
Na podlagi 24. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih 
organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je Svet fundacije na  6. 
korespondenčni seji dne 7.10.2010 sprejel 
 
 
 

SPREMEMBE  
IN  DOPOLNITVE  PRAVILNIKA 

o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev  
Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 

 
 

1. člen 
 
V Pravilniku o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za 
financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 92/07; v 
nadaljnjem besedilu: pravilnik) se besedilo prvega odstavka 4. člena spremeni 
tako, da se glasi: 
 
»V skladu z letnim programom dela se sredstva za naloge iz 12. člena odloka 
razdelijo po področjih na naslednji način:  
– za športne dejavnosti ne manj kot 40 in ne več kot 60% sredstev,  
– za gradnje športnih objektov ne manj kot 30 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 1 in ne več kot 4% sredstev.«. 
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 6. člena se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki se glasi: 
 
» - neposredne potrebe vrhunskih športnikov od 1 do  3% sredstev.«. 
 

3. člen 
 
V prvem odstavku 9. člena se črta tretja alinea. 
 

4. člen 
 
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»S sredstvi  za raziskovanje in razvoj športa se lahko sofinancirajo naslednja 
podpodročja:  
– nakup tehnologije, potrebne za spremljanje in razvoj športne vadbe,  
– programi spremljanja in razvoja športne vadbe,  
– izbrani znanstveno raziskovalni projekti,  
– drugi programi razvoja športa.  
 
Sredstva za programe raziskovanja in razvoj športa, ki jih namenja fundacija, 
lahko predstavljajo največ 75% vrednosti programa.«. 
 
 
 



 
5. člen 

 
V drugem odstavku 14. člena se črta besedilo »šahisti,«.  
 

6. člen 
 
V tretjem odstavku 15. člena se za prvim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: 
 
»V kolikor je za novogradnjo ali posodabljanje športnega objekta potrebno 
gradbeno dovoljenje, mora kandidat ob vlogi priložiti dokazilo, da je v postopku 
pridobitve gradbenega dovoljenja, najkasneje do 30.1. prihodnjega leta glede na 
čas objave javnega razpisa pa mora predložiti veljavno gradbeno dovoljenje ali 
izjavo, da gradbeno dovoljenje ni potrebno.«. 
 
Četrti odstavek se črta. 
 
Dosedanji peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti in šesti odstavek. 
 

7. člen 
 
Tretji in četrti odstavek  16. člena  se črtata. 
 
Dosedanji peti odstavek postane tretji odstavek. 
 

8. člen 
 
Za četrtim odstavkom 20. člena se dodajo nov peti, šesti  in sedmi odstavek, ki 
se glasijo: 
 
»Štipendije športnikom se sofinancirajo skladno s pravilnikom OKS-ZSZ o 
štipendiranju športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o 
sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim 
med ministrstvom, pristojnim za šport, fundacijo in OKS-ZSZ. 
 
Sklad za vrhunske športnike se sofinancira skladno s pravilnikom OKS-ZSZ o 
skladu športnikov in športnic v Republiki Sloveniji in dogovorom o sofinanciranju 
sklada za vrhunske športnike v Republiki Sloveniji, sklenjenim med ministrstvom, 
pristojnim za šport, fundacijo in OKS-ZSZ. 
 
Prireditev »Športnik leta« se sofinancira kot promocija vrhunskih športnih 
dosežkov.«. 
 

9. člen 
 
V prvem odstavku 24. člena se beseda »zmnožka« nadomesti z  besedo »vsote«.  
 

10. člen 
 
V prvem odstavku 26. člena se beseda »zmnožka« nadomesti z  besedo »vsote«.  
 
 



11. člen 
 
Besedilo tretjega odstavka 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Fundacija ovrednoti programe s pripadajočim številom točk po posameznih 
merilih iz naslednje preglednice: 
 
Merilo Število 

točk 
Opisnik 

10 Program zelo dobro uresničuje javni interes na 
področju športa 

6 Program dobro uresničuje javni interes na 
področju športa (izhodiščna ocena) 

Uresničevanje javnega 
interesa v športu 

2 Program v manjši meri uresničuje javni interes na 
področju športa 

5 Program predračunske vrednosti nad 62.500 
eurov, ki je že končan leto pred tem, ko 
kandidirajo za sredstva Fundacije (LK - LP= -1); 
oz. program predračunske vrednosti pod 62.500 
eurov, ki je že začet in bo predvidoma končan v 
letu v katerem kandidirajo za sredstva (LK - 
LP=0) 

4 Program predračunske vrednosti nad 62.500 
eurov, ki je že začet in bo predvidoma končan v 
letu, za katerega program kandidira na sredstva 
fundacije (LK – LP=0) 

3 Program predračunske vrednosti nad 62.500 
eurov, ki je že začet in bo predvidoma končan čez 
eno leto, za katerega program kandidira na 
sredstva (LK – LP =1); oziroma predviden začetek 
programa predračunske vrednosti pod 62.500 
eurov v letu, v katerem program  kandidira na 
sredstva  fundacije  (LZ – LP=0)  in  ne bo   
končan v  letu, v katerem kandidirajo za sredstva 
(LK – LP > 0) 

Stopnja investicije 
 
(LK – leto, v katerem se 
bo program predvidoma 
zaključil; LP – leto 
kandidature na sredstva; 
LZ – leto začetka 
programa) 
 

2 Program predračunske vrednosti nad 62.500 
eurov, končan več kot eno leto pred tem, ko 
program kandidira na sredstva fundacije (LK - LP 
< -1), ali predviden začetek programa v letu ali 
kasneje, v katerem program kandidira na 
sredstva (LZ – LP => 0) oz. ostali primeri za 
programe predračunske vrednosti pod 62.500 
eurov (LK - LP <= -1 ; LZ – LP >= 1). 

6 Nove športne površine 
4 Obnova obstoječih športnih površin       
2 Investicije (novogradnje, adaptacije, 

rekonstrukcije, vzdrževalna dela) na spremljajočih 
površinah športnega objekta (garderobe, tribune, 
ogrevalni, vodovodni, kanalizacijski sistemi ipd.) 

Vrsta investicije 
 

0 Pridobitev dokumentacije 
5 Program v prvi tretjini  seznama statistične regije 

glede na vsoto točk meril uresničevanja  javnega 
interesa, stopnje investicije in vrste investicije 

Področna razpršenost 

3 Program v drugi tretjini  seznama statistične 
regije glede na vsoto točk meril uresničevanja  
javnega interesa, stopnje investicije in vrste 



investicije 
2 Program v tretji tretjini  seznama statistične regije 

glede na vsoto točk meril uresničevanja  javnega 
interesa, stopnje investicije in vrste investicije 

 
12. člen 

 
V prvem odstavku 30. člena se beseda »zmnožka« nadomesti z  besedo »vsote«.  
 
V tretjem odstavku se za tretjo alineo doda nova četrta alinea, ki se glasi: 
 
» - programi razvojnih projektov.«. 
 

13. člen 
 
V prvem odstavku 32. člena se beseda »zmnožka« nadomesti z  besedo »vsote«.  
 

14. člen 
 
V prvem odstavku 34. člena se črta četrta alinea. 
 

15. člen 
 
Besedilo 36. člena se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Stalne strokovne komisije fundacije pripravijo predloge razdelitve sredstev po 
posameznih področjih letnega programa do 31. januarja prihodnjega leta glede 
na čas objave javnega razpisa. Na podlagi predlogov stalnih strokovnih komisij 
svet sprejme sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem najkasneje do 28. 
februarja. Sklepe o razporeditvi sredstev javnega razpisa fundacija vroči 
prosilcem skladno z določili zakona, ki ureja upravni postopek. Fundacija 
rezultate  javnega razpisa  objavi  na svojih  spletnih straneh. 
 
Na sklep o razporeditvi sredstev izvajalcem je mogoča pritožba v roku 15 dni od  
vročitve sklepa o razporeditvi sredstev, o kateri je dolžna odločiti komisija za 
pritožbe v roku 30 dni. Odločitev komisije za pritožbe je dokončna.«.   
 

16. člen 
 
Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor 
Republike Slovenije, in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
 
 
Ljubljana, dne  7.10.2010  
 
 

Predsednik  
Sveta Fundacije za šport 
   dr. Peter Kukovica 
 


