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UVOD 
 
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.  
 
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. 
 
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 
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IMENOVANJE KOMISIJE 
 
Skladno s pravili fundacije (Uradni list RS, št. 67/98) lahko svet imenuje strokovne komisije, ki 
obravnavajo strokovno problematiko posameznih področij, ki zadevajo delovanje fundacije in 
pripravljajo gradiva za seje sveta.  
 
Svet fundacije je na 5. redni seji dne 21.4.1998 za opravljanje nalog na področju raziskovanja in razvoja 
športa ter založništva v športu ustanovil strokovni komisiji za omenjeni področji. 
 
V komisijo za raziskovanje in razvoj športa so bili imenovani: dr. Jakob Bednarik, dr. Branko Škof in 
mag. Drago Balent. V komisijo za založništvo v športu pa dr. Jakob Bednarik, Dušan Prezelj in mag. 
Drago Balent. 
 
Na 6. redni seji sveta fundacije dne 13.5.1998 so člani sveta sklenili, da se zaradi racionalizacije dela 
komisije, omenjeni komisiji združita v eno. Člani komisije so za predsednika komisije imenovali dr. 
Jakoba Bednarika.  
 
Na 49. seji sveta dne 27.11.2001 je dr. Jakob Bednarik svet seznanil, da je nastopil funkcijo državnega 
sekretarja za šport, zato je zaradi drugih delovnih obveznosti svetu predlagal razrešitev z mesta 
predsednika komisije za raziskovanje in razvoj športa ter za založništvo v športu. Na mesto 
predsednika te komisije je svet imenoval dr. Branka Škofa.   
 
 
NAČIN RAZPOREDITVE SREDSTEV, POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV 
PROGRAMOV, POSTOPEK ZA IZBOR IZVAJALCEV IN MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV  

 
Prva problematika dela komisije se je nanašala na oblikovanje meril za razporeditev sredstev fundacije 
na področji, ki ju 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 področjih raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu. 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 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. 

 
V vseh letnih delovnih načrtih in posledično javnih razpisih v mandatnem obdobju so se razpisana 
sredstva razporedila na omenjeni področji v naslednjem razmerju: 

• za raziskovanje in razvoj športa 8% sredstev, 
• za založništvo v športu 2 % sredstev. 

 
Na javni razpis so kandidirale organizacije registrirane za opravljanje športne dejavnosti, vendar so 
prednost pri izboru imele predvsem nepridobitne krovne organizacije. 
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Raziskovanje in razvoj športa 
S sredstvi, namenjenimi za raziskovanje in razvoj športa so se sofinancirali: 

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

 
Po Pravilniku ima fundacija možnost financirati tudi štipendije za usposabljanje in izobraževanje 
strokovnih delavcev v športu, vendar primernih vlog za to področje ni bilo prijavljenih na razpise. 
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa so lahko kandidirali izvajalci, ki so predložili projekt, iz 
katerega je bila razvidna vsebina in natančni finančni načrt. 
 
Za sofinanciranje nakupa tehnologij, ki so potrebne za spremljanje in razvoj treninga, in programov 
spremljanja in razvoja treninga so izvajalci programov morali dokazati prostorske, kadrovske in 
tehnološke zmožnosti, ki omogočajo izvedbo programov, ter imeti zagotovljeno najmanj 50% sredstev 
iz drugih virov. 
 
Izvajalci manjkajočih programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu so morali 
dokazati, da so programi skladni s 16. in 27. členom zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98). 
Prednost pri sofinanciranju so imeli prosilci, ki so kandidirali za usposabljanje in izobraževanje 
volunterskih športnih delavcev. Pri tej vsebini je svet fundacije leta 1999 sprejel spremembo Pravilnika, 
ki pa ni prinesla vsebinskih sprememb na tem področju. Določbe drugega in tretjega odstavka 10. člena 
prvotnega Pravilnika so namreč opredeljevale, da morajo prosilci dokazati, da strokovno usposabljanje 
in izobraževanje v športu izvajajo izvajalci, ki imajo ustrezno koncesijo Ministrstva za šolstvo in šport. 
Omenjene določbe so nastale istočasno z nastajanjem zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), ki pa 
strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu daje v pristojnost Strokovnemu svetu za šport RS in 
tematiko, ki se povezuje na določbe pravilnika fundacije, opredeljuje v 16. in 27. členu zakona o športu. 
Zato je svet fundacije skladno s tem spremenil drugi in tretji odstavek 10. člena Pravilnika.  
 
Kandidati za štipendije za usposabljanje in izobraževanje strokovnih delavcev v športu so lahko 
kandidirali za štipendije doma in v tujini. Imeti so morali mnenje ustrezne nacionalne športne zveze. 
Za domače programe so morali dokazati, da so skladni s 16. in 27. členom zakona o športu. 
 
Za sofinanciranje izbranih znanstveno raziskovalnih projektov so lahko kandidirali izvajalci 
programov, ki so imeli znanstveno raziskovalne projekte sofinancirane v okviru Ministrstva za znanost 
in tehnologijo (aplikativni projekti, CRP). 
 
Sredstva pridobljena po razpisu lahko predstavljajo največ 75 % vrednosti programa; kot je razvidno iz 
nadaljevanja, pa se je komisija odločila, da določi največ 50% sofinanciranje s strani fundacije. 
 

Založništvo v športu 
S sredstvi za založniško dejavnost je fundacija sofinancirala strokovno in znanstveno literaturo na vseh 
medijih s področja športa, in sicer: strokovne knjige; strokovne in znanstvene revije oz. deli revij s 
strokovno ali znanstveno tematiko; zbornike strokovnih in znanstvenih kongresov in posvetov. 
Odobrena sredstva za založniško dejavnost so lahko predstavljala največ 70% stroškov. 
 
Za sofinanciranje publikacij so sredstva pridobili kandidati, ki so predložili vsebinski opis dela in 
natančni finančni načrt. 
 
Za sofinanciranje strokovnih knjig so morali kandidati pred izvedbo sofinanciranja predložiti pozitivno 
mnenje recenzenta. K imenovanju recenzenta, ki ga je predlagal izvajalec javnega razpisa, je dal soglasje 
svet fundacije. 
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Na tem področju je svet na predlog strokovne komisije s spremembo Pravilnika (Uradni list RS, št. 
14/00) racionaliziral stroške recenziranja. Po prejšnjem določilu 11. člena Pravilnika je enega 
recenzenta za strokovne knjige namreč določil svet fundacije, kar posledično predstavlja stroške 
recenziranja. Z namenom, da se fundacija izogne tem stroškom in zadrži nadzor nad strokovnostjo 
recenzentov, je fundacija spremenila določilo tako, da morajo kandidati pridobiti soglasje fundacije k 
imenovanju recenzenta. 
 
Kandidati za sofinanciranje strokovnih in znanstvenih revij oz. delov revij s strokovno ali znanstveno 
tematiko pa so morali fundaciji predložiti mnenje Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez, Fakultete za šport ali pristojne nacionalne panožne športne zveze. 
 
Prednost pri izboru programov raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu so imeli 
programi, ki so izpolnjevali pogoje in so bili ob enakih pogojih finančno ugodnejši za uporabnike. 
 
 
DELITEV SREDSTEV FUNDACIJE 
 
Prikaz 1: Razpisana sredstva na področju raziskovanja in razvoja športa (RR) v mandatnem obdobju 
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Prikaz 2: Razpisana sredstva na področju založništva v športu (Z) v mandatnem obdobju 
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Na javne razpise fundacije je bilo v mandatnem obdobju na področje raziskovanja in razvoja športa 
prijavljenih letno okoli 60 vlog na posameznem področju, ki so štirikrat do sedemkrat presegale 
razpisana sredstva na področjih.  
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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. 
 
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. Žal je bil delež sredstev, namenjenih za 
raziskovanje in razvoj športa zelo majhen (2 mio SIT ali 1,4%), medtem ko za projekte na področju 
založništva v športu ni bilo namenjenih nič sredstev.  
 
Dne 31.7.1998 je Državni zbor RS dal soglasje k Pravilom in Pravilniku fundacije. S tem se je pravno 
formalno začelo nemoteno delovanje fundacije. Svet fundacije je sprejel finančni in delovni načrt, na 
podlagi katerih je pripravil javni razpis za uporabo sredstev fundacije za leto 1999 (Uradni list RS, št. 
67/98). V javni razpis so bila vključena sredstva iz leta 1998, ki niso bila razdeljena, in načrtovana 
sredstva koncesijskih dajatev v letu 1999.  
 

Javni razpis za leto 1999 
 
Z javnim razpisom za leto 1999 (Uradni list RS, št. 67/98) je fundacija razpisala 900 mio SIT. 72 mio 
SIT ali 8% od tega je namenila za raziskovanje in razvoj športa, 18 mio SIT ali 2% pa za založništvo v 
športu. 
 

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 zadev. Največ sredstev, nekaj čez 38 mio SIT, je bilo namenjenih za 
tehnologijo, potrebno za razvoj in spremljanje treninga. V ta namen je dobilo sredstva 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.  
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa je komisija za izbor projektov postavila naslednja izhodišča 
izbora. 
 
1. Prednost pri sofinanciranju so imeli aplikativni projekti, ki so pokrivali 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 bila sredstva na tem področju precej osredotočena.  

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

4. Programi spremljanja in razvoja treninga se se sofinacirali največ do 50 % vrednosti po predložitvi 
računa usposobljenega izvajalca.  
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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 fundacija ni financirala informacijskih sistemov. 

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

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

 

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 je iz sredstev fundacije 

financirala le strokovna literatura – domače strokovne knjige in prevodi ter deli revij s strokovno 
problematiko.  

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

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

 
Svet je na predlog komisije sprejel sklep, po katerem je sredstva na področju založništva dobilo 30 
izvajalcev za 58 publikacij. Z izjemo štirih knjig, ki imajo poseben pomen, so vse izbrane publikacije 
strokovne.  
 

Javni razpis za leto 2000 
 
Z javnim razpisom za leto 2000 (Uradni list RS, št. 85-86/99) je fundacija zopet razpisala 900 mio SIT. 
Enako kot leto dni prej je 72 mio SIT ali 8% od tega namenila za raziskovanje in razvoj športa ter 18 
mio SIT ali 2% za založništvo v športu. 
 

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 naj bi 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.  
 
Glede na analizo kandidatur je na področju raziskovanja in razvoja športa komisija za izbor projektov 
postavila naslednja izhodišča izbora. 
 
1. Zaradi velikih zahtevkov po sredstvih na področju raziskovanja in razvoja v športu so 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 je 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, je le Planinska zveza Slovenije izpolnjevala razpisne pogoje, 
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saj je imela 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 bili upravičeni le znanstveno raziskovalni projekti, ki so sofinancirani tudi 
s strani Ministrstva za znanost in tehnologijo. 

 
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 je iz sredstev fundacije financirala le 

strokovna literatura, ki je ozko povezana s športom. Fundacija zato ni 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 ni financirala spletnih strani.  
3. Prednost pri dodeljevanju sredstev so imele krovne organizacije, nato društva in klubi, nazadnje pa 

gospodarske družbe. 
4. Izbor financiranja strokovne literature je morala zajemati tri področja založništva v športu: 

vrhunski šport, rekreacijo in šolski šport.  
 
Svet je na predlog komisije sprejel sklep, po katerem je sredstva na področju založništva dobilo 29 
projektov za 54 publikacij.  
 
Izkušnje iz lanskega leta so pokazale, da so prosilci slabo precenjevali svoje zmožnosti založništva, zato 
je fundacija v letu 2000 v primerjavi z letom prej 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 so dobile nacionalne panožne športne 
zveze. 
 

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. Delež razpisanih sredstev 
za področje raziskovanje in razvoj športa (8%) ter področje založništvo v športu (2%) je sicer ostal 
enak, vendar se je absolutno znižal na 68 mio SIT za raziskovanje in razvoj športa ter 17 mio SIT za 
založništvo v športu. 
 

Raziskovanje in razvoj športa  
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 so 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 bila največja skupna kandidatura Olimpijskega komiteja Slovenije in 
Fakultete za šport, Inštituta za šport ter večine nacionalnih panožnih športnih zvez. Glede na 
to, da je ta vloga pokrivala večino potreb panožnih zvez, so bila sredstva za tehnologije 
osredotočena na tej vlogi. 
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3. Fundacija je 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 je 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 je 
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 ni 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 ni financirala spletnih strani.  
3. Prednost pri dodeljevanju sredstev so imele krovne organizacije, nato društva in klubi, 

nazadnje pa gospodarske družbe. 
4. Izbor financiranja strokovne literature je zajemal tri področja založništva v športu: vrhunski 

šport, rekreacijo in šolski šport.  
 
Svet je na predlog komisije sprejel sklep, po katerem je 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 v letu 2001 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 je bilo tako zopet 
namenjeno nacionalnim panožnim športnim zvezam. 
 

Javni razpis za leto 2002 
 
Prek javnega razpisa za leto 2002 (Uradni list RS, št. 80/01) je fundacija razpisala 1.020 mio SIT. Delež 
sredstev, namenjen področjema raziskovanja in razvoja športa (8%) ter založništva v športu (2%), je 
ostal enak, vendar pa so se povečala razpisana sredstva: 81,6 mio SIT za raziskovanje in razvoj športa 
ter 20,4 mio SIT za založništvo v športu. 
 

Raziskovanje in razvoj športa  
Na področju raziskovanja in razvoja športa je fundacija v letu 2002 financirala 33 projektov. Skoraj 
polovico sredstev je bilo namenjenih nakupom tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga, 
za programe spremljanja in razvoja treninga je bilo namenjeno 38%, za manjkajoče programe 
usposabljanja 5% in znanstveno raziskovalne projekte 10%. 
 
Komisija je na področju raziskovanja in razvoja športa postavila naslednja izhodišča izbora projektov. 
 

1. Zaradi velikih zahtevkov po sredstvih na področju raziskovanja in razvoja v športu so 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 bila največja skupna kandidatura Inštituta za šport in večine nacionalnih 
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panožnih športnih zvez. Glede na to, da je ta vloga pokrivala večino potreb panožnih zvez, je 
smiselno, da so bila sredstva za tehnologije osredotočena na tej vlogi. 

3. Fundacija je 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 so imeli prednost kandidati, ki usposabljajo pretežno volunterske 
športne delavce. 

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

7. Pri dodeljevanju sredstev se je upoštevalo koriščenje sredstev iz preteklih let.  
 

Založništvo v športu 
Komisija je na področju založništva v športu opredelila naslednje elemente izbora. 
 

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

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

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

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 
bilo največ strokovnih knjig, sledile pa so strokovne in znanstvene revije. Največ sredstev za 
založništvo v športu so dobile nacionalne panožne športne zveze. 
 

Javni razpis za leto 2003 
 
V javnem razpisu za leto 2003 (Uradni list RS, št. 80/01) je fundacija razpisala največ sredstev do sedaj: 
1.400 mio SIT. Delež sredstev, namenjen področjema raziskovanja in razvoja športa (8%) ter 
založništva v športu (2%), je ostal enak, vendar pa so se povečala razpisana sredstva na 112 mio SIT za 
raziskovanje in razvoj športa ter 28 mio SIT za založništvo v športu. 
 
Višina zaprošenih sredstev 94-ih vlog na področju raziskovanja in razvoja je znašala 3,4-krat več od  
razpisane vsote (364 mio SIT),  višina zaprošenih sredstev 136-ih vlog na področju založništva v športu 
pa je presegala razpisana sredstva 6-krat (167,7 mio SIT).  
 

Raziskovanje in razvoj športa  
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% 
nakupu tehnologij, potrebnih za razvoj in spremljanje treninga, približno po 10% pa za znanstveno 
raziskovalne projekte 10% ter usposabljanje strokovnih delavcev v športu. 
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na 
področju RR.  
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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.  
 

Založništvo v športu 
 
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.  
 
Na predlog strokovne komisije je svet fundacije potrdil naslednja izhodišča delitve sredstev na 
področju Z.  
 
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. 
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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.  
 
Na področju programov spremljanja in razvoja treninga, sofinanciranja nakupa tehnologij, potrebnih 
za spremljanje in razvoj treninga in programov za strokovno usposabljanje in izobraževanje v športu 
(vse 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 pisno izjavo o nadziranju namenske porabe.  
 
Na področju izbranih znanstveno raziskovalnih projektov so morali izvajalci fundaciji do 10.12. v 
tekočem letu financiranja dokazati, da sredstva fundacije ne presegajo pogodbenega deleža 
sofinanciranja. Pred zadnjim izplačilom so morali fundaciji dostaviti tudi poročilo o svetovalnem delu, 
ki mora obsegati 50% sofinanciranja fundacije, in dokazila o predstavitvi raziskovalnih izsledkov 
športni praksi. Pred kakršnimkoli izplačilom sredstev so izvajalci podpisali izjavo, da lahko pooblaščeni 
predstavniki fundacije nadzirajo namensko porabo sredstev, ki jih je fundacija namenila izvajalcu. 
 
Izvajalci na področju založništva so morali pred 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.  
 
Za namen pregledovanja stroškovne strukture in izdajanja soglasij k cenam publikacij je svet fundacije 
na predlog strokovne komisije na 21. seji sveta dne 18.5.1999 zadolžil predsednika komisije in 
direktorja fundacije.  
 
 
 
 
 
 



REALIZACIJA DODELJENIH SREDSTEV 
 
Nadzor nad namensko porabo sredstev, pogoji koriščenja sredstev in težave, s katerimi se soočajo športne organizacije pri nabavi tehnologij za razvoj treninga, še 
posebej pa pri založništvu v športu, so botrovale k mnogo nižjemu izkoristku sredstev glede na razpisana sredstva (preglednica __).  
 
Preglednica 1: Pregled realizacije sredstev javnih razpisov v obdobju 1999 do 2002 na področjih raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu 

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. 
 
 
Primerjava realizacije sredstev med posameznimi leti kaže, da so bila najslabše izkoriščena sredstva prvega razpisa fundacije. To dejstvo gre pripisati namenskemu 
načinu porabe sredstev, na katerega športne organizacije prej niso bile navajene, ter prilagoditev izbora strokovne komisije v nadaljnjih letih glede na pretekle 
izkušnje.  
 
Na področju raziskovanja in razvoja športa tako beležimo v prvem letu 18,5% neizkoriščenih sredstev, v letih 2000 in 2001 pa je bilo takšnih sredstev manj kot 5%. 
Še slabša je realizacija na področju založništva v športu. V prvem letu je bilo nerealiziranih več kot tretjino razdeljenih sredstev, v letu 2001 pa se je ta delež znižal na 
17%. Boljšo realizacijo pričakujemo za leto 2002, ko je strokovna komisija pri izboru pregledala dejanski obseg opravljenega dela na posamezni publikaciji.  
 
Neizkoriščena sredstva so izvajalcem s sklepom fundacije zapadla, fundacija pa jih je prenesla v prihodnje finančne načrte.    



SKLEP 
 
Na splošno lahko ocenimo delo strokovne komisije, kakor tudi celotne fundacije na področju 
raziskovanja in razvoja športa ter področju založništva v športu kot uspešno, vendar pa je delo na tem 
področju kljub temu mogoče zboljšati. 
 
Kot zelo uspešne projekte, kjer so se sredstva fundacije glede na njihovo razdelitev in pogodbene 
obveznosti izvajalcev pomnožila, velja izpostaviti nacionalne projekte, kjer fundacija poleg OKS-ZŠZ 
in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport nastopa kot ključni financer in vsebinski partner: 
nadstandardno zdravstveno zavarovanje športnikov, meritve in svetovanja vrhunskim športnikom, 
skupna nabava tehnologij za spremljanje in razvoj treninga ter športno informacijski sistem ŠPIC.  
 
V okviru prizadevanj po financiranju čim boljših projektov bo potrebno zboljšati sistem finančnega in 
vsebinskega načrtovanja teh nacionalnih projektov, kot npr. režijski stroški projekta nadstandardno 
zdravstveno zavarovanje vrhunskih športnikov, problem tehničnih rešitev, ki pogojujejo finančna 
vlaganja, in aplikacija sistema v športno prakso projekta športno informacijski sistem, izkoristek za 
športno prakso projekta meritev in svetovanja športnikov ter nakupa tehnologij Inštituta za šport ipd. 
Pri tem načrtovanju bi morala imeti fundacija kot pomemben financer pomembnejšo vlogo.  
 
Po drugi strani je potrebna temeljita razprava o štipendiranju za usposabljanje in izobraževanje 
strokovnih delavcev v športu (prijavljeni neprimerni projekti, zato fundacija v tem mandatnem 
obdobju ni financirala nobenega), 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. 
 
Da pa bodo sredstva porabljena za namene, za katerega so bila uporabnikom dodeljena, bo treba tudi v 
prihodnje zadržati raven nadzora nad njihovo namensko porabo. 
 
 
PRILOGE 
 
Zapisnike 56. 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.  
 


