiranje teh dejavnosti težavna problematika, ki zahteva posebno obravnavo. 
 
Delo podkomisije je tako obsegalo predvsem problematiko delitve sredstev fundacije in nadzor nad 
namensko porabo sredstev fundacije na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, 
športne dejavnosti študentov in športne rekreacije ter na področju drugih programov. Odprtje razpisne 
postavke za financiranje t.i. drugih programov je komisija predlagala po enoletnih izkušnjah, ko je 
ugotovila, da mnogo kandidatov prosi za projekte informiranja in promocije o športnih programih.  
 
Prikaz 4: Razpisana sredstva na področju športne dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih dejavnosti študentov in športne 
rekreacije (D3) v mandatnem obdobju 
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Prikaz 5: Razpisana sredstva na področju drugih programov ( D4) v mandatnem obdobju 
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Strokovna komisija se je v svojem mandatnem obdobju sestala 40-krat, pri svojem delu pa je največ 
sodelovala z direktorjem fundacije, po potrebi pa tudi z drugimi člani sveta. V petih javnih razpisih je 
predlagala delitev 302,664 mio SIT na področje dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, 
športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo (D3) za izvedbo 330-ih programov. Na področju 
drugih programov (D4) je komisija razdelila 73,888 mio SIT za izvedbo 52 projektov. 
 
Na javne razpise fundacije je bilo v mandatnem obdobju za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok 
in mladine, športne dejavnosti študentov in športne rekreacije prijavljenih letno do 339 vlog, ki so 
presegale razpisana sredstva na področju do 12-krat. Na področju drugih športnih programov je 
fundacija v prvih letih prejela malo kakovostnih vlog; v zadnjem letu je kandidiralo 46 projektov z 
zahtevki, ki so 5-krat presegali razpisana sredstva.  
 
Zahteve po sredstvih fundacije so narekovale temeljite analize prispelih vlog, na podlagi katerih je 
komisija pripravila izhodišča delitve sredstev na posameznem področju. Izhodišča je vsako leto 
predstavila svetu fundacije, ki jih je po razpravi in morebitnih dopolnilih tudi potrdil. Izhodišča so se v 
letih delovanja komisije sicer nekoliko dopolnjevala, vendar so bila v vseh letih zelo podobna, kar je 
kandidatom zagotavljalo stabilnost izvajanja projektov. 
 
Komisija si je v času svojega mandata prizadevala za čim bolj namensko porabo dodeljenih sredstev. 
Poleg zahtevnih pogodbenih dokazil za izplačevanje pogodbenih obveznosti je fundacija na predlog 
strokovne komisije za dodatni nadzor nad dejansko izvedbo programa športne rekreacije v letu 2002 
angažirala neodvisnega strokovnjaka. Le-ta je preveril resnično izvedbo pri dveh izvajalcih, ki jim je 
fundacija namenila največ sredstev.  
 
Področji D3 in D4 sta eni od najbolje realiziranih področij, ki jih sofinancira fundacija.  V mandatnem 
obdobju na področju D3 namreč ni bilo izkoriščeno največ 1,26% dodeljenih sredstev, na področju 
D4 pa 6,78%. V zadnjem letu je komisija v procesu vrednotenja vlog na področju D4 pozvala nekatere 
kandidate, da posredujejo dodatne informacije glede same izvedbe programa, zato pričakujemo, da se 
bo realizacija na tem področju v prihodnosti še povečala.  
 
Prek izkušenj delitve sredstev in zbirk podatkov, ki jih fundacija ustvarja s poročili izvajalcev na 
področju D3, je strokovna komisija ob koncu mandata opredelila izhodišča, ki so lahko dobra 
popotnica nadaljnjemu delu fundacije na tem področju. 
 

          Marko Primožič 
     predsednik podkomisije 

 
 

Strokovna komisija za gradnjo športnih objektov 
 
Strokovna komisija za gradnjo športnih objektov je obravnavala predvsem problematiko delitve 
sredstev fundacije in nadzor nad namensko porabo sredstev fundacije na področju gradnje športnih 
objektov in subvencioniranja obresti od posojil pri gradnji športnih objektov. Pri svojem delu je 
fundacija največ sodelovala z direktorjem fundacije, po potrebi pa tudi z drugimi člani sveta in 
zunanjim izvajalcem nadzora nad namensko porabo sredstev za gradnjo športnih objektov. O svojem 
delu je komisija poročala svetu fundacije; druge javnosti so bile o njenem delu obveščene v okviru 
stalnega informiranja fundacije na svojih spletnih straneh.  
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Prikaz 6: Razpisana sredstva na področju gradnje športnih objektov (O1 in 02) v mandatnem obdobju 
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Strokovna komisija se je v svojem mandatnem obdobju sestala 30-krat. V petih javnih razpisih je 
predlagala delitev 2.319,047 mio SIT na področje gradnje športnih objektov za izvedbo 265 
projektov. Na področju subvencioniranja obrestnih mer od posojil pri gradnji športnih objektov je 
komisija razdelila 90,753 mio SIT za 20 projektov. 
 
Na javne razpise fundacije je bilo v mandatnem obdobju za gradnje športnih objektov prijavljenih 
letno do 214 vlog, ki so do 12-krat presegale razpisana sredstva na področju. Takšne zahteve po 
sredstvih fundacije so narekovale temeljite analize prispelih vlog, na podlagi katerih je komisija 
pripravila izhodišča delitve sredstev na posameznem področju. Izhodišča je vsako leto predstavila 
svetu fundacije, ki jih je po temeljiti razpravi in morebitnih dopolnilih tudi potrdil. Izhodišča so se v 
letih delovanja komisije sicer nekoliko dopolnjevala, vendar so bila v vseh letih zelo podobna, kar je 
kandidatom zagotavljalo stabilnost izvajanja projektov. 
 
Komisija in svet fundacije sta skušala aktivno usmerjati investiranje v športne objekte, zato so se svet 
fundacije in posamezne ožje delovne skupine v času, ko fundacija ni odločala o delitvi sredstev, večkrat 
sestale z odgovornimi v različnih krajih Slovenije, da spoznajo investicijske načrte in zmožnosti na 
posameznih področjih in predstavijo svojo politiko delovanja.  
 
Komisija si je v času svojega mandata prizadevala za čim bolj namensko porabo dodeljenih sredstev. 
Poleg zahtevnih pogodbenih dokazil za izplačevanje pogodbenih obveznosti je fundacija na predlog 
strokovne komisije za dodatni nadzor nad dejansko izvedbo investicij v športne objekte angažirala 
neodvisnega strokovnjaka na področju gradnje športnih objektov. Le-ta je preveril resnično izvedbo 
del pri približno desetih investicijah letno, ki jim je fundacija namenila največ sredstev, ter nekaterih 
manjših investicijah, kjer investitorji niso mogli dokazati vložka prostovoljnega dela v izgradnjo ali 
obnovitev športnega objekta.  
 
Zahtevni pogoji za izplačilo dodeljenih sredstev so se odražali tudi v realizaciji le-teh. V mandatnem 
obdobju na področju gradnje športnih objektov ni bilo izkoriščeno od 11% do 24% dodeljenih 
sredstev. V zadnjih dveh letih je komisija v procesu vrednotenja vlog pozvala nekatere investitorje, da 
dokažejo trenutni potek investicije. Pričakujemo lahko, da bo delež izkoriščenih sredstev javnih 
razpisov za leto 2002 in 2003 zato večji.  
 
Kljub temu, da komisija ocenjuje svoje delo kot uspešno, se na podlagi dosedanjih izkušenj kažejo 
možnosti za zboljšanje financiranja športnih investicij s strani fundacije. Nekatere od njih zahtevajo 
drugačen pristop k delu in posledično spremembe pravilnika, zato prihodnjo sestavo sveta in 
strokovne komisije že čakajo novi izzivi.  
 

          Andrej Brvar 
     predsednik komisije 
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Strokovna komisija za raziskovanje in razvoj športa ter založništvo v 
športu 
 
Strokovna komisija za raziskovanje in razvoj športa ter založništvo v športu, ki je štela štiri člane iz vrst 
sveta fundacije, se je v svojem mandatnem obdobju sestala 56-krat.  
 
Glavne naloge komisije so zadevale pripravo predlogov v zvezi z delitvijo sredstev fundacije in 
nadzor nad namensko porabo sredstev fundacije na področju raziskovanja in razvoja športa ter 
založništva v športu. Pri svojem delu je fundacija največ sodelovala z direktorjem fundacije, po potrebi 
pa tudi z drugimi člani sveta in zunanjimi sodelavci. O svojem delu je komisija poročala svetu 
fundacije, s svojimi sklepi je seznanjala tudi izvajalce javnega razpisa; druge javnosti so bile o njenem 
delu obveščene v okviru stalnega informiranja fundacije na svojih spletnih straneh.  
 
Prikaz 7: Razpisana sredstva na področju raziskovanja in razvoja športa (RR) v mandatnem obdobju 
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Prikaz 8: Razpisana sredstva na področju založništva v športu (Z) v mandatnem obdobju 
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V svojem mandatu je komisija predlagala delitev 405,6 mio SIT na področje raziskovanja in 
razvoja športa za izvedbo 139 projektov. Na področju založništva v športu je komisija pripravila 
predloge za razdelitev 101,4 mio SIT za 283 projektov športnih publikacij.  
 
Razdeljena sredstva niso bila realizirana v celoti, saj nekateri projekti niso bili izvedeni ali pa so bili 
izvedeni le deloma, sredstva pa je mogoče koristiti šele po realizaciji projektov z dokazili, ki 
opredeljujejo pogodbeno dogovorjeni delež financiranja projekta s strani fundacije. S tega vidika 
posebej izstopajo projekti na področju založništva, vendar pa je obseg in kakovost športnih publikacij 
za tako majhno jezikovno področje, kot je slovensko, izjemen. 
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Ugotavljamo, da je fundacija s sredstvi, ki jih je vlagala v meritve vrhunskih športnikov, tehnologije za 
spremljanje trenažnega procesa, usposabljanje strokovnega kadra, raziskovanje v športu in založništvo 
v športu, pomembno pripomogla k razvoju slovenskega športa. Dosedanje izkušnje dela na obeh 
področjih pa dajejo podlago za nekatere izboljšave, ki lahko predstavljajo izziv prihodnji sestavi 
komisije.  
 

       dr. Branko Škof 
     predsednik komisije 

 
 
NADZOR NAD NAMENSKO PORABO RAZDELJENIH 
SREDSTEV  
 
Fundacija si s svojim načinom delovanja prizadeva za namensko porabo dodeljenih sredstev. Z vsemi 
izvajalci javnega razpisa je sklenila pogodbe. Le-te na vsakem področju sofinanciranja opredeljujejo 
potrebna dokazila za izplačevanje pogodbenih obveznosti. S podpisom pogodbe so vsi izvajalci pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izjavili, da bodo sredstva fundacije v celoti uporabili namensko 
in racionalno za opravljanje dejavnosti, za katero so dobili sredstva.  
 
Zaradi navedenega principa koriščenja sredstev fundacija z izvajalci javnih razpisov na splošno ni imela 
težav. Enako pa ne moremo trditi za prejemnike sredstev v letu 1998, ko je fundacija dodelila sredstva 
na podlagi sklepa Loterijskega sveta. Skladno s sporazumom med fundacijo in OKS-ZŠZ je fundacija 
ta sredstva prenesla na OKS, ki se je zavezal sredstva nakazati končnim koristnikom skladno z 
namenom, za katerega so bila odobrena. Dokazovanje namenske porabe sredstev, na kateri je vztrajala 
fundacija, se je namreč za največji projekt, izgradnje skakalnice v Kranju, zavlekel kar do 28.5.2002.  
 
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 28. februarja 2002 pa so morali fundaciji dostaviti tudi zaključni račun za 
leto 2001. Pred kakršnimkoli izplačilom sredstev so morali izvajalci podpisati izjavo, da lahko 
pooblaščeni predstavniki fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je fundacija namenila 
izvajalcu. 
 
S sklepom sveta je fundacija izbrala več izvajalcev na področju vrhunskega športa in športne vzgoje 
otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski in kakovostni šport, in izvedla nadzor nad namensko porabo 
sredstev: 
 
IZVAJALEC PROGRAM POZITIVNO MNENJE SVETA K 

POROČILU 
Leto 2000   
Go zveza Slovenije D1 44. seja sveta, 22.5.2001 
Zveza za športni ribolov Slovenije D1 in D2 42. korespondenčna seja sveta, 

19.3.2001 
Jadralna zveza Slovenije D1 in D2 45. seja sveta, 21.6.2001 
OKS-ZSZ OI Sydney 2000 44. seja sveta, 22.5.2001 
OKS-ZSZ Štipendije za perspektivne športnike 44. seja sveta, 22.5.2001 
OKS-ZSZ EYOD 2003 44. seja sveta, 22.5.2001 
OKS-ZSZ MI Alpe-Jadran 44. seja sveta, 22.5.2001 
Leto 2001   
Smučarska zveza Slovenije – Biatlon  47. redna seja sveta, 25.9.2001 
Gimnastična zveza Slovenije  49. redna seja sveta, 27.11.2001 
 
Po nekaterih dopolnitvah nekaterih poročil in preverbah je svet fundacije ocenil, da so bila sredstva v 
vseh navedenih programih porabljena namensko. 
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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 zaključni račun za lansko leto in pisno izjavo o nadziranju namenske porabe.  
 
V letu 2002 je fundacija tudi prvič preverila izvajanje programov na terenu. Dejanski nadzor nad 
izvajanjem programov je bil izveden pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS) za program 
»Dodatni programi planinske dejavnosti mladih v letu 2002«. in Zvezi za šport otrok in mladine 
Slovenije (v nadaljevanju: ZŠOMS) za program »Projekt aktivnega preživljanja prostega časa mladih«.  
 
Predstavnik fundacije je opravil nadzor pri izvedbi dveh podizvajalcev omenjenih programov. Po 
koncu izvajanja vseh programov naj bi oba izvajalca fundaciji dostavila poročili, ki ju bo komisija 
predlagala v obravnavo svetu fundacije.   
 
Izvajalci na področju gradnje športnih objektov so bili pred kakršnimkoli izplačilom sredstev javnega 
razpisa dolžni: 
• oddati javno naročilo najugodnejšemu izvajalcu v skladu z zakonom o javnih naročilih (Ur. list RS, 

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

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

argumentirano obrazložitev za sklenitev neposredne pogodbe;  
• 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 je fundacija pooblastila neodvisnega strokovnjaka na področju gradnje športnih 
objektov, ki si je ogledal investicije ter pisno poročal o svojih ugotovitvah. 
 
IZVAJALEC INVESTICIJA POZITIVNO MNENJE SVETA 

K POROČILU 
Leto 1999   
OBČINA RADOVLJICA REKONSTRUKCIJA PLAVALNEGA BAZENA KOPALIŠČA 

RADOVLJICA 
27. seja sveta, 23.11.1999 

OBČINA HRASTNIK IZGRADNJA TELOVADNICE PRI OSNOVNI ŠOLI DOL PRI 
HRASTNIKU 

27. seja sveta, 23.11.1999 

OBČINA DRAVOGRAD TELOVADNICA PRI OŠ ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU 32. seja sveta, 20.4.2000 
PD KOČEVJE OBNOVA KOČE PRI JELENOVEM STUDENCU 32. seja sveta, 20.4.2000 
SZS MREŽA SKAKALNIC 55. seja sveta, 28.5.2002 
ZAVOD ŠRC TIVOLI REKONSTRUKCIJA HALE TIVOLI 34. seja sveta, 16.6.2000 
MESTNA OBČINA NOVA GORICA IZGRADNJE KAJAKAŠKEGA CENTRA SOLKAN 34. seja sveta, 16.6.2000 
OBČINA BREŽICE IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA BREŽICE 34. seja sveta, 16.6.2000 
OBČINA KRANJ IZGRADNJA SMUČARSKO SKAKALNEGA CENTRA KRANJ 

(1998) 
 

OBČINA KOPER REKONSTRUKCIJA BAZENA ŽUSTERNA  
PZS PZS CENTER BAVŠČICA 36. seja sveta, 3.10.2000 
PLAVALNI KLUB LJUBLJANA KOPALIŠČE KOLEZIJA investicija ni bila realizirana 
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IZVAJALEC INVESTICIJA POZITIVNO MNENJE SVETA 

K POROČILU 
Leto 2000   
KS BUKOVJE VEČNAMENSKO ŠPORTNO IGRIŠČE BUKOVJE  
OBČINA TRBOVLJE ŠPORTNA DVORANA POLAJ 45. seja sveta 21.6.2001 
ŠPORTNA ZVEZA LJUBLJANA VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA TRIGLAV 45. seja sveta, 21.6.2001 
ŠD BRANIK MARIBOR OBNOVA NOGOMETNIH VADBENIH POVRŠIN 45. seja sveta, 21.6.2001 
OBČINA CELJE DVORANA GOLOVEC (HALA A) 45. seja sveta, 21.6.2001 
OBČINA KOPER VEČNAMENSKA DVORANA BONIFIKA 45. seja sveta, 21.6.2001 
JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA SANACIJA NOGOMETNEGA IGRIŠČA 45. seja sveta, 21.6.2001 
OBČINA KOMENDA ŠPORTNA DVORANA KOMENDA 45. seja sveta, 21.6.2001 
OBČINA RIBNICA PRENOVA IN DOZIDAVA ŠPORTNEGA CENTRA 

RIBNICA 
48. seja sveta, 02.10.2001 

OBČINA KRŠKO VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA KRŠKO 48. seja sveta, 02.10.2001 
JZ ŠC MARIBOR KOPALIŠČE PRISTAN investicija ni bila realizirana 
PD NOVA GORICA PLANINSKI DOM PRI KRNSKIH JEZERIH investicija ni bila realizirana 

 
IZVAJALEC INVESTICIJA POZITIVNO MNENJE SVETA 

K POROČILU 
Leto 2001   
ALPSKI SMUČARSKI KLUB KRANJSKA GORA  REKONSTRUKCIJA SEDEŽNICE PODKOREN  54. seja sveta, 16.4.2002 
ŠPORTNO DRUŠTVO STUDENCI MARIBOR  NADOMESTNI OBJEKT ŠPORTNEGA DRUŠTVA S 

TELOVADNICO SREDNJE PROMETNE 
 

OBČINA NAZARJE  TELOVADNICA OŠ 60. seja sveta, 10.12.2002 
OBČINA ZAGORJE OB SAVI  IZGRADNJA TELOVADNICE IN ŠIRITEV 61. seja sveta, 27.12.2002 
ŠPORTNA ZVEZA KOPER  REKONSTRUKCIJA BAZENA ŽUSTERNA IN 

NADKRITJE BAZENA 
 

OBČINA BLED REKONSTRUKCIJA ŠPORTNE DVORANE 61. seja sveta, 27.12.2002 
ZPO JAVNI GOSPODARSKI ZAVOD ZA 
UREJANJE JAVNIH PARKIRIŠČ IN 
GOSPODARJENJE Z JAVNIMI OBJEKTI CELJE  

ŠPORTNI PARK POD GOLOVCEM-CENTRALNI 
STADION 

54. seja sveta, 16.4.2002 

OBČINA LOGATEC  VEČNAMENSKA ŠPORTNA DVORANA 61. seja sveta, 27.12.2002 
OBČINA IZOLA  NOVOGRADNJA BALINARSKE DVORANE investicija ni bila realizirana 
ŠPORTNO DRUŠTVO PARTIZAN SEVNICA  NADOMESTNI ŠPORTNI DOM TVD PARTIZAN investicija ni bila realizirana 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA  ADAPTACIJA VEČNAMENSKE ŠPORTNE 

DVORANE SLOVENSKA BISTRICA 
investicija ni bila realizirana 

 
IZVAJALEC INVESTICIJA POZITIVNO MNENJE SVETA 

K POROČILU 
Leto 2002   
JZ ŠC MARIBOR KOPALIŠČE PRISTAN  
ZAVOD ŠRC TIVOLI REKONSTRUKCIJA VELIKE DVORANE  
OBČINA TRBOVLJE REKONSTRUKCIJA LETNEGA BAZENA  
OBČINA TREBNJE ADAPTACIJA IN DOGRADITEV OŠ MIRNA  
OBČINA ROGAŠOVCI OŠ SVETI JURUJ  
ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ REKONSTRUKCIJA LETNEGA KOPALIŠČA  
SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE ŠRC POKLJUKA  
ZPO CELJE ŠPORTNI PARK POD GOLOVCEM  
OBČINA PTUJ REKONSTRUKCIJA ATLETSKEGA STADIONA NA 

PTUJU 
 

TSK IDRIJA TEKAŠKO SMUČARSKI CENTER VOJSKO 56. seja sveta, 9.7.2002 
 
Pooblaščeni izvajalec nadzora nad namensko porabo sredstev pri gradnji športnih objektov, podjetje 
Dominus d.o.o., še ni pripravilo poročil za vse investicije, ki jih je fundacija financirala v tem 
mandatnem obdobju, zato bodo poročila posredovana v obravnavo naslednjemu svetu. 
 
Na področju subvencioniranja obrestnih mer so morali izvajalci: 
• dostaviti Fundaciji kreditno pogodbo in morebitne anekse k njej, 
• dostaviti Fundaciji pisno izjavo, da lahko pooblaščeni predstavniki Fundacije nadzirajo kakovost, 

obseg in izvajanje terminskega plana investicije, za katero je bilo pridobljeno posojilo, 
• predložiti Fundaciji obračun obresti posojilodajalca. 
 
Izvajalci na področju založništva so morali pred kakršnimkoli izplačilom sredstev dostaviti fundaciji 
pisno izjavo o nadziranju namenske porabe sredstev, pridobiti soglasje k recenzentoma publikacije, 
pridobiti soglasje fundacije k prodajni ceni sofinancirane publikacije, predložiti dokazila o stroških ter 
samo publikacijo. 
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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 svet fundacije v 
vseh letih sprejemal sklepe, da se možnost koriščenja sredstev podaljša do 28.2. prihodnjega leta. Po 
tem roku so sredstva izvajalcem zapadla in so se prenesla v naslednji finančni načrt.  



Zapadlost sredstev izvajalcem  
 
Preglednica 42: Pregled realizacije sredstev javnih razpisov v obdobju 1999 do 2002 na posameznih področjih 

PODROČJE razpis 99 realizacija 99

% 
nerealizira
nih znotraj 
področja 

99 razpis 00 realizacija 00

% 
nerealiziranih 

znotraj 
področja 00 razpis 01 realizacija 01

% 
nerealiziranih 

znotraj 
področja 01 razpis 02 realizacija 02

% 
nerealiziranih 

znotraj 
področja 02

D 405.000.000 404.031.160 0,24 392.800.000 392.131.870 0,17 359.040.000 358.476.559 0,16 418.200.000 416.504.561 0,41
D1+D2 324.000.000 324.000.000 0,00 316.800.000 316.800.000 0,00 314.160.000 314.160.000 0,00 351.288.000 350.935.218 0,10
D3 81.000.000 80.031.160 1,20 59.400.000 59.296.457 0,17 44.880.000 44.316.559 1,26 50.184.000 49.584.000 1,20
D4 16.600.000 16.035.413 3,40 13.450.000 12.538.360 6,78 16.728.000 15.985.343 4,44
O 405.000.000 359.500.000 11,23 386.242.973 294.173.971 23,84 383.806.000 311.204.583 18,92 485.832.000 407.172.187 16,19
O1 405.000.000 359.500.000 11,23 380.700.000 288.630.998 24,18 375.360.000 302.758.583 19,34 482.000.000 403.756.187 16,23
O2 5.542.973 5.542.973 0,00 8.446.000 8.446.000 0,00 3.832.000 3.416.000 10,86
R&R 72.000.000 58.662.382 18,52 72.000.000 69.164.918 3,94 68.000.000 65.016.845 4,39 81.600.000 72.336.707 11,35
Z 18.000.000 11.206.500 37,74 18.000.000 14.455.196 19,69 17.000.000 14.097.500 17,07 20.400.000 10.910.000 46,52
SKUPAJ 900.000.000 833.400.042 7,40 869.042.973 769.925.955 11,41 827.846.000 748.795.487 9,55 1.006.032.000 906.923.455 9,85  
 
* Pregled realizacije sredstev v letu 2002 ni dokončen, saj kaže stanje na dan 29.1.2003. Glede na to, da fundacija sprejema zahtevke za dodelitev sredstev do 28.2.2003, pričakujemo dvig realizacije. 
 
Nekateri izvajalci javnih razpisov zaradi različnih okoliščin ne morejo udejanjiti programov, za katere jim je svet fundacije dodelil sredstva. Ker fundacija sredstva 
nakazuje na podlagi dokazil o realizaciji, takšna sredstva niso realizirana in s sklepom sveta zapadejo. Realizacija sredstev je različna glede na področja sofinanciranja. 
Glede na razpisana sredstva je največ realiziranih sredstev na področju športnih dejavnosti, najmanj pa na področju založništva v športu. Absolutno gledano je 
največ nerealiziranih sredstev na področju gradnje športnih objektov. 
 
Pregled realizacije razpisanih sredstev v obdobju od leta 1999 do 2002 kaže delež nerealiziranih sredstev po posameznih področjih. V letu 1999 je bilo nerealiziranih 
skupaj 7,4% razdeljenih sredstev, v letu 2000 11,41, v letu 2001 pa 9,55% razdeljenih sredstev. Pregled realizacije sredstev za leto 2002 še ni dokončen, saj je svet 
sprejel sklep, da fundacija sprejema zahtevke do 28.2.2003, zato pričakujemo dvig realizacije. V vseh letih so k skupnemu deležu nerealiziranih sredstev največ 
prispevala nerealizirana sredstva na področju gradnje športnih objektov. V letu 2001 se je ta delež glede na leto 2000 močno zmanjšal, glede na postopke javnega 
razpisa za leto 2002 in 2003 pa za ti dve leti pričakujemo še višjo realizacijo sredstev na tem področju. 
 
 
 



V nadaljevanju prikazujemo višino zapadlih sredstev, ločeno po posameznih projektih znotraj 
razpisanih področij v javnih razpisih tega mandatnega obdobja.  
 

Zapadla sredstva javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 1999 
 
Svet fundacije je na svoji 31. seji dne 28.3.2000 sprejel sklep, da zapadejo sredstva iz javnega razpisa za 
uporabo sredstev fundacije v letu 1999 v višini 66.599.958 SIT.  
 
Preglednica 43: Zapadla sredstva izvajalcev javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 1999 

 št. 
pogodbe 

izvajalec dodeljena sredstva  
(v SIT) 

porabljena sredstva  
(v SIT) 

zapadla sredstva  
(v SIT) 

D3 - dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija 
171. ŠPORTNA ZVEZA VRHNIKA 500.000  500.000 
202. ŠPORTNO DRUŠTVO FDV 500.000 268.236 231.764 
218. ŠD VIRRUS 100.000 0 100.000 
220. ŠRD DUPLEK 140.000 2.924 137.076 
skupaj    968.840 
O - gradnja športnih objektov    
14 OBČINA DOMŽALE  10.000.000 0 10.000.000 
16 PLAVALNI KLUB LJUBLJANA 10.000.000 0 10.000.000 
18 OBČINA KAMNIK 5.000.000 0 5.000.000 
28 OBČINA NOVO MESTO 2.000.000 0 2.000.000 
8 ŠD RUŠE 18.000.000 0 18.000.000 
35 PD CERKNO 500.000  500.000 
skupaj    45.500.000 
RR - raziskovanje in razvoj športa    
80. KOLESARSKA ZVEZA SLOVENIJE 400.000 135.960 264.040 
96. ODBOJKARSKA ZVEZA SLO 289.000 0 289.000 
98. PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.000.000 1.215.422 784.578 
84. OKS-ZŠZ, VRHUNSKI ŠPORT 10.000.000 0 10.000.000 
89. ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 2.000.000 0 2.000.000 
skupaj    13.337.618 
Z - založništvo v športu    
77 PLAV. KLUB LJUBLJANA 200.000 0 200.000 
53 VATERPOLSKA ZVEZA SLOVENIJE 350.000 0 350.000 
56 JUDO ZVEZA SLOVENIJE  700.000 200.000 500.000 
58 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE 1.350.000 950.000 400.000 
59 NAMIZNOTENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE  450.000 0 450.000 
60 KARATE ZVEZA SLOVENIJE 400.000 0 400.000 
62 EKO PROJEKT-POLAR 400.000 0 400.000 
65 PLANINSKA ZVEZA SLOVENIJE  3.193.500 1.415.000 1.778.500 
69 SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE, ZUTS 500.000 0 500.000 
70 FAKULTETA ZA ŠPORT, INŠTITUT ZA ŠPORT  3.756.000 2.416.000 1.340.000 
75 SABLJ. KLUB OLIMPIJA 300.000 0 300.000 
79 SQUASH ZVEZA SLOVENIJE 175.000 0 175.000 
skupaj    6.593.500 

SKUPAJ    66.599.958 
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Zapadla sredstva javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2000 
 
Svet fundacije je na svoji 43. seji dne 10.4.2001 sprejel sklep, da zapadejo sredstva iz javnega razpisa za 
uporabo sredstev fundacije v letu 2000 v višini 98.542.988 SIT.  
 
Preglednica 44: Zapadla sredstva izvajalcev javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2000 

zap. 
št. 

pog izvajalec projekt odobrena 
sredstva 
(v SIT) 

izplačana 
sredstva 
(v SIT) 

zapadla 
sredstva 
(v SIT) 

Športne dejavnosti: dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa študentov in športne rekreacije 
1. 93 UNIVERZITETNA ŠPORTNA 

ZVEZA LJUBLJANA 
Športne igre študentov univerze v Ljubljani: kros, 
košarka, odbojka, nogomet, tenis, badminton 

500.000 396.457 103.543 

Športne dejavnosti: drugi programi 
1. 106 SUSA Študentski informacijski sistem 1.500.000 935.413 564.587 

Gradnja športnih objektov 
 skupaj    92.069.172 
1.  111 JZ ŠPORTNI CENTER MARIBOR Izgradnja zimskega kopališča Pristan 40.000.000 0 40.000.000 
2.  115 OBČINA RIBNICA Obnova dvorane in bazena v ŠC Ribnica 27.000.000 18.095.7

93 
8.904.207 

3.  119 PLANINSKO DRUŠTVO NOVA 
GORICA 

Planinski dom pri Krnskih jezerih 15.000.000 1.382.14
8 

13.617.852 

4.  123 OBČINA KOČEVJE Preplastitev atletske steze na stadionu Gaj 8.000.000 0 8.000.000 
5.  124 ŠD PARTIZAN SEVNICA Obnova doma TVD Partizan Sevnica  6.000.000 0 6.000.000 
6.  126 ZVEZA ŠPORTNIH DRUŠTEV 

ILIRIJA 
Adaptacija strehe 6.000.000 5.396.16

2 
603.838 

7.  129 DTV PARTIZAN VIČ  Posodobitev gimnastične telovadnice 5.000.000 552.822 4.447.178 
8.  132 DRUŠTVO ZA ŠR MURSKA 

SOBOTA 
Ureditev igrišč 5.000.000 3.790.91

8 
1.209.082 

9.  135 OBČINA MISLINJA Igrišča Dolič 4.000.000 0 4.000.000 
10.  137 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠRC Loka 4.000.000 3.787.01

5 
212.985 

11.  143 MESTNA OBČINA CELJE Zimski bazen - dvignjeno dno 2.500.000 0 2.500.000 
12.  156 TSD OLIMPIJA Zemeljska dela na tekaški progi Borovec 1.000.000 0 1.000.000 
13.  158 ŠZ KOČEVJE Menjava parketa v mali telovadnici 1.000.000 0 1.000.000 
Raziskovanje in razvoj športa 
 skupaj    2.835.082 
1. 171 KOLESARKA ZVEZA SLOVENIJE Spremljanje in razvoj treninga pri kolesarskih 

reprezentančnih selekcijah 
500.000 473.280 26.720 

2. 174 ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Sistem za hitro biomehanično analizo: kamera in sistem 
za obdelavo; videorekorderji za prenos podatkov na TV, 
merilci laktata med treningom; ugotavljanje laktatne 
vrednosti pri različnih obremenitvah; merilci srčnega 
utripa; tenziometrijske plošče za testiranje učinkovitosti 
treninga moči in eksplozivne moči; kompleti prenosnih 
fotocelic za trening tehnike in merjenje max hitrosti 

2.000.000 0 2.000.000 

3. 177 JADRALNA ZVEZA SLOVENIJE Prenosni GPS, videokamera s stabilzatorjem slike in 
nepropustnim etuijem  

 255.905 18.095 

4. 178 KOŠARKARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

Videokameri, videorekorder 600.000 209.733 390.267 

5. 188 TEŽKOATLETSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

Digitalne video kamere, video projektorji, merilci srčnega 
utripa, laktatometer 

 0 200.000 

6. 189 PLESNA ZVEZA SLOVENIJE  Monitorji srčne frekvence in računalniški vmesniki  0 200.000 
Založništvo v športu 
 skupaj    3.544.804 
1.  195 GIMNASTIČNA ZVEZA 

SLOVENIJE 
Revija Gimnastika 785.000 0 785.000 

2.  196 GIMNASTIČNA ZVEZA 
SLOVENIJE 

Tehnika in metodika prvin vključenih v tekmovalni sistem 
dečkov starih 6-14 let  

380.000 265.196 114.804 

3.  199 KOŠARKARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

Košarka 2000 - zgoščenka 200.000 0 200.000 

4.  200 LOKOSTRELSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

Revija Puščica 575.000 0 575.000 

5.  201 MEDNARODNA ŠPORTNA 
ZVEZA ALPE ADRIA 

Športna praksa 770.000 0 770.000 

6.  206 PLESNA ZVEZA Družabni in športni ples 300.000 0 300.000 
7.  209 ŠD TIM Tekmovalno jadranje 300.000 0 300.000 
8.  217 LETALSKA ZVEZA SLOVENIJE Metodika poučevanja letenja, Osnovni pojmi 

aerodinamike in letenja 
  300.000 

9.  218 PLESNA ZVEZA Ples za najmlajše 200.000 0 200.000 
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Zapadla sredstva javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2001 
 
Glede na analizo dokumentacije in izplačil pogodbenih obveznosti izvajalcev javnega razpisa za 
uporabo sredstev fundacije v letu 2001 je svet fundacije na 54. seji dne 16.4.2002 sprejel sklep, da 
zapade 79.962.153 SIT, kar predstavlja 9,5 % razpisanih sredstev. Spisek izvajalcev in sredstva, ki jim 
zapadejo, so navedena v spodnji preglednici. Zapadla sredstva so bila vključena v finančni načrt 
fundacije za leto 2003. 
 
Preglednica 45: Zapadla sredstva izvajalcev javnega razpisa za uporabo sredstev fundacije v letu 2001 

zap. 
št. 

pog izvajalec projekt odobrena 
sredstva 
(v SIT) 

izplačana 
sredstva 
(v SIT) 

zapadla sredstva 
(v SIT) 

Športne dejavnosti: D3 - dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa študentov in športne rekreacije 
1. 67 Košarkarska zveza Slovenije tabor Košarkarske zveze Slovenije 300.000 0 300.000 
2. 79 Slovenska univerzitetna športna 

zveza  
državna študentska ligaška tekmovanja 1.000.000 749.049 

 
250.951 

 
3. 80 Slovenska univerzitetna športna 

zveza 
državna študentska prvenstva 2001 1.000.000 987.510 

 
12.490 

 
  SKUPAJ    563.441 

Športne dejavnosti: D4 - drugi programi 
1. 111 Športna unija Slovenije INFORMACIJSKI BLOK ŠPORTNE 

REKREACIJE: prispevki v oddajah Recept 
za zdravo življenje in Dobro je vedeti 

2.000.000 1.088.360 911.640 
 
 

Gradnja športnih objektov - O1 
1. 112 Alpski SK Kranjska Gora 

 
Rekonstrukcija sedežnice Podkoren 35.000.000 

 
21.728.995 

 
13.271.005 

 
2. 120 Občina Izola 

 
Novogradnja balinarske dvorane 15.000.000 

 
0 15.000.000 

 
3. 121 ŠD Partizan Sevnica 

 
Nadomestni športni dom TVD Partizan 15.000.000 0 15.000.000 

4. 122 Občina Slovenska Bistrica 
 

Adaptacija večnamenske športne dvorane 
Slovenska Bistrica 

15.000.000 
 

8.669.588 
 

6.330.412 
 

5. 125 Športni zavod Ravne Prevalje Prizidek k zimskemu bazenu 10.000.000 0 10.000.000 
6. 134 Občina Tolmin Telovadnica ŠČ Tolmin - sanacija 6.000.000 0 6.000.000 
7. 141 PD Ljubljana - Matica Dom na Komni – popotresna obnova 3.000.000 0 3.000.000 
8. 145 Plesna zveza Slovenije montažni parket 2.500.000 0 2.500.000 
9. 153 Občina Podvelka Športno igrišče v Podvelki 1.500.000 0 1.500.000 

10.  SKUPAJ    72.601.417 
Raziskovanje in razvoj športa - R&R 
1. 165 Kolesarska zveza Slovenije Spremljanje in razvoj treninga pri kolesarskih 

reprezentančnih selekcijah 
500.000 

 
316.845 

 
183.155 

 
2. 170 Košarkarska zveza Slovenije videokameri in videorekorder 200.000 

 
0 200.000 

 
3. 171 Smučarska zveza Slovenije laser Iskra Medical, medio multisono 800.000 

 
0 800.000 

 
4. 172 Lokostrelska zveza Slovenije 

 
2 digitalni videokameri z možnostjo 
smemanja počasnega gibanja in 2 
kompatibilna videorekorderja 

200.000 
 

0 200.000 
 

5. 174 Smučarska zveza Slovenije 
 

analizator EKG, laktatomer, merilniki 
srčnega utripa, naprava za brezžični prenos 
signala, video oprema 

1.000.000 
 

 1.000.000 
 

6. 175 Nogometna zveza Slovenije 
 

nakup sistema računalnik + videorekorder 200.000 0 200.000 

7. 176 Orientacijska zveza Slovenije 
 

manjkajoči programi za strokovno 
usposabljanje in izobraževanje v športu 

200.000 0 200.000 

8.  Plesna zveza Slovenije Pulzmetri (5) 200.000 0 200.000 
  SKUPAJ    2.983.155 
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Založništvo v športu - Z 
1. 199 Atletska zveza Slovenije Atletika 1.000.000 297.500 

 
702.500 

 
2. 200 Atletska zveza Slovenije  Kaj moraš vedeti o dopingu 150.000 

 
0 150.000 

3. 201 Robert Tržan, zasebni športni 
delavec 

Streljanje za začetnike 
 

100.000 
 

0 100.000 

4. 205 Planinska zveza Slovenije Nevarnosti v gorah 400.000 0 400.000 
5. 210 Lokostrelska zveza Slovenije Lokostrelec  350.000 

 
0 350.000 

 
6. 215 SLOVENSKA POTAPLJAŠKA 

ZVEZA 
Inštruktorski priročnik 
 

150.000 
 

0 150.000 
 

7. 216 BADMINTONSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

Priročnik za vaditelje badbintona 100.000 
 

0 100.000 
 

8. 217 ODBOJKARSKA ZVEZA 
SLOVENIJE 

Odbojka 
 

550.000 
 

0 550.000 
 

9. 220 ŠPORTNA ŠOLA GAZELA 
 

Zbornik "Kondicija-temelj uspeha" 200.000 
 

0 200.000 
 

10. 224 ZUTS Šola teka in streljanja-WHS 200.000 0 200.000 
  skupaj    2.902.500 

 
 
PRIDOBIVANJE SREDSTEV 
 
Poleg delitve sredstev je bila ena najpomembnejših nalog fundacije skrb za pridobivanje sredstev. V ta 
namen je fundacija zasnovala kratkoročno in srednjeročno strategijo delovanja, ki jo je potrdil svet na 
21. redni seji dne 04.05.1999. V strategiji so med drugim podrobneje opredeljene nekatere dejavnosti za 
dosego zastavljenih ciljev: delovanje strokovnih komisij, subvencioniranje obrestnih mer, delovanje na 
področju oblikovanja politike do trga iger na srečo in lastna igra na srečo. 
 
Na podlagi strategije je svet 18.05.1999 imenoval komisijo za razvoj trga iger na srečo v sestavi Tone 
Vogrinec, Janez Sodžnik in Gregor Jurak, ki je opravila vrsto pogovorov (Loterija Slovenije, Športna 
loterije, Urad za nadzor prirejanja iger na srečo, FIHO, Kasaška zveza Slovenije) z namenom 
zboljšanja položaja fundacije za šport na področju koncesijskih dajatev, kakor tudi celotnega trga iger 
na srečo.  
 
Fundacija je tako v celotnem mandatnem obdobju vodila aktivno politiko do tega področja.  
 

• Dne 13.10.1999 je svet na 26. redni seji obravnaval problematiko na trgu klasičnih iger na 
srečo, ki se je izpostavila v več sestankih komisije za razvoj trga iger na srečo. Svet je podprl 
predlog komisije, da se Urad za nadzor prirejanja iger na srečo pozove, da v okviru svojih 
pristojnosti doseže čim večjo stabilnost na trgu iger na srečo, tako da bo tudi v prihodnje 
delovanje obeh fundacij čim bolj neovirano. 

 
Na podlagi tega je Urad v sodelovanju z obema fundacijama, pristojnima ministrstvoma in 
obema loterijama kasneje pripravil temeljito analizo trga klasičnih iger na srečo ter osnutek 
nacionalne strategije klasičnih iger na srečo, ki pa ga vlada še ni potrdila.   

 
• Na 29. redni seji dne 01.02.2000 je svet obravnaval osnutek Uredbe o podrobnejših pogojih, ki 

jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo in osnutek Uredbe 
o določitvi društev in neprofitnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo 
in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih, ter jih tudi podprl. 

 
• Na 34. seji sveta, ki je potekala dne 16.06.2000, je svet obravnaval predlog Loterije za 

zmanjšanje koncesijskih dajatev in zavzel negativno stališče do predloga.  
 

• Na 37. redni seji dne 07.11.2000 je svet ponovno obravnaval problematiko prirejanja kvizov z 
uporabo komercialnih telefonskih linij. Na seji je bil navzoč tudi direktor Urada. Svet je sprejel 
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sklep, da fundacija skupaj s FIHO ter Uradom RS za nadzor prirejanja iger na srečo nastopijo 
za prepoved prirejanja iger na srečo z uporabo komercialnih telefonskih linij. S predstavniki 
FIHO naj bi se opravili tudi pogovori o možnosti vložitve tožbe za povrnitev oportunitetnih 
sredstev z naslova koncesijskih dajatev od začetka prirejanja kvizov do konca obravnave 
prepovedi prirejanja le-teh. 

 
• Na 40. redni seji sveta dne 23.1.2001 je svet fundacije zadolžil člana sveta fundacije in člana 

Nadzornega sveta Loterije Slovenije Janeza Sodržnika, da od vodstva Loterije Slovenije 
pridobi podrobnejše informacije o prirejanju igre Športna napoved v preteklem letu (promet, 
predvsem pa način obračunavanja stroškov). Vodstvo LS je namreč želelo omenjeno igro 
ukiniti, ker naj bi po njihovem mnenju prinašala izgubo. Svet je sprejel stališče, da si bo 
fundacija prizadevala, da se igra Športna napoved ne preneha izvajati, saj je edina igra Loterije 
Slovenije, kjer je razmerje koncesijskih dajatev v prid naši fundaciji, poleg tega pa prihodki s 
tega naslova niso zanemarljivi (40 mio v letu 2000). 

 
Na isti seji je svet podprli pobudo za predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
igrah na srečo, saj je iz simulacij finančnih učinkov razvidno, da bi bile kakršnekoli simulirane 
spremembe ZIS za fundacijo za šport pozitivne. Pobudo so sklenili podrobno predstaviti tudi 
vodstvu FIHO. 

 
• Fundacija je skozi leta svojega delovanja ugotovila, da je mogoče dosledno neposredno 

uveljaviti interese fundacije na trg klasičnih iger na srečo le skozi večji nadzorni delež v 
loterijah. Svet je sprejel sklep, da pooblašča direktorja fundacije in člana sveta fundacije Janeza 
Sodržnika za pripravo odkupa delnic Loterije Slovenije od Kapitalske družbe in/ali Slovenske 
odškodninske družbe. Po opravljenih pogovorih z vodstvom Kapitalske družbe je bilo 
ugotovljeno, da obstaja interes s strani Kapitalske družbe za prodajo delnic Loterije Slovenije 
ob predpostavki, da bodo formalno zagotovljeni vsi pogoji za odkup deleža, kar pomeni pisno 
mnenje enega od pristojnih organov (Urada, Ministrstva ali Vlade).  
 
Na podlagi analize vrednotenja delnic bo fundacija skozi finančna načrta za leta 2002 in 2003 
oblikovala 229,2 mio SIT rezerv za ta namen.  

 
• Na več sejah je svet fundacije obravnaval problematiko uporabe imen nogometnih klubov in 

slovenske nogometne reprezentance pri klasičnih igrah na srečo. Svet je sprejel mnenje, da je 
fundacija zaradi težav na tem področju in posledičnega zmanjšanja z naslova koncesijskih 
dajatev športnih stav in športnih napovedi posredno prizadeta, zato je v njenem interesu, da se 
problematika čim hitreje reši skladno z namenom pravne ureditve prirejanja iger na srečo in 
drugo zakonodajo. V praksi namreč prihaja do absurdnih okoliščin, ko lahko slovenski igralci 
prek tujih prirediteljev iger na srečo stavijo na rezultate slovenskih športnikov, slovenski šport 
pa od tega nima nič. To vsekakor ni bil namen ureditve tega področja. Svet fundacije je zato 
predlagal, da vpleteni skušajo sporazumno poiskati rešitve v korist vseh strani. Možnosti 
hkratnega sodelovanja pri trženju iger na srečo in prirejanju dogodkov, ki so podlaga za 
prirejanje takšnih iger, je namreč po mnenju sveta veliko. Zadeva še ni končana, zato je to 
problematika, ki jo bo obravnavala tudi prihodnja sestava sveta. 

 
• V mesecu oktobru 2001 je Državni zbor na predlog ministrstva za finance sprejel zakon o 

spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01), ki neposredno 
posega v vire fundacije. Z uveljavitvijo zakona bodo namreč koncesijonarji na področju 
posebnih iger na srečo, od katerih dobiva fundacija 2% koncesijskih dajatev, imeli v prihodnjih 
letih nižje stopnje koncesijskih dajatev. Po projekcijah predlagatelja naj bi se zaradi večjih 
vlaganj koncesijonarjev v razvoj raven koncesijskih dajatev izenačila s tistimi iz leta 2001 že v 
letu 2003. 

 
Spremembe zakona naj bi nastale iz potrebe po ureditvi nekaterih novonastalih perečih 
vprašanj na področju iger na srečo, vendar pa fundacija ni bila zadovoljna s predlaganimi 
spremembami, zato je pripravila svoj predlog spremembe zakona, ki izhaja iz nekajletnega 
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razmišljanja o zvišanju koncesijskih sredstev od posebnih iger na srečo. Žal fundacija ni bila 
uspešna pri uveljavitvi svojega predloga sprememb, vendar pa je v pogovorih z najvišjimi 
predstavniki izvršne oblasti uspešno predstavila pomen slovenskega športa v današnji družbi in 
svoj pogled na reševanje nekaterih težav financiranja slovenskega športa. Rezultati pogovorov 
so vidni v proračunskih sredstvih, namenjenih športu. 
 

• Skladno s sklepom 50. seje sveta je fundacija dne 8.1.02. vložila prošnjo na Ministrstvo za 
finance za uradno tolmačenje 48. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah 
na srečo (Uradni list št. 85/01), ki v zadnjem odstavku govori, da je koncesijska dajatev 
prihodek proračuna Republike Slovenije. MF Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo je dne 
4.1.2002 posredovalo razlago, da so prireditelji dolžni plačevati dajatev v obdobju do izteka 
roka na podlagi dovoljenja, ki jim ga izda ministrstvo, pristojno za finance. Ker gre za posebno 
obliko dajatve, ki v tem primeru ni koncesijska dajatev, in je določena samo za obdobje do 
preteka roka, je ta prihodek proračuna Republike Slovenije. V trenutku, ko bo s prirejanjem 
iger v skladu z Zakonom o igrah na srečo pričel eden od koncesionarjev, bo vlada s sklepom 
določila višino koncesijske dajatve. Takrat bo koncesijska dajatev v skladu s 46. členom ZIS-a 
prihodek za FIHO in FŠO. 

 
 

Uporaba imen nogometnih klubov in slovenske nogometne reprezentance 
pri igrah na srečo 
 
Fundacija se je v svojem mandatu večkrat soočila s težnjami Loterije Slovenije, da ukine prirejanje igre 
Športna napoved, ki edina od njihovih iger prinaša fundaciji 80% koncesijskih dajatev, po drugi strani 
pa tudi teženj posameznih skupin, da sami organizirajo prirejanje klasičnih iger na srečo.  
 
Na 47. redni seji sveta dne 25.9.2001 je svet obravnaval korespondenco med Nogometno zvezo 
Slovenije in Loterijo Slovenije glede uporabe imen nogometnih klubov pri igri na srečo »Športna 
napoved«. Sprejel je stališče, da naj skušata NZS in Loterija Slovenije rešita problematiko skladno s 
pravnimi normami. Le-te so tudi osnova delovanja fundacije za šport, zato so dogovori Nogometne 
zveze Slovenije in Loterije Slovenije o dodelitvi dodatnih sredstev fundacije brezpredmetni. 
 
Na 55. redni seji sveta dne 28.5.2002 sta predsednik sveta in direktor prisotne seznanila, da sta se 
sestala z vodstvom Nogometne zveze Slovenije glede sklepa sodišča o prepovedi uporabe imena 
nogometne reprezentance Slovenije obema loterijama pri prirejanju katerekoli igre na srečo. Fundacija 
je bila namreč s strani obeh loterij obveščena, da je Okrajno sodišče v Ljubljani izdalo začasno 
odredbo, s katerim je na predlog upnika Nogometne zveze Slovenije pri prirejanju iger loterijama 
prepovedalo uporabo imena nogometne reprezentance Slovenije in uporabo tekmovalnih parov tekem, 
ki jih bo slovenska reprezentanca odigrala do začetka svetovnega prvenstva in na svetovnem 
nogometnem prvenstvu junija 2002. Dne 23.5.02 sta loteriji obvestili fundacijo, da NZS kljub sklepu 
sodišča dovoljuje uporabo imena izključno enemu prireditelju t.j. Športni Loteriji. 80 % koncesijske 
dajatve od igre Prve stave Športne loterije kot tudi od TOP Športne napovedi Loterije Slovenije gre 
sicer fundaciji za šport.  
 
Svet je sprejel mnenje, da bo fundacija zaradi prepovedi uporabljanja imena nogometne reprezentance 
Slovenije in posledičnega zmanjšanja z naslova koncesijskih dajatev športnih stav in športnih napovedi 
posredno bolj prizadeta od obeh loterij, zato je v njenem interesu, da se problematika čim hitreje reši 
skladno z namenom pravne ureditve prirejanja iger na srečo in drugo zakonodajo. Omenjena odločba 
sodišča lahko ima namreč odločilen pomen za zvišanje stroškov prirejanja športnih stav na splošno, 
stroškovna obremenitev s tega naslova pa je lahko le negativna za fundacijo. Takšne igre bodo 
prinašale mnogo manj koncesijskih dajatev ali pa sploh ne bodo organizirane.  
 
V praksi namreč že prihaja do absurdnih okoliščin, ko lahko slovenski igralci prek tujih prirediteljev 
iger na srečo stavijo na rezultate slovenskih športnikov, slovenski šport pa od tega nima nič. To 
vsekakor ni bil namen ureditve tega področja. Svet fundacije je zato predlagal, da vpleteni skušajo 
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sporazumno poiskati rešitve v korist vseh strani. Možnosti hkratnega sodelovanja pri trženju iger na 
srečo in prirejanju dogodkov, ki so podlaga za prirejanje takšnih iger, je namreč po mnenju sveta 
veliko.  
 
Zadeva še ni končana, zato je to problematika, ki bo zadeva tudi prihodnjo sestavo sveta. 
 

Nacionalna strategija prirejanja klasičnih iger na srečo 
 
Na predlog komisije za razvoj trga klasičnih iger na srečo je svet na 26. redni seji dne 13.10.1999 
obravnaval problematiko na trgu klasičnih iger na srečo. Svet je podprl predlog komisije, da se Urad za 
nadzor prirejanja iger na srečo pozove, da v okviru svojih pristojnosti doseže čim večjo stabilnost na 
trgu iger na srečo, tako da bo tudi v prihodnje delovanje obeh fundacij čim bolj neovirano. 
 
Na podlagi tega se je Urad odločil, da v sodelovanju z obema fundacijama, pristojnima ministrstvoma 
in obema loterijama pripravi analizo trga klasičnih iger na srečo ter osnutek nacionalne strategije 
klasičnih iger na srečo.   
 
Zaradi problematike na posameznih področjih klasičnih iger na srečo (igranje preko sodobnih medijev, 
veliko število klasičnih iger na srečo, stroški prodaje klasičnih iger na srečo, občasno prirejanje klasičnih 
iger na srečo itd.) se je na pobudo Urada za nadzor prirejanja iger na srečo aprila 2000 oblikovala 
delovna skupina, ki bi naj pripravila nacionalno strategijo klasičnih iger na srečo. K sodelovanju so bile 
povabljene obe fundaciji: Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS in 
Fundacija za šport; obe pristojni ministrstvi: Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve ter 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; ter obe loteriji: Loterija Slovenije in Športna loterija. S 
strategijo naj bi zagotovili razvoj dejavnosti kot stalnega in rastočega vira sredstev za financiranje 
invalidskih, humanitarnih in športnih dejavnosti.  
 
Fundacija je ves čas dejavno sodelovala pri oblikovanju strategije, med drugim je predlagala, da se 
povečajo koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo za obe fundaciji in da se koncesijske dajatve 
klasičnih iger na srečo ne določajo glede na tip igre, temveč da se določi trdno razmerje med 
fundacijama ne glede na igro, saj to zagotavlja stabilno, dolgoročno delovanje obeh fundacij. Fundacija 
je tudi podprla predlog, da obe fundaciji v prihodnosti postaneta 51% lastnik obeh loterij, saj bi to 
omogočalo strateški vpliv na razvoj panoge. Žal so se v procesu oblikovanja strategije preveč 
izpostavili delni interesi obeh loterij in Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij, zato do sprejetja nacionalne strategije, v obliki, kot jo je pripravila delovna skupina, ni 
prišlo, temveč so se nekatere problematike skušale reševati skozi spremembo zakona o igrah na srečo. 
 

• Dne 23.11.99 je direktor svetu predstavil možnosti in nevarnosti, ki jih ima fundacija pri 
oblikovanju nacionalne strategije klasičnih iger na srečo ter svetu predlagal pogajalska 
izhodišča, ki jih je svet potrdil. 

 
• Na 43. redni seji dne 10.4.2001 ob 11:00 je svet sprejel na znanje poročilo direktorja o 

sestanku predstavnikov Urada za nadzor prirejanja iger na srečo, predstavnikov obeh fundacij 
in predstavnice Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve z dne 13.3.2001, na katerem je 
bil predstavljen osnutek Strategije razvoja klasičnih iger na srečo v Republiki Sloveniji. Na 
sestanku so se prisotni dogovorili, da v roku meseca dni predelajo posredovano gradivo in 
pripravijo nanj pripombe.  

 
• Na predlog komisije za razvoj trga iger na srečo je svet fundacije dne 3.4.2001 sprejel 

ugotovitve, pripombe, vprašanja in sklepe glede osnutka strategije ter jih posredoval Uradu. 
Le-te so predstavniki fundacije dne 13.4.2001 pojasnili predstavnikom Urada. Teh 
usklajevalnih pogovorov pa se niso udeležili predstavniki FIHO, ki tudi ni pripravila predlogov 
in dopolnil k strategiji. 
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• Dne 18.4.2001 je na Uradu potekal sestanek o strategiji, katerega so se udeležil predstavniki 
obeh fundacij, ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter predstavniki Urada. Direktor 
urada je ugotovil, da je do dogovorjenega datuma Uradu posredovala pripombe na osnutek 
strategije le fundacija za šport, Loterija Slovenije pa je posredovala na prejšnjem sestanku 
dogovorjeno gradivo. Sledila je predstavitev delovnega gradiva Loterije Slovenija, v katerem le-
ta predstavlja strateški vidik lastnega razvoja, in pripomb na osnutek strategije, ki jih je 
pripravila fundacija za šport. Razprava je med drugim tekla tudi na temo razmerja med obema 
fundacijama, ki ga je predlagala fundacija za šport. Po mnenju predstavnikov fundacije za šport 
naj bo to razmerje fiksno, medtem ko je FIHO zagovarjal trenutni ključ delitve koncesijskih 
dajatev. Po razpravi so prisotni sprejeli sklep, da se po vključitvi manjkajoče dokumentacije s 
strani Loterije Slovenija in pripomb fundacije za šport izdela končni osnutek strategije razvoja 
klasičnih iger na srečo; na naslednji seji bi sprejeli še zadnje pripombe, nato pa bi jo 
posredovali v proceduro na vlado.  

 
• Naslednji sestanek te delovne skupine je potekal v prostorih fundacije dne 31.5.01. Na 

sestanku so prisotni sprejeli dopolnjeni Osnutek delovnega gradiva strategije razvoja klasičnih 
iger na srečo in sprejeli sklep, da se strategija pošlje v pogled obema prirediteljema trajnih 
klasičnih iger na srečo.  

 
• Dne 9.7.2001 je potekal sestanek iste delovne skupine na sedežu FIHO. Na sestanku se je 

izpostavilo, da obe loteriji in FIHO nasprotujejo nekaterim rešitvam, kot jih predvideva 
strategija. Loteriji nasprotujeta predvsem strateškemu vplivu države in uporabnikov preko 
lastniških deležev uporabnikov v obeh loterijah, medtem ko FIHO predvsem nasprotuje 
fiksiranju razmerja koncesijskih dajatev ne glede na tip igre. Sprejeti so bili sklepi, da se ožje 
skupine med seboj uskladijo in da Športna loterija pripravi pripombe bolj podrobno po 
poglavjih. Glede na navedeno naj bi do konca julija v strategijo klasičnih iger na srečo vnesli 
vse pripombe, ter najkasneje do konca septembra uskladili vsa mnenja. Sklenjeno je bilo tudi, 
da se javnosti ne posreduje nobenih informacij, dokler strategija ni dokončno usklajena. Mnogi 
prisotni se tega niso držali, saj je bilo po tem sestanku medijem posredovano mnogo 
informacij, ne samo iz strani FIHO in loterij, temveč tudi Urada. Iz medijev so bili dani očitki 
s strani FIHO, da želi športna fundacija izsiliti večji delež od klasičnih iger na srečo. Glede na 
pogovor z direktorjem FIHO so te neresnične informacije posredovali predstavniki invalidskih 
organizacij. Direktor fundacije je zaradi nekaterih različnih pogledov obeh fundacij na 
strategijo in posredovanja neresničnih informacij medijem želel sklicati sestanek s predstavniki 
FIHO, vendar do njega ni prišlo, saj je predsednik FIHO menil, da strategija še ni pripravljena 
do te stopnje. 

 
• Slabost v prizadevanjih fundacije za sprejetje strategije v tem času je bila podpora pristojnega 

ministrstva. Predstavniki Ministrstva za znanost, šolstvo in šport se niso udeležili nobenega 
sestanka za pripravo strategije. Iz kabineta ministrice dr. Čokove se pisni prošnji za sestanek 
niso odzvali. Dne 31.7.01 se je direktor sestal z mag. Dragom Balentom, državnim sekretarjem 
za šport, ter ga seznanil o poteku pripravljanja strategije klasičnih iger na srečo. Na podlagi 
skupaj oblikovanih izhodišč naj bi ministrstvo posredovalo mnenje o strategiji Uradu, vendar 
tega še ni storilo. Po mnenju skupine fundacije, ki je sodelovala pri pripravi strategije, tako ni 
bilo realno pričakovati, da se strategija sprejme letu 2001. 

 
• Na pobudo direktorja je fundacija predstavila strategijo tudi Izvršnemu odboru OKS dne 

18.9.2001. Le-ta je fundacijo podprl pri prizadevanjih. 
 

• Dne 23.4.2002 je svet fundacije na nadaljevanju 54. redne seje obravnaval predlog Strategije 
klasičnih iger na srečo, ki ga je posredoval Urad za nadzor prirejanja klasičnih iger na srečo dne 
16.4.2002. Po obravnavi so se prisotni strinjali, da v strategiji ostane določba, ki Vlado 
zavezuje, da uredi področje prirejanja klasičnih iger na srečo. 
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Urad navedenega predloga ni posredoval vladi do konca mandata sveta fundacije, tako da ostaja to 
vprašanje za obravnavo tudi prihodnji sestavi sveta fundacije.  
 

Spremembe in dopolnitve Zakona o igrah na srečo 
 
V mesecu oktobru 2001 je Državni zbor na predlog ministrstva za finance sprejel zakon o 
spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo (Uradni list RS, št. 85/01), ki neposredno posega 
v vire fundacije. Z uveljavitvijo zakona bodo namreč koncesijonarji na področju posebnih iger na 
srečo, od katerih dobiva fundacija 2% koncesijskih dajatev, imeli v prihodnjih letih nižje stopnje 
koncesijskih dajatev. Po projekcijah predlagatelja naj bi se zaradi večjih vlaganj koncesijonarjev v razvoj 
raven koncesijskih dajatev izenačila s tistimi iz leta 2001 že v letu 2003. 
 
Spremembe zakona naj bi nastale iz potrebe po ureditvi nekaterih novonastalih perečih vprašanj na 
področju iger na srečo, vendar pa fundacija ni bila zadovoljna s predlaganimi spremembami, zato je 
pripravila svoj predlog spremembe zakona, ki izhaja iz nekajletnega razmišljanja o zvišanju koncesijskih 
sredstev od posebnih iger na srečo.  
 
Fundacija je že pred parlamentarno proceduro razmišljala o določenih spremembah zakona o igrah na 
srečo, ob tej priložnosti pa je oblikovala pobudo za dopolnitev zakona, ki ga je predlagalo ministrstvo 
za finance. S predlagano dopolnitvijo je želela spremeniti dosedanji način določanja razmerja plačila 
koncesijskih dajatev klasičnih iger na srečo fundacijama in dosedanje razmerje plačil koncesijskih 
dajatev posebnih iger na srečo uporabnikom dajatev. S predlaganimi spremembami in dopolnili zakona 
je žela zagotoviti dolgotrajno stabilnost delovanja obeh fundacij in posledično v večji meri zadovoljiti 
potrebe športnih, invalidskih in humanitarnih organizacij.  
 
Konkretna dopolnila so se nanašala na spremembe 46. in 74. člena zakona o igrah na srečo.  
 
Namesto razmerja glede na vrsto klasične igre na srečo, ki ga določa 46. člen ZIS, je fundacija 
predlagala, da se določi fiksno polovično razmerje plačil koncesijskih dajatev fundacijama ne glede na 
vrsto klasične igre na srečo, kar bi omogočilo večjo stabilnost poslovanja obeh fundacij ne glede na 
trendna gibanja trga klasičnih iger na srečo. Za popolno ureditev te problematike bi bila potrebna tudi 
sprememba lastniške strukture v loterijah v prid fundacij.  
 
S predlagano spremembo razmerja prihodkov koncesijskih dajatev posebnih iger na srečo med obema 
fundacijama, proračunom Republike Slovenije in lokalnimi skupnostmi v zaokroženem turističnem 
območju (74. člen) pa naj bi se na račun slednjih dveh povečali prihodki obeh fundacij z naslova 
koncesijskih dajatev posebnih iger na srečo, kar bi obema fundacijama glede na zahteve organizacij, ki 
jih financirata, omogočalo dolgoročno kakovostno delovanje.  
 
Dopolnila je fundacija argumentirala z velikim razvojem športa v svetu, še posebej v Sloveniji, ki se 
kaže tudi zunaj njegovih pojavnih oblik. Učinki športa danes namreč segajo globoko v vse družbene 
pore, tudi na področje iger na srečo. Znani so primeri iz tujine, ko so določene igre zamajale celoten 
trg klasičnih iger na srečo, zato določanje deleža koncesijskih dajatev glede na tip igre (46. člen ZIS) s 
tega vidika ne zagotavlja dolgoročnega vira financiranja dejavnosti, ki se financirajo s tega vira. 
 
Sodeč po podatkih Poročila o človekovem razvoju za Slovenijo (2000-2001) je največji problem naše 
družbe nezaupanje v državne institucije, kar je po mnenju strokovnjakov vzrok za vse večje konflikte 
med vse močnejšo civilno družbo in vse bolj odtujeno državo. Fundaciji, kot instituciji predstavnikov 
civilne družbe, kjer se odločitve sprejemajo na demokratičen način na strokovnih podlagah, bi lahko 
zato predstavljali katalizator med državo in civilno družbo.  
 
Na vse pomembnejšo vlogo fundacije za šport kažejo tudi podatki iz iste raziskave o številu članstva v 
športnih organizacijah, ki se je v obdobju 1992-1999 podvojilo; članstvo v športnih organizacijah je 
enako članstvu v sindikatih, daleč manj članov pa imajo druge prostovoljne organizacije.  
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Zaradi navedenih značilnosti predstavlja fundacija za šport dobro alternativo financiranja civilne sfere, 
šport pa je dobra investicija države, tako z vidika zmanjševanja tveganja bolezni (glede na podatke 
nacionalne raziskave o dejavnikih tveganja bolezni so na prvem mestu bolezni srca in ožilja), dviga 
življenjske ravni, kot tudi (samo)promocije. Predlagana delitev koncesijskih dajatev iz 74. člena ZIS v 
prid fundacijama bi zato bila smotrna, še posebej ob dejstvu, da sredstva fundacije za šport dobijo tudi 
občine za športno infrastrukturo. Prejemniki sredstev iz tega vira bi s spremembo bile torej tudi 
občine, le da bi bila sredstva mnogo bolj regionalno razpršena. 
 
Žal fundacija ni bila uspešna pri uveljavitvi svojega predloga sprememb, vendar pa je v pogovorih z 
najvišjimi predstavniki izvršne oblasti uspešno predstavila pomen slovenskega športa v današnji družbi 
in svoj pogled na reševanje nekaterih težav financiranja slovenskega športa. Rezultati pogovorov so 
vidni v proračunskih sredstvih, namenjenih športu, ki so se dvignila za 500 mio SIT. 
 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo tako v prvi vrsti ureja področje 
delovanja igralnic in igralnih salonov. V igralnicah je dovoljeno prirejanje vseh posebnih iger na srečo, 
v igralnih salonih pa izključno igre na igralnih avtomatih. Glavni namen zakona je ukinitev malih 
igralnih salonov, ki do sedaj niso plačevali koncesijskih dajatev tako kot igralnice, ampak so plačevali 
takse občinam. Zakon sedaj določa, da morajo igralni saloni imeti najmanj 50 in največ 200 igralnih 
avtomatov. V nasprotnem primeru se bodo morali zapreti, prav tako pa bodo plačevali koncesijske 
dajatve, kar pomeni za obe fundaciji nov vir dohodkov.  
 
Zakon uvaja tudi znižanje koncesijske dajatve na področju posebnih iger na srečo, kar pomeni, da bo 
imela fundacija v prihodnjih letih nižje koncesijske dajatve iz tega naslova (predlagatelj navaja izračuna, 
po katerih naj bi bila raven dajatev v letošnjem letu, zaradi večjih investicijskih vlaganj, izenačena že v 
letu 2003). Analiza koncesijskih dajatev kaže, da so koncesije igralnic skoraj tako visoke kot koncesijske 
dajatve Športne loterije, zato bo treba znižanje upoštevati pri prihodnjih finančnih načrtih. 
 
Zakon skuša reševati tudi nekatere druge težave. Ena od njih so novi načini vplačevanja iger na srečo 
glede na razvoj komunikacijske tehnike. S sprejetim zakonom je opredeljeno podeljevanje koncesije za 
elektronski način pridobivanja igralcev (internet in komercialne telefonske številke 090). Glede na 
navedbe direktorja Urada naj bi z uveljavitvijo zakona sredstva trenutnih prirediteljev tovrstnih iger 
prešla v integralni proračun na podlagi izračunanega prometa iger. Podelitev koncesij za tovrstne igre je 
še posebej pomembno za fundacijo, saj so stave v ZIS opredeljene kot igra, od katere fundacija za 
šport prejme 80% koncesijskih dajatev, zato je fundacija takoj opravila pogovore z Uradom in 
predstavniki Športne loterije. Na sestankih je bilo dogovorjeno, da Športna loterija vloži vlogo za 
tovrstno prirejanje iger na srečo. Po besedah direktorja Športne loterije je le-ta vlogo že posredovala 
Uradu. Direktor Urada meni, da bi bila koncesija lahko podeljena v roku pol leta. 
 

Povečanje lastniškega deleža v Loteriji Slovenije 
 
Fundacija je skozi leta svojega delovanja ugotovila, da je mogoče dosledno neposredno uveljaviti 
interese fundacije na trg klasičnih iger na srečo le skozi večji nadzorni delež v loterijah.   
 
Že na 40. redni seji sveta dne 23.1.2001 je svet fundacije sprejel sklep, da se preučijo možnosti odkupa 
delnic Športne loterije in Loterije Slovenije. Na 44. redni seji sveta dne 22.5.2001 pa je svet sprejel 
sklep, da pooblašča direktorja fundacije in člana sveta fundacije Janeza Sodržnika za pripravo odkupa 
delnic Loterije Slovenije od Kapitalske družbe in/ali Slovenske odškodninske družbe.  
 
Na 45. seji sveta dne 21.6.2001 je direktor svet seznanil s potekom sestanka predstavnikov fundacije z 
direktorjem Kapitalske družbe glede možnosti odkupa delnic Loterije Slovenije d.d.. Na sestanku so 
prisotni ugotovili, da obstaja interes s strani Kapitalske družbe za prodajo delnic Loterije Slovenije ob 
predpostavki, da bodo formalno zagotovljeni vsi pogoji za odkup deleža, kar pomeni pisno mnenje 
enega od pristojnih organov (Urada, Ministrstva ali Vlade). Dogovorjeno je bilo, da fundacija pridobi 
pozitivno mnenje, Kapitalska družba pa bo izdelala potrebne analize za vrednotenje delnic.  
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Analize so pokazale, da knjigovodska vrednost delnice Loterije Slovenije na dan 31.12.2000 znaša 
51.467. Predviden odkup 15% deleža Kapitalske družbe po tej vrednosti bi torej znašal 573.445.314 
SIT. Za namen povečanja deleža v Loteriji Sloveniji je zato svet fundacije v finančnem načrtu za leto 
2002 predvidel rezervacijo sredstev v višini 103,5 mio SIT, s finančnim načrtom za leto 2003 pa bo ta 
sredstva povišal še za 125,7 mio SIT. Rezervacije sredstev v ta namen so opredeljene tudi v osnutku 
Strategije klasičnih iger na srečo v RS. 
 
 
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). Skladno z 
določbami odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, št. 9/98) je namen fundacije trajen in 
splošno koristen. Fundacija je nepridobitna, njeno delo pa je javno. 
 
Preglednica 46: Igre na srečo, od katerih je dobivala fundacija koncesijske dajatve po 46. in 48. členu ZIS v letu 2002 

 igra na srečo koncesijonar odstotek koncesijskih dajatev 
1.  Loto Loterija Slovenije 20 
2.  Hip  Loterija Slovenije 20 
3.  Ekspres loterija Loterija Slovenije 20 
4.  Športna napoved Loterija Slovenije 80 
5.  3x3 plus 6 Loterija Slovenije 20 
6.  Deteljica Loterija Slovenije 20 
7.  Super 3x3 Loterija Slovenije 20 
8.  Izredna srečka Loterija Slovenije 20 
9.  Hitra srečka Športna loterija 20 
10.  Petka Športna loterija 20 
11.  Dobim podarim Športna loterija 80 
12.  Športni krog Športna loterija 80 
13.  Prve stave Športna loterija 80 
14.  Olimpijska srečka Športna loterija 80 
 
Večina klasičnih iger na srečo ima z vidika financiranja fundacije neugodno razmerje koncesijskih 
dajatev za fundacijo, saj od 14-ih iger na srečo, ki so na trgu, fundacija le od petih dobiva 80 % 
koncesijskih dajatev. Kakšen je pomen teh iger v prometu koncesijskih dajatev klasičnih iger na srečo, 
bomo prikazali v nadaljevanju. 
 
Poleg trajnih iger na srečo dobiva fundacija 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) pridobi zelo malo sredstev. 
 
V letu 1999 je fundacija prvič dobila tudi koncesijske dajatve posebnih iger na srečo, v letu 2000 je 
prvič dobivala te dajatve skozi vse leto od več koncesijonarjev (Hit Nova Gorica, Casino Portorož, 
Casino Bled, Casino Maribor in Casino Ljubljana), v letu 2002 pa je s spremembo zakona o igrah na 
srečo začela dobivati koncesijske dajatve od posebnih iger na srečo tudi od nekaterih igralnih salonov. 
Delež koncesijskih dajatev s tega naslova je prikazan v nadaljevanju. 
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Koncesijske dajatve 
 
Prikaz 9: Primerjava koncesijskih dajatev fundacije po letih delovanja v SIT in EUR1 
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Primerjava koncesijskih dajatev s preteklimi leti kaže, da je fundacija vsako leto do sedaj dobila več 
koncesijskih dajatev. Leti 2001 in 2002 sta bili izjemni, saj je fundacija v teh dveh letih prejela 2,2 
milijarde SIT koncesijskih dajatev oz. 57% več kot prejšnji dve leti. Primerjava med zadnjima dvema 
letoma kaže na rast koncesijskih dajatev v letu 2002 za kar 23,3 odstotnih točk. Prirastek glede na 
vrednost EUR je 18,4 odstotnih točk. 
 
Prikaz 10: Gibanje koncesijskih dajatev v mandatnem obdobju po mesecih 
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V letu 2002 so bile rekordno visoke koncesijske dajatve v mesecih junij in julij, ko je bil v igri Loto v 
igri najvišji dobitek v zgodovini slovenskih iger na srečo.  
 
 
 

                                                      
1 Dajatve so v EUR preračunane po srednjem tečaju na zadnji delovni dan v letu. 
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Preglednica 47: Razmerje koncesijskih dajatev v letih po koncesijonarjih 

koncesijonar
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koncesijskih 

dajatev
Loterija Slovenije 455.360.920 69,6 439.527.104 58,5 618.369.502 62,5 788.624.754 64,6 96,5 140,7 127,5
Športna loterija 148.063.193 22,6 175.948.497 23,4 206.346.791 20,8 296.228.719 24,3 118,8 117,3 143,6
igralnice 41.045.649 6,3 128.034.528 17,0 163.880.526 16,6 135.511.272 11,1 311,9 128,0 82,7
občasni prireditelji 9.700.667 1,5 7.449.432 1,0 1.318.088 0,1 357.306 0,0 76,8 17,7 27,1
SKUPAJ 654.170.429 100,0 750.959.560 100,0 989.914.908 100,0 1.220.722.051 100,0 114,8 131,8 123,3
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Pregled koncesijskih dajatev po koncesijonarjih kaže, da je fundacija v vseh letih mandatnega obdobja 
dobila največ sredstev od Loterije Slovenije. Fundacija se zaveda pomena poslovanja Loterije Slovenije 
na delovanje fundacije, zato si želi povečati lastniški delež v loteriji.  
 
V zadnjem letu beležimo največji porast koncesijskih dajatev s strani Športne loterije (za 43,6 odstotnih 
točk). Ker koncesijske dajatve Loterija Slovenije predstavljajo skoraj dve tretjini vseh dajatev, pa na 
skupno rast koncesijskih dajatev najbolj vpliva rast slednjih za 27,5 odstotnih točk.  
 
Zaskrbljujoče nizke pa so bile v letu 2002 koncesijske dajatev od posebnih iger na srečo, saj beležimo s 
tega naslova upad za 13 odstotnih točk. Takšno gibanje je posledica sprememb in dopolnil zakona o 
igrah na srečo, po katerem so igralnice obdavčene z nižjo koncesijsko stopnjo. Največji koncesijonar na 
tem področju, HIT d.d., je tako v letu 2002 prispeval fundaciji 26,8 mio SIT ali 20% manj kot leto prej. 
Izpada koncesijskih dajatev igralnic še niso nadomestile dajatev igralnih salonov, kot so to predvidevali 
predlagatelji zakona. 
 
Preglednica 48: Koncesijske dajatve fundaciji za šport po posameznih trajnih klasičnih igrah na srečo 
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00
indeks 02-

01

% od KD 
koncesijonarja 

1999

% od KD 
koncesijonarja 

2000

% od KD 
koncesijonarja 

2001

% od KD 
koncesijonarja 

2002
% od loterijskih 

KD 1999
% od loterijskih 

KD 2000
% od loterijskih 

KD 2001
% od loterijskih 

KD 2002

Loto LS 20 266.983.597 293.761.933 452.093.426 650.268.826 1,10 1,54 1,44 58,6 66,8 74,1 84,7 43,6 47,7 54,2 61,2
Športne stave ŠL 80 13.968.203 56.480.168 113.695.330 201.387.710 4,04 2,01 1,77 8,9 32,1 50,7 26,2 2,3 9,2 13,6 19,0
Dobim podarim ŠL 80 71.314.167 36.877.627 48.163.442 54.033.098 0,52 1,31 1,12 45,6 21 21,5 7,0 11,7 6 5,8 5,1
Ekspres LS 20 27.962.224 28.138.144 27.330.444 27.792.315 1,01 0,97 1,02 6,1 6,4 4,5 3,6 4,6 4,6 3,3 2,6
Športna napoved LS 80 52.342.467 40.234.986 32.834.128 25.823.094 0,77 0,82 0,79 11,5 9,2 14,7 3,4 8,6 6,5 3,9 2,4
Hitra srečka ŠL 20 25.464.329 18.883.455 23.627.037 23.011.061 0,74 1,25 0,97 16,3 10,7 10,5 3,0 4,2 3,1 2,8 2,2
3x3 plus 6 LS 20 24.062.825 24.966.763 26.922.440 22.935.194 1,04 1,08 0,85 5,3 5,7 4,4 3,0 3,9 4,1 3,2 2,2
Hip LS 20 18.640.088 15.323.869 20.994.593 20.343.635 0,82 1,37 0,97 4,1 3,5 3,4 2,6 3 2,5 2,5 1,9
Olimpijska srečka ŠL 80 20.363.647 45.061.395 29.629.003 13.677.379 2,21 0,66 0,46 13 25,6 13,2 1,8 3,3 7,3 3,6 1,3
Izredna srečka LS 20 16.512.383 6.178.449 303.730 9.615.013 0,37 0,05 31,66 3,6 1,4 0,0 1,3 2,7 1 0,0 0,9
Deteljica LS 20 4.393.831 7.665.881 7.976.128 7.142.589 1,74 1,04 0,90 1 1,7 1,3 0,9 0,7 1,2 1,0 0,7
Super 3x3 LS 20 44.463.571 23.257.079 27.213.822 3.842.786 0,52 1,17 0,14 9,8 5,3 4,5 0,5 7,3 3,8 3,3 0,4
Petica ŠL 20 7.103.667 8.214.349 2.003.406 1,16 0,24 1,6 3,7 0,3 1,2 1,0 0,2
Vroče poletje LS 80 14.637.994 0,00 2,4 0,0 1,8 0,0
Športni krog ŠL 80 25.187.027 11.286.499 784.520 0,45 0,07 0,00 16,1 6,4 0,4 0,0 4,1 1,8 0,1 0,0

611.658.359 615.219.915 834.420.385 1.061.876.106 1,01 1,36 1,27
KD - koncesijske dajatve  
Vir: Loterija Slovenija, 2000, 2001, 2002, 2003; Športna loterija, 2000, 2001, 2002, 2003. 
 
Koncesijske dajatev Lota in Športnih stav predstavljajo kar 80,2% vseh koncesijskih dajatev loterijskih 
sredstev, ki jih je fundacija prejela v letu 2002. Obojne beležijo veliko rast v primerjavi z letom prej, 
medtem ko nekatere igre ugašajo.  
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URESNIČEVANJE LASTNIŠKIH PRAVIC V LOTERIJI 
SLOVENIJE D.D. 
 
Fundacija je po zakonu o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije njen 10% lastnik. V prvem letu 
delovanja fundacije Loterija Slovenija še ni bila preoblikovana v delniško družbo. V tem času je 
delovanje družbe nadziral začasni nadzorni svet, v katerega je s sklepom na svoji 5. seji dne 21.4.1998 
fundacija imenovala člana sveta Janeza Sodržnika. Na 20. izredni seji sveta dne 13.04.1999 pa je svet 
kot predstavnika fundacije za financiranje športnih organizacij v RS imenoval Janeza Sodržnika tudi za 
kandidata za člana novega nadzornega sveta Loterije Slovenije. Na skupščini družbe dne 31.5.1999 je 
bil slednji tudi imenovan v nadzorni svet do 30.5.2003. 
 

Poročilo  o  delu  nadzornega  sveta Loterije Slovenije 
 
Nadzorni svet je v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah spremljal in preverjal poslovanje 
družbe Loterija Slovenije, d.d. v času od izvolitve na prvi skupščini družbe dne 31.5.1999  do konca 
leta 2002 na devetnajstih sejah in sicer: 
 
1. seja NS   -  29. 6. 1999 
Na prvi seji nadzornega sveta so člani sprejeli spremembe in dopolnitve poslovnika o delu NS ter  
izvolili predsednika in namestnika predsednika NS. Člani nadzornega sveta so upravi družbe izdali 
soglasje za nakup nepremičnine na Gerbičevi ulici v Ljubljani ter pooblastili predsednika, oziroma v 
njegovi odsotnosti namestnika predsednika, za izdajo dovoljenja za prenose delnic Loterije Slovenije 
med fizičnimi osebami, ki so po zakonu lahko delničarji družbe ter za podpis aneksa k individualnim 
pogodbam, sklenjenimi s člani uprave družbe. 
 
2. seja NS  -   19. 10. 1999 
Na drugi seji so člani nadzornega sveta med drugim sprejeli poročilo uprave o rezultatih poslovanja v 
obdobju od I. –VI. 1999 s projekcijo za leto 1999. Nadzorni svet je tudi podprl upravo pri opredelitvi 
problematike na področju iger na srečo in seznanitvi Urada za nadzor  prirejanja iger na srečo. 
 
3. seja NS  -  21. 12. 1999 
Na zadnji seji NS v letu 1999 so člani pridobili informacijo o sestanku s predstavniki Urada za nadzor 
prirejanja iger na srečo v zvezi s problematiko prirejanja klasičnih iger na srečo ter sprejeli poročilo 
uprave o investiciji v novo poslovno stavbo na Gerbičevi ulici in o preselitvi družbe. 
 
4. seja NS  -  15. 2. 2000 
Nadzorni svet je potrdil plan Loterije Slovenije za leto 2000 in ugotovil, da plan v deležu koncesijskih 
dajatev od iger na srečo zagotavlja stabilen vir financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih 
organizacij in zadovoljivo donosnost kapitala. 
 
5. seja NS  -  11. 4. 2000 
Nadzorni svet je izdal pozitivno mnenje k revidiranemu letnemu poročilu za leto 1999 ter k predlogu 
uprave o razporeditvi dobička. Nadzorni svet je tudi obravnaval gradivo za sklic 2. skupščine delniške 
družbe. 
 
6. seja NS  -  31. 5. 2000 
Predsednik NS je izjemoma sklical korespondenčno sejo, ker je bilo nujno sprejeti sklep o izplačilu 
nagrade nadzornemu svetu na podlagi sklepa skupščine. 
 
7. seja NS  -  13. 7. 2000 
Na seji je bila sprejeta informacija o vplivu koncesijskih dajatev na realizacijo prometa od iger na srečo 
v letu 2000. Nadzorni svet je dal upravi družbe pobudo za projekt »Klasične igre Loterije Slovenije  
prek elektronskih medijev«. Član NS Janez Sodržnik je prisotne informiral o porabi namenskih 
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sredstev za nakup poslovnih prostorov za Fundacijo za financiranje športnih organizacij na novi 
lokaciji na Dunajski cesti v Ljubljani. 
 
8. seja NS  -  25. 10. 2000 
Nadzorni svet je sprejel sporočilo uprave o rezultatih poslovanja za obdobje I. – VI./2000 in se 
seznanil z oceno poslovanja za leto 2000. Seznanil se je tudi z objavo Uredbe o podrobnejših pogojih, 
ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo in Uredbe o določitvi 
društev in neprofitnih humanitarnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na srečo. 
Seznanil se je tudi s Poročilom o zaključku investicije nove poslovne stavbe na Gerbičevi ulici in ga 
sprejel. Nadzorni svet je tudi soglašal z izhodišči za pripravo plana za leto 2001 ter se seznanil s 
poročilom o izvršenih sklepih druge skupščine delniške družbe. 
 
9. seja  NS – 6. 3. 2001 
Na seji je nadzorni svet obravnaval in sprejel poročilo uprave o sprejetih uredbah Vlade in sicer Uredbi 
o podrobnejših pogojih, ki jih mora izpolnjevati prireditelj pri trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo 
ter Uredbo o določitvi društev in neprofitnih organizacij, ki smejo občasno prirejati klasične igre na 
srečo in o kriterijih za občasno prirejanje klasičnih iger na srečo. 
 
Na tej  seji je nadzorni svet tudi obravnaval plan za leto 2001 in ga potrdil. Upravi je bilo dano soglasje 
za  prodajo poslovnih prostorov na Trubarjevi ulici v Ljubljani in za nakup zaokroženega dela zgradbe 
Dom Medvode s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. 
 
Na seji se je odvijala tudi razprava o prenosu navadnih imenskih delnic Loterije Slovenije in o uporabi 
sklada lastnih delnic, vendar je bilo sklepanje preloženo na eno od naslednjih sej. 
 
10. seja NS  -  17. 4. 2001 
Nadzorni svet je na seji obravnaval letno poročilo družbe za leto 2000 ter poročilo revizorjev in izdal 
pozitivno mnenje. Nadzorni svet je izdal tudi pozitivno mnenje o razporeditvi dobička za leti 1996 in 
2000. Obravnavan je bil tudi predlog dnevnega reda za 3. skupščino družbe ter izdano pozitivno 
mnenje na predloge sklepov uprave. 
 
Nadzorni svet je obravnaval tudi poročilo uprave o investiciji Dom starejših občanov v Medvodah 
(brez varovanih stanovanj) in izdal upravi soglasje za nakup celotne zgradbe Doma starejših občanov v 
Medvodah s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem in brez varovanih stanovanj ter soglasje za najem 
dolgoročnega kredita v višini 8 mio DEM za financiranje navedenega nakupa.  
 
Uprava je nadzorni svet seznanila tudi z osnutkom strategije razvoja klasičnih iger na srečo, ki ga je 
pripravil Urad za nadzor prirejanja iger na srečo. 
 
11. seja  NS  -  18. 9. 2001 
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o rezultatih poslovanja za prvo polletje 2001 in ga 
sprejel ter z oceno poslovanja za leto 2001. Uprava je nadzorni svet seznanila z zaključkom projekta 
razvoja in vpeljave novega vplačilnega stroja, ki bo omogočal hitrejše in kvalitetnejše delo. Uprava je 
pripravila tudi informacijo o investiciji Dom Medvode in o možnih dodatnih investicijskih vlaganjih ter 
o strategiji razvoja klasičnih iger na srečo v RS. Člani so bili na seji tudi seznanjeni s povzetkom 
sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah v delu, ki se dotika delovanja nadzornega 
sveta. 
 
12. seja NS  -  9. 10. 2001 
Nadzorni svet se je seznanil z oceno investicijskih vlaganj v letu 2002 in izdal upravi soglasje za nakup 
6 varovanih hiš v kompleksu Zbiljski gaj. 
 
13. seja NS -  18. 12. 2001 
Uprava je podala spremenjeno oceno poslovanja za leto 2001, glede na podano na 11. seji,  v katerem 
so bili doseženi izjemni poslovni rezultati, ki so odraz doslednega  izvajanja začrtane poslovne politike 
in izjemno dolgih prenosov glavnega dobitka pri igri Loto. Nadzorni svet je sprejel na znanje smernice 
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razvoja od leta 2002 do 2006 in upravo zadolžil, da na podlagi predlogov poda predlog razvojnega 
načrta od 2003 do 2006. Nadzorni svet je potrdil tudi plan za leto 2002, seznanil pa se je tudi z 
informacijo o spremembah in dopolnitvah Zakona o igrah na srečo. Vsi člani so bili enotnega mnenja, 
da je 48. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o igrah na srečo zaradi plačila dajatve v 
proračun države naravnan proti fundacijam in pozvali predstavnika vlade, da pri državi izrazi 
nestrinjanje nadzornega sveta s tako rešitvijo. Nadzorni svet se je seznanil s pobudo FIHO za 
spremembo Statuta Loterije Slovenije, da bi imela fundacija glede na delež kapitala v 10 članskem 
nadzornem svetu 4 člane ter mnenjem uprave, da bi tako povečanje pomenilo tudi številčno povečanje 
članstva. 
 
14. seja NS  -  28. 3. 2002 
Na seji je nadzorni svet obravnaval in sprejel razvojni načrt 2002 – 2006. Pri tem je Janez Sodržnik 
predlagal večjo pričakovano rast prihodkov, ki je temeljila na realni oceni gibanj, vendar sta jo uprava 
in NS zavrnila. Nadzorni svet se je tudi seznanil z nerevidiranim letnim poročilom za leto 2001 in na 
podlagi Zakona o gospodarskih družbah skupaj z upravo razporedil polovico zneska čistega dobička 
poslovnega leta 2001 v druge rezerve iz dobička. Nadzorni svet je pooblastil predsednika, da sklene 
anekse k individualnim pogodbam, ki so sklenjene s člani uprave in v katerih se ustrezno zniža osnovna 
plača, opredeli udeležba uprave na poslovnem izidu družbe v obliki nagrade, dodatno pokojninsko 
zavarovanje za člane uprave v višini kot je za ostale zaposlene v družbi ter odpravnine ob prenehanju 
pogodb. 
 
15. seja NS  -  7. 5. 2002 
Nadzorni svet je obravnaval in preveril letno poročilo uprave družbe za leto 2001 z revizijskim 
poročilom in ga v celoti potrdil. Sprejel je tudi Poročilo nadzornega sveta o preverjanju letnega 
poročila družbe, ter predlagal skupščini družbe uporabo bilančnega dobička za leto 2001. Nadzorni 
svet se je seznanil z dnevnim redom 4. skupščine delniške družbe, na kateri bodo delničarji dne 19. 6. 
2002 obravnavali letno poročilo, razrešnico upravi in uporabo bilančnega dobička za poslovno leto 
2001, poleg tega pa je imenoval revizorja za leto 2002, obravnaval in sprejel predlog sprememb in 
dopolnitev statuta družbe in določil sejnine ter nagrade za člane nadzornega sveta. Nadzorni svet se je 
seznanil z informacijo o prometu, tržnih deležih in obsegu sredstev za uporabnike koncesijskih dajatev 
obeh prirediteljev klasičnih iger na srečo,  s poročilom o investiciji v Dom starejših občanov Medvode 
ter z oceno poslovanja za prvi kvartal leta 2002. Nadzorni svet je sprejel tudi Spremembe in dopolnitve 
poslovnika o delu nadzornega sveta ter čistopis poslovnika. 
 
16. seja NS  - 13. 5. 2002 
Nadzorni svet je obravnaval predlog sprememb in dopolnitev statuta družbe, ki so posledica 
spremembe Zakona o gospodarskih družbah ter spremenjene standardne klasifikacije dejavnosti, ter 
izdal pozitivno mnenje. 
 
17. seja  NS  -  21. 10. 2002 
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o rezultatih poslovanja družbe v prvem polletju in v 
prvih devetih mesecih 2002 ter ga sprejel. Seznanil se je tudi z oceno poslovanja za leto 2002. Na 
podlagi določil statuta in poslovnika ter na podlagi sprejetega razvojnega načrta 2002-2006 je nadzorni 
svet imenoval za mandatno obdobje od 8.10.2003 do 8.10.2008 štiričlansko upravo Loterije Slovenije 
in pooblastil predsednika, da podpiše nove pogodbe o zaposlitvi. Janez Sodržnik je izrazil pomisleke v 
zvezi s takšnim postopkom, ker bi bilo potrebno po njegovem mnenju prej s tem seznaniti vse lastnike. 
 
Nadzorni svet se je tudi seznanil z vplivom zakonodaje s področja socialno varstvenih dejavnosti na 
uspešnost investicije Dom starejših občanov v Medvodah. 
 
18. seja NS  - 26. 11. 2002 
Na seji je nadzorni svet potrdil smernice plana za leto 2003. Na podlagi sprememb statuta družbe je 
uprava pripravila spremembe in dopolnitve poslovnika o delu nadzornega sveta, ki jih je nadzorni svet 
sprejel, prav tako pa tudi čistopis poslovnika. Uprava je seznanila člane nadzornega sveta, da je Loterija 
Slovenije od Urada za nadzor prirejanja iger na srečo prejela predlog Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o igrah na srečo.  
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19. seja NS  -  17. 12. 2002 
Nadzorni svet je potrdil plan Loterije Slovenije za leto 2003. Predsednik uprave je nadzorni svet 
seznanil tudi s problematiko Doma starejših občanov v Medvodah. Ker se problemi z najemnikom 
nadaljujejo, ocenjuje, da bo potrebno za upravljanje doma poiskati pravno osebo, ki bo imela 
dolgoročni interes po kakovostnem opravljanju dejavnosti institucionalnega varstva starejših občanov. 
 

Zaključki in predlogi 
 
Podamo lahko splošno oceno, da je Nadzorni svet kakovostno in korektno opravil nalogo, saj je bila 
pri vseh vprašanjih dosežena visoka stopnja soglasja, kar je razvidno tudi iz samih zapisnikov 
posameznih sej. Loterija Slovenije je kot posebna gospodarska družba v celoti izpolnila pričakovanja 
obeh fundacij z vidika rednega in kakovostnega financiranja, kar je njen glavni namen. 
 
Kar pa je pomembno in se nanaša na fundacijo za šport, pa je zagotovo ugotovitev, da je lastnik le 
10% delnic, kar pomeni, da nima odločilnega vpliva na odločanje in določanje politike. Ocenjujemo, da 
nam je z dobrim sodelovanjem s FIHO-m uspelo doseči dobre rezultate tudi s tega vidika. V 
naslednjem mandatnem obdobju mora tako ostati ena izmed osrednjih nalog povečanje lastniškega 
deleža na račun državnih skladov, kar pa je svet fundacije že sprejel kot usmeritev. 
 
Kot pomembno vprašanje je nedvomno tudi odnos do konkurenčne Športne loterije, ki ni bil na 
pričakovano visoki ravni. Razlogov za to je iskati v obeh loterijah, zato mislim, da mora biti naš cilj v 
bodoče, da pride tudi v tem odnosu do ustreznega sodelovanja, ki bo predvsem zagotovil kakovosten 
nadzor nad obema prirediteljema, zmanjšal nepotrebne »konkurenčne« stroške in zagotovil stabilne 
pogoje za delo. 
 
Dobro smo zastavili tudi izhodišča in cilje pri vzpostavljanju odnosov z državo, predvsem pri 
vprašanju strategije iger na srečo, ki bi morala ostati tudi v naslednjem obdobju ena izmed pomembnih 
ciljev za zaokrožitev urejenega sistema na tem področju. Na ta način bomo trajno in dolgoročno 
zagotovili stabilen trg in kvalitetno financiranje obeh Fundacij.  
 
S tem pa bo poslanstvo Loterije Slovenije izpolnjeno! 
 

član nadzornega sveta  
                                                                                       Janez SODRŽNIK  
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PRIPRAVA MERIL IN POGOJEV ZA UPORABO 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 je fundacija temu aktu namenila posebno pozornost. 
 
Že na konstitutivni seji je svet imenoval komisijo za pripravo pravil in splošnih aktov fundacije v 
sestavi: dr. Jakob Bednarik (predsednik komisije), mag. Tone Jagodic in dr. Branko Škof. Komisija je 
skupaj z direktorjem pripravljala gradiva, ki jih je na svojih sejah (4.,5.,6.,8.,9.,10. seja) obravnaval svet 
fundacije. Na 10. seji dne 27.7.1998 je svet sprejel pravilnik in ga poslal v soglasje Državnemu zboru 
RS. Le-ta je 31.7.1998 izdal soglasje, s čimer je imela fundacija osnovo za delitev sredstev.  
 
Z izkušnjami javnih razpisov je fundacija ugotavljala možnosti določenih zboljšav pravilnika. Tako je 
svet obravnaval pobude za spremembe pravilnika na 21.,22. in 23. seji. Na slednji seji je sprejel 
spremembe, ki jih je posredoval v soglasje Državnemu zboru RS, ki jih je potrdil 15.2.2000 (Uradni list 
RS, št. 14/00). 
 
Razprava o spremembi pravilnika je tekla tudi na pobudo OKS (33. seja dne 10.5.2000 in 34. seja dne 
16.6.2000). Na podlagi predloga OKS in analize javnega razpisa fundacije za leto 2000 z vidika tega 
predloga je svet fundacije ugotovil, da je bila obstoječa delitev sredstev fundacije po veljavnem 
pravilniku zelo podobna predlagani. Zato je svet fundacije nasprotoval spremembam pravilnika, ki jih 
je predlagal OKS. 
 
Razprave o spremembi pravilnika v posameznih določbah so tekle tudi ob koncu mandata, predvsem 
na strokovnih komisijah, ki so pri večletnem delu ugotovile možnosti za kakovostnejšo delitev 
sredstev, ki pa jo omejujejo nekatere določbe pravilnika. 
 
Komisija za športne dejavnosti ugotavlja, da bi lahko zboljšala delitev sredstev na področju dejavnosti 
vrhunskega športa (D1) in dejavnosti športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in 
vrhunski šport (D2), če bi pri vrednotenju programov upoštevala tudi osvojene medalje na 
največjih tekmovanjih (OI, SP, EP, MSP, MEP, EYOF). 
 
Na področju gradnje športnih objektov se kot ena od možnih rešitev za boljše načrtovanje izvedbe 
investicij kaže v spremembi pravilnika, ki bi omogočala zbiranje predlogov za investiranje v športne 
objekte v večletnem obdobju. Tako bi se za večje športne investicije (določi se najmanjša 
predračunska vrednost) razpisala okvirna sredstva za določeno časovno obdobje, poleg tega pa bi 
fundacija vsako leto razpisovala sredstva za gradnjo športnih objektov glede na finančni načrt kot 
doslej. Na podlagi zbiranja predlogov bi se do večjih investicij opredelile lokalne skupnosti, nacionalne 
panožne športne zveze in fundacija. To bi investitorju omogočilo lažje izvajanje investicije, hkrati pa bi 
s tem prisilili nacionalne panožne športne zveze in posamezne regije, da bolj preučijo pomembnost 
investicij. Fundacija pa bi s tem bolje izvajala strategijo vlaganja v športne objekte, saj bi lažje 
spremljala investicijo in uveljavljala svoj pogled na izvajanje investicije (npr. vložki v gospodarske 
družbe, spremembe investicij ipd.).   
 
Razpisana sredstva za ta namen bi predstavljala le del vseh načrtovanih sredstev za gradnjo športnih 
objektov v določenem časovnem obdobju. Drugi del sredstev bi bil namenjen manjšim investicijam in 
morebitnim dopolnilom velikih investicij. Vse investicije bi se morale prijaviti na vsakoletni razpis 
fundacije. Tiste, ki bi bile opredeljene v sklepu na podlagi zbiranja predlogov, bi le novelirale prijavo 
(poslale bi zgolj obrazec in morebitna nova dokazila o poteku investicije, ne pa vse razpisne 
dokumentacije)  
 
V prijavah na razpis se je v preteklih letih izkazalo, da je sestavljanje razpisne dokumentacije za 
kandidate za male investicije zahtevno. Težave so se pojavljale tudi pri realizaciji sredstev, saj so pri 
takšnih investicijah, zlasti društva, vanje vložile veliko prostovoljnega dela in podarjenega materiala. 
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Glede na to, da si fundacija prizadeva spodbuditi k skrbi za športne objekte civilno društveno sfero in 
da želi spodbujati prostovoljno delo, bi lahko fundacija spremenila pravilnik tako, da bi lahko del 
sredstev za športne objekte namenila za male investicije, ki bi jih lahko sofinancirala do 50% 
predračunske vrednosti. Poleg tega bi pri teh investicijah opredelila manj zahtevno razpisno 
dokumentacijo, ki bi zadoščala minimalnim zakonskim zahtevam. 
 
V okviru malih investicij bi lahko fundacija izvedla med športnimi organizacijami tudi povpraševanje 
po različnih vrstah malih investicijah in na podlagi večjega naročila posameznih naprav in delov 
investicije razpisala subvencioniranje le-teh (npr. koši in goli za zunanja igrišča, snežni topovi, športni 
pod, podlaga za atletske steze itd.).  
 
Če bo fundacija spreminjala pravilnik, bi bilo vredno razmisliti tudi o umestitvi subvencioniranja 
obresti od posojil za gradnjo športnih objektov v pravilnik. 
 
Na področju raziskovanja in razvoja v športu bo potrebna v prihodnjem svetu fundacije temeljita 
razprava o štipendiranju za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu, saj so bili 
do sedaj prijavljeni neprimerni projekti, zato fundacija v tem mandatnem obdobju ni financirala 
nobenega; poleg tega pa tudi razprava o manjkajočih programih za strokovno usposabljanje in 
izobraževanje strokovnih delavcev v športu ter pogojevanju sofinanciranja znanstveno raziskovalnih 
projektov.  
 
Zaradi težav pri realizaciji sredstev, predvsem na založništvu v športu, bo treba v procesu vrednotenja 
vlog še naprej pozorno pregledati dejanske možnosti za izvedbo prijavljenih projektov oz. analizirati 
opravljeno delo do prijave na razpis. V razpisu bi bilo smiselno zahtevati od kandidatov soglasje k 
ceni za publikacije ter jih opozoriti, da fundacija priznava največ 25% režijskih stroškov na 
publikaciji. Z vidika uporabe strokovne literature za športno prakso bi se lahko fundacija tudi v 
pravilniku opredelila, da financira le strokovno literaturo v slovenskem jeziku. 
 
Poleg navedenih dopolnil bi ob morebitni spremembi pravilnika veljalo razmisliti tudi skrajšanju roka 
za prijavo na javni razpis, ki bi fundaciji omogočal kakovostnejšo analizo prispelih vlog in hitrejšo 
delitev sredstev uporabnikom.   
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SODELOVANJE S FIHO 
 
Fundacija je v mandatnem obdobju vzpostavila korekten, večinoma partnerski odnos s sestrsko 
fundacijo FIHO.  
 
Ker Loterija Slovenija v letu 1998 še ni bila delniška družba in zato ni mogla pridobiti koncesije, sta 
fundaciji že malo po konstituiranju sklenili dogovor, da se sredstva, pridobljena z realizacijo prodaje 
klasičnih iger na srečo Loterije Slovenije, od 9.3.1998 dalje začasno delijo skladno s 46. členom ZIS na 
obe fundaciji.  
 
Akontacijo so predstavljala sredstva, pridobljena z realizacijo prodaje iger na srečo Loterije Slovenije, 
katerih višina je oblikovana s sklepom loterijskega sveta o delitvenem razmerju med uporabniki in 
Loterijo Slovenije. 20% tako oblikovanih sredstev od iger 3 X 3 plus 6, Super 3 X 3, HIP loterija, 
Ekspres loterija in LOTO ter 80% od igre Športna napoved je Loterija Slovenije nakazovala Fundaciji 
za financiranje športnih organizacij, preostanek pa Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih 
organizacij.  
 
Zaradi različnih pravnih razlag pričetka financiranja invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij v 
skladu s 46. členom ZIS je svet fundacije sprejel sklep, da se od Državnega zbora RS zahteva razlaga 
spornih določb ZIS in ZLPL. Na podlagi avtentičnega tolmačenja spornih določb obeh zakonov s 
strani Državnega zbora RS, naj bi FIHO in FŠO medsebojno poračunali pridobljena sredstva na 
podlagi 46. člena ZIS od 9.3.1998 dalje. Državni zbor je nekaj let kasneje tolmačil akontacijsko delitev 
kot korektno, zato kljub različnim razlagam fundacije za šport in FIHO ni prišlo do poračuna.  
 
Ena prvih stičnih točk fundacij so bili tudi poslovni prostori. Po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
sta imeli fundaciji namreč sedež na Loteriji Slovenije. Tako sta si fundaciji prvo leto delovanja delili 
poslovne prostore na Trubarjevi 77 v Ljubljani. Ena od možnosti zagotovitve prostorov je bila tudi 
odkup teh prostorov oz. prenos lastništva na fundaciji. V zvezi s tem vprašanjem sta obe fundaciji 
delovali usklajeno v odnosu do uprave Loterije Slovenije.   
 
V začetku delovanja, ko fundaciji nista imeli predstave, kakšen obseg dela ju čaka, sta se dogovarjali 
tudi o skupni administrativni delavki, vendar pa je FIHO še pred zaposlitvijo le-te odpovedal dogovor.  
 
Za obe fundaciji pa je bil verjetno najpomembnejši skupen nastop pri uveljavljanju lastniškega interesa 
v Loteriji Slovenije. FIHO je kot največji lastnik loterije s 40% lastniškim deležem sicer nastopal iz 
povsem drugega položaja kot fundacija za šport s svojim 10% deležem, vendar pa sta bili fundaciji 
napram drugim lastnikom (paradržavnima skladoma, zaposlenim) naravna zaveznika, saj sta imela v 
osnovi enak cilj. Optimalno poslovanje loterije v smeri čim večjih koncesijskih dajatev in zagotavljanju 
pogojev za razvoj.  
 
Fundaciji sta skupaj ugotavljali, da na trgu klasičnih iger na srečo obstajajo elementi, ki vzbujajo skrb za 
normalno delovanje obeh fundacij v prihodnje, zato sta sodelovali pri nastajanju predloga nacionalne 
strategije klasičnih iger na srečo, vendar pa so se v nekaterih pomembnih točkah njuni pogledi 
razhajali.  
 
Poleg projektnega sodelovanja sta fundaciji stalno ohranjali visoko raven informiranosti o dogajanjih, 
ki so vplivala na delovanje posamezne fundacije, in stališčih do posameznih vprašanj, pomembnih za 
obe fundaciji. Le-ta so bila večkrat izmenjana in usklajena tudi prek razprav na obeh svetih (odklonilno 
stališče do teženj Loterije Slovenije za zmanjšanje koncesijskih dajatev, argumentiranje za zvišanje 
koncesijskih dajatev Športne loterije, odklonilno stališče do prirejanja televizijskih kvizov z vplačili prek 
telefonskih linij idr.).  
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SODELOVANJE Z MŠZŠ IN OKS-ZŠZ 
 
Fundacija je v času mandata sveta pogosto sodelovala tudi s pristojnim ministrstvom in Olimpijskim 
komitejem Slovenije. Sodelovanje je obsegalo nekatere redne oblike: prisotnost predstavnikov 
fundacije na izvršnih odborih OKS, posveti OKS s svojimi članicami na temo javnih razpisov 
fundacije, izmenjava stališč o problematikah na področju športa (dokumentacija za javne razpise, 
nacionalna strategija športne rekreacije).   
 
Poleg teh oblik je fundacija z omenjenima organizacijama sodelovala 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. 
 
Preglednica 49: Pregled realizacije projekta štipendij za nadarjene športnike 

prihodki  l.99 l. 00 l. 01 l. 02 
MŠZŠ 16.000.000 0 20.000.000 33.428.000 
FŠO 10.000.000 15.000.000 7.585.688 21.361.000 
OKS 0 9.504.809 23.731.091 16.022.759 
SKUPAJ  26.000.000 24.504.809 51.316.779 70.811.795 
število štipendij   79 110   120 
odhodki štipendij 9.761.107 34.156.118 44.623.286 61.575.474 
stroški 1.464.166 5.123.417 6.693.493 9.236.321 
Skupaj str+odh 11.225.273 39.279.536 51.316.779 70.811.795 

 
Projekt se je v letih delovanja fundacije zelo razširil. V letu 2003 je štipendije prejelo že 120 športnikov, 
od tega 40 dijakov in 80 študentov. Več kot polovica učencev štipendijo podaljšuje iz preteklega leta.   
 
Preglednica 50: Višina štipendij po statusu in uspehu v letu 2003 

Učni uspeh dijakov (1-5) količnik Višina štipendije 
v letu 2003 (SIT) 

1 0,4 19.827 
2 0,8 39.654 
3 0,8 39.654 
4 0,95 47.089 
5 1 49.568 
Učni uspeh študentov (5-10)   
5 0,8 39.654 
6 1,2 59.481 
7 1,2 59.481 
8 1,35 66.916 
9-10 1,45 71.873 

 
Osnova mesečne štipendije za leto 2003 je 49.568 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.  
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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 financiranje 
športnih organizacij v RS, v želji, da zagotovi čim boljše pogoje za njihovo udejstvovanje v športu 
odločil, da vrhunskim športnikom omogoči posebno nadstandardno zdravstveno zavarovanje. Posebna 
ugodna možnost zdravstvenega zavarovanja velja za športnike, ki imajo veljavni status po kategorizaciji 
OKS, in sicer: svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Paket Olimpijskega komiteja 
Slovenije »Vrhunski športnik« je začel veljati v letu 2000. V tem letu je k zavarovanju pristopilo 295 
vrhunskih športnikov.  
 

Programi večpanožnih reprezentanc 
 
Največje športno tekmovanje na svetu so Olimpijske igre. Fundacija je v okviru svojih zmožnosti 
podprla priprave slovenskih športnikov, in sicer: 
 

• 72,5 mio SIT za priprave 74-ih športnikov za Olimpijske igre Sydney 2000; 
• 45,9 mio SIT za priprave 41-ih športnikov za Olimpijske igre Salt Lake City 2002. 

 
S temi sredstvi je v celoti pokrila priprave športnikov za ti športni tekmovanji, delež fundacije v celotni 
strukturi stroškov priprav in udeležbe na teh tekmovanjih pa predstavlja približno četrtino. 
 
Evropski olimpijski komite je 13.11.1999 na generalni skupščini zaupal organizacijo VI. Zimskega 
Olimpijskega festivala evropske mladine Sloveniji. Zimski Olimpijski festivali vključujejo tekmovanje 
za dečke in deklice v alpskem smučanju, biatlonu, teku na smučeh, smučarskih skokih, nordijski 
kombinaciji, umetnostnem drsanju in hokeju. Fundacija se je odločila, da v okviru svojih zmožnosti 
podpre sistematične večletne priprave slovenske reprezentance za to tekmovanje. 
  
Igre so uspešno potekale v času od 25.12. do 13.1.03. Občina Bled je skupaj z okoliškimi občinami 
gostila 1450 aktivnih udeležencev iz 43 držav. Slovenijo je zastopalo 52 športnikov; mnogi od njih so 
zabeležili vidne dosežke.  
 

Športno informativni center 
 
V želji po čim boljši informatizaciji slovenskega športa fundacija skupaj z Zavodom za šport in OKS 
podpira projekt Športno informacijskega centra – ŠPIC.  Le-ta združuje zbirke podatkov, pomebne za 
šport, ter podpira informatizacijo s spletnimi portali in aplikacijami, namenjenimi športu. 
 

- aplikacija ŠPaK je namenjena za celostno podporo sistemu strokovnih usposabljanj in 
licenciranj športnih organizacij;  

- aplikacija KOLEDAR je namenjena za publiciranje koledarja športnorekreativnih prireditev in 
programov vadbe, ki ga lahko uporabljajo športne organizacije,  

- aplikacija OLIMP je športnim zvezam namenjena za podporo izvajan preventivnih 
zdravstvenih pregledov športnikov, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih;  

- aplikacijo LPŠ-LOK je namenjena občinam, ki jo lahko uporabljajo za poročanje o 
uresničevanju letnih programov športa; 

- aplikacija RAZPIS je namenjena športnim organizacijam, da se lahko prijavijo na razpis 
Fundacije za šport in Ministrstva za šport. 

 
Poleg aplikacijskih orodij je ŠPIC razvil tudi vstopno točko na področju športa. Špic portal - poslovni 
portal, ki na enem mestu omogoča dostop do koristnih informacij in aplikacij, ki športnim 
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organizacijam pomaga pri nekaterih poslovnih funkcijah oz. nalogah. V letu 2002 je Zavod za šport 
Slovenije razvil šestih novih spletnih aplikacij, in sicer: 

- aplikacija TRIGLAV bo namenjena za podporo organizacijam velikih mednarodnih prireditev 
- aplikacija OLIMP bo namenjena športnim zvezam in društvom za podporo vodenja 

nacionalnih tekmovalnih sistemov 
- aplikacija ŠPORTN ŠOLA za podporo uresničevanju Zakona o športu , 
- aplikacija RAZVID za podporo vodenja razvidov  
- BORZA DELA za posredovanje ponudbe in povpraševanja dela na področju športa  
- RAZPIS OBČINE za podporo izvajanja razpisov občin 

 
V času poteka EYOF-a 2003 je razvil spletni portal za podporo EYOF 2003ŠPIC. Špic nudi tudi 
stalno podporo in svetovanje pri delu z aplikacijami. 
 

Model vrednotenja športnih panog 
 
Fundacija se že od ustanovitve sooča z vrednotenjem programov na področju športnih dejavnosti. V 
letih njenega delovanja je strokovna komisija za to področje oblikovala temelje modela, ki naj bi 
temeljil na produktih posamezne nacionalne športne zveze. Da bi model sestavljale primerne 
spremenljivke in da bi izhodišča modela bila predmet razprave strokovnjakov posameznih športnih 
panog, je svet fundacije sprejel sklep, da objavi javni razpis strokovno-razvojnega projekta za podporo 
odločanju (Uradni list RS št. 28-29/01).  
 
Javni razpis ni uspel, saj je do roka za oddajo vlog prišla na naslov fundacije ena kandidatura in sicer 
vloga Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Razpisna komisija je ugotovila, da je 
do Komisija je skladno s prvim odstavkom 76. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 
39/00) sprejela naslednji sklep. Razpisna komisija se je ob pozitivnem mnenju Urada za javna naročila 
pri Vladi RS  zato odločila, da se v nadaljevanju ravna po 20. členu zakona o javnih naročilih (Uradni 
list RS, št. 39/00), ki opredeljuje oddajo naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in po 
predhodni objavi. 
 
Na predlog komisije je svet fundacije na 45. seji dne 21.6.2001 sprejel sklep, da se pristopi k 
pogajanjem z edinim ponudnikom za izvedbo projekta. Dne 13.7.2001 sta fundacija in OKS podpisala 
pogodbo v višini 2,5 mio za obseg 1.040 delovnih ur za omenjeni projekt. Do konca leta je OKS 
fundaciji dostavil dva delna poročila o delu na projektu. Izsledki potrjujejo usmeritve dela komisije na 
tem področju in dajejo nekatere dodatne podlage za odločanje, ki jih je strokovna komisija uporabila 
pri vrednotenju vlog na področju vrhunskega športa in športa otrok in mladine, usmerjenih v vrhunski 
in kakovostni šport, prijavljenih na javni razpis za uporabo sredstev fundacije v letu 2002 in 2003. 
 
Olimpijski komite Slovenije je skupaj s fundacijo pripravil tudi predstavitev raziskovalnega projekta 
vrednotenje športnih panog in modela razdelitve sredstev fundacije nacionalnim panožnim športnim 
zvezam. Predstavitev je bila 12. junija 2002 v Hotelu Union. Predstavitve so se udeležili predvsem 
predstavniki manjših panožnih športnih zvez. Večina prisotnih je izrazila zadovoljstvo nad prikazanim 
delom. Zveze so dobile namreč večji vpogled v to,  kako se vrednotijo njihovi programi in kateri 
parametri so pomembni za vrednotenje. Nekateri predstavniki pa so izrazili tudi nezadovoljstvo z 
delitvijo sredstev fundacije oz. padcem njihovih sredstev (Kickboxing zveza, Hokejska zveza).  
 
 
POSLOVNI PROSTORI 
 
Skladno z 2. členom odloka o ustanovitvi fundacije je fundacija začela z delovanjem v poslovnih 
prostorih Loterije Slovenije na Trubarjevi 77 v Ljubljani, kjer si je prostore delila s FIHO. Po mnenju 
obeh fundacij naj bi prostori zaradi preteklih delitev loterijskih sredstev prešli v lastništvo obeh loterij, 
vendar pa glede tega nista našli skupnega jezika z vodstvom Loterije Slovenije. Le-ta je v letu 1999 
zaradi selitve začela prodajati omenjene prostore. V ta namen je poslala ponudbo tudi fundaciji, ki pa 
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se je odločila, da prostori niso primerni glede na zahteve dela fundacije, zato se je odločila, da v njih 
ostane, dokler ne najde ustreznejše rešitve.   
 
Skupščina Loterije Slovenije je dne 30.6.1999 sprejela sklep o delitvi dobička iz preteklih let. S temi 
sredstvi naj bi si obe fundaciji zagotovili poslovne prostore za optimalno delovanje. Fundacija za šport 
je s tega naslova prejela bruto znesek 94.322.527 SIT. 
 
Dne 01.02.2000 se je svet na 29. redni seji na podlagi analiz direktorja odločil, da fundacija rešuje 
problem prostorskega delovanja z nakupom poslovnih prostorov. Na 32. korespondenčni seji dne 
20.4.2000 je svet imenoval delovno skupino za oceno primernosti nakupa poslovnih prostorov v 
sestavi: Janez Sodržnik, Andrej Brvar, Janez Kratnar in mag. Gregor Jurak. Na podlagi desetih zbranih 
ponudb ter poročila komisije, ki je opravljala oglede poslovnih prostorov, so člani sveta na 34. seji dne 
16.6.2000 sprejeli sklep o nakupu poslovnih prostorov podjetja Unitex na Dunajski 51 v izmeri 138,23 
m2 pisarniških prostorov in 15,15 m2 skupnih prostorov v 10. nadstropju za ceno 1.990 DEM/m2. 
 
Pogodba v vrednosti 32,3 mio SIT je bila sklenjena 21.6.2000. V mesecu avgustu je potekala prenova 
prostorov. Od 1.9.2000 pa fundacija posluje v novih prostorih. Na voljo ima sejno sobo za 20 oseb, 
arhiv, dve pisarni in čajno kuhinjo. Skupni prostori zajemajo še hodnik in toaletne prostore.  
 
 
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 je 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, medtem ko mnoge načrtovane dejavnosti v okviru Olimpijskega novinarskega 
kluba, predstavitve večjih projektov fundacije in prirejanje novinarskih konferenc do sedaj niso zaživele 
kot bi si želela fundacija.  
 
Za letošnje leto potekajo konkretni dogovori o izvedbi tematskih okroglih miz, na katerih bi 
razpravljali o pereči problematiki na področju športa. Prva od teh oblik bo organizirana v mesecu 
aprilu, tema pa bodo veliki športni objekti v Sloveniji.  
 
 
POVEZAN POSEL Z NLB D.D. 
 
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, je fundacija sklenila povezan posel z NLB d.d., 
Podružnico Ljubljana-Center.  
 
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 se je fundacija dogovorila z NLB d.d., Podružnico 
Ljubljana-Center za sodelovanje v obliki povezanega posla. 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 obrestim na vloženi kreditni potencial v korist kreditojemalcev. 
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INFORMIRANJE 
 
Fundacija o svojem delovanju stalno obvešča javnost 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 posameznih 
koncesijonarjih, kakor tudi druge pomembne informacije o delu fundacije.  
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FINANCE 
 
Preglednica 51: Izpis nekaterih postavk iz bilance stanja in izkaza uspeha fundacije za šport v 1000 SIT 

Bilanca stanja 2002 2001 2000
A. DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 589.289 250.810 211.016

Neopredmetena dolgoročna sredstva 609 111 104
Popravek vrednosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev -281 -94 -34
Nepremičnine 46.652 46.652 43.600
Popravek vrednosti nepremičnin -5.707 -3.374 -973
Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 8.578 8.182 7.046
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev -5.857 -3.946 -1.743
Dolgoročne finančne naložbe 545.295 203.279 163.016

B. KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 1.036.291 717.970 477.142
Denarna sredstva v blagajni 19 4 8
Denarna sredstva na računih 493 469 391
Kratkoročne finančne naložbe 1.005.704 692.355 467.439
Kratkoročne terjatve iz financiranja 30.075 25.142 9.282
Aktivne časovne razmejitve 22
SREDSTVA 1.625.580 968.780 688.158

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3.163 1.154 1.549
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 246 199 262
Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.424 547 858
Druge kratkoročne obveznosti iz zaposlovanja 1.493 408 429

E. LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.622.417 967.626 686.609
Ugotovljeni poslovni izid - presežek prihodkov nad odhodki 128.253 64.616 43.032
Obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 1.494.164 903.010 643.577
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.625.580 968.780 688.158

Izkaz uspeha 2002 2001 2000
B. PRIHODKI OD FINANCIRANJA 155.862 92.196 64.050

Prihodki iz obresti in drugi prihodki od financiranja 95.485 77.158 44.050
Drugi prihodki od financiranja 60.377 15.038 20.000

C. IZREDNI PRIHODKI 61 300 130
Drugi izredni prihodki 61 300 130
PRIHODKI 155.923 92.496 64.180

D. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 15.439 15.478 12.967
Stroški materiala 1.842 1.612 1.555
Stroški storitev 13.597 13.866 11.412

E. STROŠKI DELA 7.739 7.864 5.945
Plače in nadomestila plač 2.430 2.250 2.171
Prispevki za socialno varnost delodajalcev 451 419 406
Drugi stroški dela 4.858 5.195 3.368

F. AMORTIZACIJA 4.491 4.447 2.097
J. ODHODKI FINANCIRANJA 1 12
K. IZREDNI ODHODKI 79 154

Odhodki od prodaje osnovnih sredstev 79 102
Drugi izredni odhodki 52
ODHODKI 27.670 27.880 21.148
PRESEŽEK PRIHODKOV 128.253 64.616 43.032  

Vir: Finančni izkazi fundacije za leta 2000, 2001 in 2002. 
 
Finančni izkaz fundacije je odraz narave njenega delovanja. Zaradi sprememb kontnega plana 
prikazujemo pomembne postavke le v zadnjih treh letih poslovanja fundacije.  
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Sredstva 
 
Pod dolgoročna sredstva so knjižena osnovna sredstva (poslovni prostori, oprema, programska oprema 
itd.) ter dolgoročne finančne naložbe, pod katere sodijo delnice Loterije Slovenije in portfelj 
vrednostnih papirjev2, ki ga upravlja NLB d.d.. Ker fundacija presežek koncesijskih dajatev nad izplačili 
pogodbenih obveznosti javnih razpisov veže kot depozite, se ta sredstva v bilanci stanja izkazujejo v 
podskupini kratkoročnih finančnih naložb.  
 

Obveznosti 
 
Značilnost izkaza je, da se koncesijske dajatve ne knjižijo med prihodke3, temveč se razlika med 
prejetimi koncesijskimi dajatvami in pogodbenimi izplačili javnih razpisov kaže kot obveznosti za 
sredstva, prejeta v upravljanje. Sem uvrščamo tudi presežke nad odhodki iz preteklih let in obveznosti 
do virov sredstev oz. ustanovitvenega kapitala. Pasivo sestavljajo še kratkoročne obveznosti in 
ugotovljeni presežek prihodkov nad odhodki za zadnje leto. 
 

Prihodki 
 
Prikaz 11: Struktura prihodkov fundacije od leta 1998 do 2002 v 000 SIT 
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Prihodke fundacije predstavljajo prihodki iz obresti od vezanih vlog, dividende z naslova lastništva 
10% delnic Loterije Slovenija in drugi izredni prihodki (oddajanje sejne sobe, prodaja obrazcev javnega 
razpisa). Primerjava prihodkov po letih kaže, da prihodki od obresti predstavljajo stabilen vir, medtem 
ko se prihodki z naslova dividend Loterije Slovenije zelo spreminjajo. Nihanje izrednih prihodkov 
glede na absolutno velikost ni pomembna za poslovanje fundacije.  
 
Z naslova obresti od vezanih vlog sredstev, ki so presežek mesečnih koncesijskih dajatev glede na 
dinamiko obveznosti javnega razpisa, je fundacija v prvem polnem letu delovanja (1999) realizirala 30,8 
mio SIT, v letu 2002 pa že 95,5 mio SIT. Vzrok temu je večja masa sredstev za vezavo in dobro 
načrtovanje vezave le-teh. V celotnem mandatnem obdobju je fundacija prejela s te postavke kar 
258,792 mio SIT, od dividend Loterije Slovenije 189,738 mio SIT in od drugih izrednih prihodkov 
0,597 mio SIT.   

                                                      
2 Svet je na 40. seji dne 23.1.2001 na predlog direktorja sprejel strategijo investiranja presežkov 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. 
3 70. člen Zakona o računovodstvu (Uradni list SFRJ, št. 12/98), ki opredeljuje prihodke, mednje ne uvršča 
dotacij. 
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Odhodki 
 
Prikaz 12: Stroški delovanja fundacije in delež le-teh v primerjavi z razpisanimi sredstvi od leta 1998 do 2002 
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Stroški poslovanja fundacije so naraščali vse do leta 2001, v zadnjem letu pa so se nekoliko znižali, celo 
nominalno. Kljub rasti so stroški poslovanja v primerjavi z razpisanimi sredstvi zelo nizki, saj 
predstavljajo manj kot 3% le-teh. Izjema je prvo leto delovanja, ko fundacija še ni imela pravilnika in je 
delila nekoliko manj sredstev. 
 
Preglednica 52: Stroški delovanja fundacije v letu 2002 v 000 SIT 

 2001 2002 02-01 % 2002
STROŠKI DELOVANJA 27.881 27.670 0,99 
I. Stroški materiala 1.612 1.842 1,14 6,66
II. Stroški storitev 13.866 13.597 0,98 49,14
III. Stroški dela 7.865 7.739 0,98 27,97
IV.  Amortizacija 4.447 4.491 1,01 16,23
V. Drugi stroški 91 1 0,01 0,00
 
Fundacija je v letu 2002 za svoje delovanje porabila 27,67 mio SIT, kar je za 1 odstotno točko manj kot 
leto prej. Največja postavka stroškov delovanja fundacije (49,1%) predstavljajo stroški storitev: 
odvetniške, računovodske, poštne, telefonske, komunalne storitve in storitve nadzora nad namensko 
porabo sredstev, sprotnega vzdrževanja, najemnine, plačilnega prometa, dnevnice, potni stroški, 
zavarovalne premije, študentski servis ipd., katerim so se v letu 2002 pridružili še izredni stroški 
pogodbe za razvojno strokovni projekt za podporo odločanja fundacije, ki ga je opravil OKS. Skladno 
z amortizacijskim načrtom osnovnih sredstev se je nekoliko povečala tudi amortizacija.  
 
V prihodnjih letih pričakujemo s širjenjem dejavnosti in rastjo cen zmerno rast odhodkov. 
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Presežek prihodkov 
 
Prikaz 13: Dobiček fundacije v letih njenega poslovanja. 
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Nihanja v presežku prihodkov nad odhodki povzročajo predvsem različne višine dividend Loterije 
Slovenije, medtem ko prihodki od obresti stabilno rastejo, mnogo bolj od stroškov poslovanja 
fundacije. To je vzrok za povprečno vedno večje presežke prihodkov nas odhodki fundacije v 
mandatnem obdobju. Presežek je največji v zadnjem letu, ko dosega 128,3 mio SIT.  Fundacija z 
letnimi finančnimi načrti presežek prihodkov usmerja za namen svojega delovanja. 
 
 
PRILOGE 
 
Zapisnike 63. sej sveta fundacije z vsemi delovnimi gradivi, ki predstavljajo delo sveta in strokovnih 
komisij, je mogoče dobiti na zahtevo pri administraciji fundacije. Delitev sredstev v mandatnem 
obdobju in izhodišča za delitev si je mogoče ogledati na spletnih straneh fundacije 
www.fundacijazasport.org.  
 
 
 
 
 


