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UVOD
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.
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 305-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
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IMENOVANJE KOMISIJE
Skladno s pravili fundacije (Uradni list RS, št. 67/98) svet imenuje strokovne komisije, ki obravnavajo
strokovno problematiko posameznih področij, ki zadevajo delovanje fundacije in pripravljajo gradiva
za seje sveta.
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 svet fundacije na 45. seji sveta
dne 21.6.2001 imenoval za predsednika podkomisije Marka Primožiča. Na 30. sestanku podkomisije
dne 13.6. 2001 to mesto prevzel Marko Primožič. Komisija se je v mandatnem obdobju sestala 40krat.
NAČIN RAZPOREDITVE SREDSTEV, POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV
PROGRAMOV, POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV IN MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV

Najpomembnejše delo komisije se je nanašalo na oblikovanje meril za razporeditev sredstev fundacije
na področju, ki ga je pokrivala. Na podlagi gradiv strokovne komisije in večkratne razprave na seji
sveta je svet fundacije na 10. seji 27.7.1998 sprejel Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev
fundacije, ki ga je kasneje potrdil tudi Državni zbor (Uradni list RS, št. 67/98). Na podlagi Pravilnika in
njegovih sprememb, ki jih je na predlog strokovne komisije sprejel svet fundacije na 25. seji 27.9.1999
(Uradni list RS, št. 14/00), je fundacija v svojem mandatnem obdobju petkrat prek javnega razpisa
razdelila sredstva na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa študentov
in športne rekreacije in štirikrat na področju drugih programov. Javni razpis je skladno s Pravilnikom
določal 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 v 2. členu, ki govori o načinu razporeditve sredstev, določa, da se v skladu s finančnim
načrtom za tekoče leto razporedi:
•

za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 50 % sredstev

Skladno s 4. členom pravilnika se s sredstvi za športne dejavnosti sofinancirajo:
•
•

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 sicer predstavljajo največ 50 % vrednosti
dejavnosti.
V letnih delovnih načrtih in posledično javnih razpisih v mandatnem obdobju so se razpisana sredstva
razporedila na omenjeni področji v naslednjem razmerju:
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SIT

% od vseh
razpisanih

% znotraj D

1999

81.000.000

9,0%

25,0%

2000

59.400.000

6,6%

15,0%

2001

44.880.000

5,3%

12,0%

2002

50.184.000

4,9%

12,0%

2003

67.200.000

4,8%

12,0%

SIT

% od vseh
razpisanih

% znotraj D

D3

D4
1999

0

2000

19.800.000

2,2%

5,0%

2001

14.960.000

1,8%

4,0%

2002

16.728.000

1,6%

4,0%

2003

22.400.000

1,6%

4,0%

Na javne razpise so na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne
dejavnosti študentov in športne rekreacije ter drugih programov kandidirale različne organizacije,
vendar so imele prednost pri izboru krovne nepridobitne organizacije.
Dejavnost interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija

S sredstvi, namenjenimi za športne dejavnosti so se sofinancirale:
• dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine,
• športne dejavnosti študentov,
• športna rekreacija.
Za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športno dejavnost študentov so lahko
kandidirali prosilci s programi, ki niso bili del rednega ali razširjenega programa šole, ki ga je izvajal
prosilec med šolskim oz. študijskim letom.
Prednost pri sofinanciranju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti
študentov in športne rekreacije so imeli programi, ki so imeli večje število udeležencev, večje število
strokovnih delavcev v športu in aktualen, izviren ter ekonomičen program. Prednost pri izboru so
imele krovne organizacije, kot so razna športna združenja in športne zveze, ki združujejo programe
društev in klubov na nacionalni ali lokalni ravni. Za športno rekreacijo so imeli prednost prosilci s
projekti množičnih prireditev.
Drugi programi

Za druge programe so lahko kandidirali prosilci s projekti, katerih namen je:
• informiranje ljudi o športnorekreativnih dejavnostih na regionalnem ali širšem področju,
• promocija športnorekreativnih dejavnosti preko rednih tedenskih oddaj ali rubrik v medijih
nacionalnega obsega,
• muzejska dejavnost na področju športa.
Za program muzejske dejavnosti na področju športa so lahko kandidirali le državni muzeji, opredeljeni
z zakonom o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 7/99).
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Prosilci za sofinanciranje drugih programov so morali v vseh razpisih za izpeljavo zagotoviti najmanj
60% delež sofinanciranja iz drugih virov. Prednost pri sofinanciranju so imeli programi, ki so bili ob
enakih pogojih finančno ugodnejši.
Vsi prosilci na področju športne dejavnosti so morali predložiti natančno vsebino programa, delo
strokovnega in organizacijskega kadra, višino načrtovanih materialnih stroškov in finančni načrt
programa.

DELITEV SREDSTEV FUNDACIJE
Prikaz 1: Razpisana sredstva na področju športne dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športnih dejavnosti študentov in športne rekreacije (D3) v
mandatnem obdobju

90.000.000

razpisana sredstva D3

90

80.000.000

št. projektov D3

80

70.000.000

70

60.000.000

60

50.000.000

50

40.000.000

40

30.000.000

30

20.000.000

20

10.000.000

10

0

0
1999

2000

2001

2002

2003

Prikaz 2: Razpisana sredstva na področju drugih programov ( D4) v mandatnem obdobju
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Na javne razpise fundacije je bilo v mandatnem obdobju na športni rekreaciji prijavljenih letno do 339
vlog na področju D3, ki so do 9-krat presegale razpisana sredstva na področju. Na področju D4 z
izjemo zadnjega leta ni bilo prijavljenih veliko vlog, poleg tega pa so bile večinoma z vidika fundacije
vsebinsko manj primerne.
Na podlagi vsakoletne analize prispelih vlog na razpis je strokovna komisija pripravila izhodišča delitve
sredstev na posameznem področju. Ta izhodišča je vsako leto predstavila svetu fundacije, ki jih je po
temeljiti razpravi in eventualnih dopolnilih tudi potrdil. Kot je razvidno iz nadaljevanja, so bila
izhodišča v vseh letih zelo podobna, kar je kandidatom zagotavljalo stabilnost izvajanja projektov.
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Izhodišča delitve sredstev, izvajalce in višino sredstev, ki jih je dodeljena za posamezen projekt,
fundacija vsako leto takoj po zaključku izbora projektov objavi na svojih spletnih straneh.

Javni razpis za leto 1998
Fundacija je lahko razdeljevala sredstva na podlagi javnega razpisa šele po pridobitvi soglasij Državnega
zbora Republike Slovenije k Pravilniki. V letu 1998 je bilo delo Državnega zbora RS zelo obsežno,
športne organizacije pa so nujno potrebovale sredstva za realizacijo svojih programov, zato se je svet
odločil, da za leto 1998 sredstva razdeli po starem načinu oz. sklepih Loterijskega sveta. Med športne
organizacije je bilo tako razdeljeno 142.979.564 SIT. Večina teh sredstev je bila namenjena za
investicije v športne objekte in raziskovanju ter razvoju športa.

Javni razpis za leto 1999
Z javnim razpisom za leto 1999 (Uradni list RS, št. 67/98) je fundacija razpisala 900 mio SIT. Za
dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno
rekreacijo je namenila 81 mio SIT.
Na področju dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in
športne rekreacije je bilo največ prijavljenih 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 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.

Javni razpis za leto 2000
Na podlagi javnega razpisa za leto 2000 je fundacija razdelila sredstva v višini 885.169.990 SIT. Za
dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno
rekreacijo je namenila 59.400.000 SIT, za druge programe pa 16.600.000 SIT.
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 bilo 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 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.
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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 je bila mnenja, 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 bilo tudi pričakovano.

Javni razpis za leto 2001
Zaradi nekoliko nižjih koncesijskih dajatev je fundacija z javnim razpisom za leto 2001 (Uradni list RS,
št. 94/00) razpisala nekoliko manj sredstev kot prejšnji dve leti: 850 mio SIT. Za dejavnosti interesne
športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno rekreacijo je namenila
44.880.000 SIT, za druge programe pa 13.450.000 SIT.
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 kot90 % sredstev je 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.
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.
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
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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.

Javni razpis za leto 2002
Prek javnega razpisa za leto 2002 (Uradni list RS, št. 80/01) je fundacija razpisala 1.020 mio SIT.
• za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno
rekreacijo 50.184.000 SIT,
• za druge programe 16.728.000 SIT.
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 64 projektov. Večino sredstev je 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.
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.
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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 bo sredstva na tem področju prejelo 13 projektov. Vsi prejemniki so
krovne organizacije. V letošnjem letu smo sredstva prvič namenili tudi za muzejsko dejavnost na
področju športa.

Javni razpis za leto 2003
Prek javnega razpisa za leto 2003 (Uradni list RS, št. 86/02) je fundacija razpisala največ sredstev
doslej: 1.400 mio SIT. Od tega je bilo namenjenih:
• za dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športno
rekreacijo 67.200.000 SIT,
• za druge programe 22.400.000 SIT.
Interesna športna vzgoja otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in športna rekreacija

Komisija na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine, športne dejavnosti študentov in
športne rekreacije je obravnavala 339 prijavljenih projektov. 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
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3.

4.
5.
6.
7.

8.

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.
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,.
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.
V izbor na področju interesne športne vzgoje otrok in mladine ter športne rekreacije se ne
uvrsti programov ligaških tekmovanj, kakor tudi ne programov, ki imajo pretežno zdravstveni
ali socialni vidik.
Na področju športne rekreacije se sofinancirajo le nekatere množične prireditve. Fundacija želi
spodbuditi prirejanje različnih novih množičnih prireditev, ne zgolj uveljavljenih tekalnih.
Prednost bodo imele nove množične prireditve z večjim številom volonterskih delavcev.
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.
Pri vrednotenju vlog bo komisija upoštevala realizacijo sredstev fundacije v preteklih letih.

Na podlagi navedenih izhodišč je svet razporedil sredstva med 65 projektov. Približno po 45% je
namenjenih programom interesne športne vzgoje otrok in mladine ter programom športne rekreacije,
za športne dejavnosti študentov pa je namenjeno 10%. Večino sredstev je namenjenih krovnim
organizacijam, 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.
Drugi programi

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.
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
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4.
5.
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7.

izbrali prireditve oz. želijo promovirati posamezno športno zvrst na ožjem regionalnem
področju.
Za projekte muzejske dejavnosti na področju športa bo fundacija namenila okoli 10%
razpisanih sredstev na tem področju.
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.
Fundacija ne bo financirala projektov, katerih namen je prikazati pretežno zdravstveni ali
socialni vidik športnega udejstvovanja.
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.
Fundacija ne bo financirala članskih kartic posameznih organizacij.

NADZOR NAD NAMENSKO PORABO RAZDELJENIH SREDSTEV
Komisija si je v času svojega mandata prizadevala za čim bolj namensko porabo dodeljenih sredstev. Z
vsemi izvajalci javnega razpisa je fundacija 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.
Izvajalci na področju športnih dejavnosti so bili pred kakršnimkoli izplačilom sredstev javnega razpisa
dolžni dostaviti zahtevke za izplačilo pogodbenih zneskov, katerim so morale biti priložene preslikave
izdanih računov najemnine objekta, opreme ali promocijskega materiala, avtorskih pogodb ali drugih
dokazil o namenski porabi sredstev za sofinancirani program. 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. S strani fundacije je bil
izveden dejanski nadzor nad porabo sredstev pri Planinski zvezi Slovenije (v nadaljevanju: PZS) in
Zvezi za šport otrok in mladine Slovenije (v nadaljevanju: ZŠOMS). Predstavnik fundacije je opravil
dejanski nadzor pri sami izvedbi programa. Dne 21.11.2002 je podkomisija na svojem 36. sestanku
obravnavala poročila ter dala pozitivno mnenje k poročilu o namenski porabi sredstev po pogodbi št.
78/02, ki so bila dodeljena Planinski zvezi Slovenije za program »Dodatni programi planinske
dejavnosti mladih v letu 2002«. in poročilu o namenski porabi sredstev po pogodbi št. 110/02, ki so
bila dodeljena Zvezi za šport otrok in mladine Slovenije za program »Projekt aktivnega preživljanja
prostega časa mladih«.
Fundacija je pozvala PZS, da dostavi urnik in kraj izvedbe programov. Planinska zveza je z internim
razpisom oz. po pravilniku razdelila sredstva za izvedbo lastnih programov, del sredstev pa je namenila
raznim planinskim društvom za izvedbo počitniških programov. Nadzor je fundacija opravila pri
Planinskemu društvu Celje, ki je v času od 17.8 do 24.8. izvedel tabor mladih planincev v Dovju pri
Mojstrani. PZS je fundaciji posredovala tudi razpisno dokumentacijo PD Celje. Ugotovljeno je bilo, da
je bil program korektno izveden. Omenjeno društvo je posredovalo tudi kratko vsebinsko in finančno
poročilo s priloženimi računi o izvedbi programa. PZS je fundaciji posredovala spisek, katerim
izvajalcem so dodelili sredstva, kakor tudi kateri programi so bili realizirani. Nekaterim društvom so
zahtevke naknadno zavrnili zaradi prenizkega števila udeleženih v programu ter sredstva prerazporedili
na društva, ki so bila uspešna v izvajanju.
Fundacija je zvezi za »Projekt aktivnega preživljanja prostega časa mladih« namenila 14 mio SIT v letu
2002. ZŠOMS je sredstva v višini 18,5 mio SIT razpisala v okviru internega javnega razpisa. Iz finančne
konstrukcije je razvidno, koliko sredstev so pridobili iz različnih virov in katerim programom so bila
sredstva namenjena. Fundacija je izvedla nadzor nad izvedbo programa »Športna dejavnost
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osnovnošolskih otrok« športnega društva Interes in ugotovila, da program zaradi premajhnega števila
prijavljenih ni bil izveden. Glede na navedeno je ZŠOM na poziv fundacije posredovala dodatne
informacije in dokumentacijo o poteku javnega razpisa ter o nadzoru nad porabo sredstev. V
dokumentaciji je zveza navedla, da ima v primeru, ko sredstva niso porabljena do določenega roka,
izvršni odbor zveze možnost, da sredstva prerazporedi na druge športne programe, ki so bili uspešno
izvedeni. Tako bo tudi v primeru sredstev, dodeljenih društvu Interes. Iz posredovane dokumentacije
je razvidno, da je zveza opravila tudi sama neposreden nadzor pri treh različnih društvih na samem
mestu izvajanja programov. Pri vseh treh programih je zveza ugotovila korektno izvajanje in
upravičenost do dodeljenih sredstev.
Strokovna podkomisija je zavzela stališče, da poročilo o namenski porabi sredstev za oba programa da
v obravnavo svet fundacije, ko bosta izvajalca predložila sklepno poročilo o programih.
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REALIZACIJA DODELJENIH SREDSTEV
Preglednica 1: Pregled realizacije sredstev javnih razpisov v obdobju 1999 do 2002 na posameznih področjih

PODROČJE

D
D1+D2
D3
D4
O
O1
O2
R&R
Z
SKUPAJ

razpis 99

realizacija 99

405.000.000 404.031.160
324.000.000 324.000.000
81.000.000
80.031.160
405.000.000 359.500.000
405.000.000 359.500.000
72.000.000
18.000.000
900.000.000

58.662.382
11.206.500
833.400.042

%
nerealizira
nih znotraj
področja
99

razpis 00

0,24 392.800.000
0,00 316.800.000
1,20 59.400.000
16.600.000
11,23 386.242.973
11,23 380.700.000
5.542.973
18,52 72.000.000
37,74 18.000.000
7,40 869.042.973

realizacija 00

392.131.870
316.800.000
59.296.457
16.035.413
294.173.971
288.630.998
5.542.973
69.164.918
14.455.196
769.925.955

%
nerealiziranih
znotraj
področja 00

0,17
0,00
0,17
3,40
23,84
24,18
0,00
3,94
19,69
11,41

razpis 01

359.040.000
314.160.000
44.880.000
13.450.000
383.806.000
375.360.000
8.446.000
68.000.000
17.000.000
827.846.000

realizacija 01

358.476.559
314.160.000
44.316.559
12.538.360
311.204.583
302.758.583
8.446.000
65.016.845
14.097.500
748.795.487

%
nerealiziranih
znotraj
področja 01

razpis 02

0,16 418.200.000
0,00 351.288.000
1,26
50.184.000
6,78
16.728.000
18,92 485.832.000
19,34 482.000.000
0,00
3.832.000
4,39
81.600.000
17,07
20.400.000
9,55 1.006.032.000

realizacija 02

416.504.561
350.935.218
49.584.000
15.985.343
407.172.187
403.756.187
3.416.000
72.336.707
10.910.000
906.923.455

%
nerealiziranih
znotraj
področja 02

0,41
0,10
1,20
4,44
16,19
16,23
10,86
11,35
46,52
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.

Na splošno lahko ugotovimo, da je bila realizacija razpisanih sredstev na obeh področjih, tako D3 kot tudi D4, zelo visoka. Na področju D3 je zapadlo največ
1,26% razpisnih sredstev (v letu 2001), na področju D4 pa 6,78% (v letu 2001). Realizacija sredstev za leto 2002, ki še ni dokončna, kaže, da bodo v zadnjem razpisu
sredstva izkoriščena bolje kot leto prej.
V javnem razpisu za leto 2003 je komisija pozvala določene izvajalce za dodatne informacije o možnostih realizacije projektov, zato lahko pričakujemo v
prihajajočem letu še boljšo realizacijo sredstev.
Neizkoriščena sredstva v posameznih letih so sicer izvajalcem s sklepom fundacije zapadla, fundacija pa jih je prenesla v prihodnje finančne načrte.

PRILOGE
Zapisnike 40. sestankov z vsemi delovnimi gradivi, ki predstavljajo delo strokovne komisije, 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.

