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Planinska zveza Slovenije 

Datum: 26.11.2011 

 

Dopolnjena razlaga postopkov razdelitve sredstev za področje gradnje športnih 

objektov v letu 2012  in razlaga želenih primerov 

 

Fundacija je pri dodeljevanju javnih sredstev za leto 2012 upoštevala veljavni: 

P R A V I L N I K  o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji objavljen v UR. L. 92/07,2010 ki ga je 

sprejel Državni zbor:  

GRADNJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

RAZMERJA SOFINANCIRANJA PODROČIJ LETNEGA PROGRAMA DELA 
 
S sredstvi za gradnje športnih objektov se sofinancira:  
 novogradnje športnih objektov,  
 posodabljanje športnih objektov,  
 vgradne športne naprave in športno opremo.  
 

Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko pri investicijah, katerih 
predračunska vrednost presega 62.500 eurov, predstavljajo največ 30% predračunske 
vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska vrednost ne presega 
62.500 eurov, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50% predračunske vrednosti 
celotne investicije. Za gradnjo športnih objektov lahko fundacija za največ triletno obdobje 
razpiše okvirna sredstva, ki v drugem in tretjem letu ne presegajo 40% sredstev za gradnjo 
športnih objektov v prvem letu, opredeljenih v letnem programu fundacije. Razpisana 
sredstva za prvo leto = Va razpisana sredstva za objekte v javnem razpisu / 1,4. Znesek 
za drugo in tretje leto lahko razdelite na enaki vsoti za vsako leto posebej,  ni pa nujno.  

 
 
POGOJI ZA SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV 
 
Za sofinanciranje programov lahko kandidirajo lastniki športnih objektov oziroma investitorji 
del na športnih objektih. Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, so 
lahko za posamezno investicijo odobrena samo enkrat. Za sofinanciranje novogradenj in 
posodabljanje športnih objektov lahko kandidirajo prosilci, ki predložijo ustrezen investicijski 
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dokument po predpisih, ki urejajo metodologijo za izdelavo programov za javna naročila 
investicijskega značaja (investicijski program, dokument identifikacije investicijskega 
projekta) in lokacijsko informacijo.  

Za dokazovanje uresničevanja javnega interesa v programih, mora prosilec predložiti program 
nacionalne panožne športne zveze ali nacionalne športne zveze ali občinske športne zveze ali 
občine, ki je potrjen s strani pristojnega organa in iz katerega je razvidna vloga, položaj in 
pomen športnega objekta in vlaganja v športni objekt. Investitorji morajo s sredstvi, 
pridobljenimi s strani fundacije, razpolagati v skladu z zakonom, ki ureja javna naročila. V 30 
dneh po pridobitvi uporabnega dovoljenja morajo izvajalci pri ministrstvu, pristojnem za 
šport, vložiti popolno vlogo za vpis športnega objekta, na katerem je bila izvedena 
sofinancirana investicija, v razvid športnih objektov. 

 
 

POSTOPEK KOMISIJE ZA OBJEKTE PRIPRAVA PREDLOGA 
PROJKTOV ZA SOFINANCIRANJE  

 
Priprava predloga projektov za sofinanciranje je potekala po naslednjih fazah:  
 

1. Najprej je formalni pregled prispelih projektov (Razpisna komisija) 
V tej fazi so se pregledovale vloge kandidatov in preverjalo ali vsebujejo vse predpisane 
dokumente. Če vloga ni vsebovala vseh potrebnih dokumentov, se je kandidata pozvalo, da v 
zahtevanem roku dostavi Fundaciji manjkajoče dokumente.  
 

2. Vsebinski pregled prispelih projektov in načelni sklepi (Komisija za objekte) 
Pregledalo se je vse kandidature. Na podlagi vsebinskega pregleda je bila narejena analiza 
prispelih kandidatur. Ob razpravi o tej analizi je Komisija sprejela tudi sklepe, ki jih je potrdil 
tudi Svet fundacije., ob pridobitvi dodatnih mnenj zunanjih institucij. Dodatna mnenja teh 
institucij  so kasneje pomagala pri dodeljevanju ocen.  
 

a) Komisija se je odločila ocenjevati projekte, ki so kandidirali za sofinanciranje 
Fundacije za šport na področju gradnje športnih objektov za vsa razpisana leta. 

b) Telovadnicam ob osnovnih in srednjih šolah pri katerih je bil iz dokumentacije 
ugotovljen športni nadstandard nad šolskim zagotovljenim programom se pri 
dodeljevanju točk za kazalec »Uresničevanje javnega interesa v športu« dodeli ocena 
10, ob pogoju, da je sofinancer tudi Direktorat za šport MŠŠ.  

c) Prijavljenim investicijam, ki so izpolnjevale kriterije za razpisan podprojekt »Zunanje 
male športne površine« se je za kazalec Uresničevanje javnega interesa v športu, 
dodelila ocena 10.  

d) Odbor je pridobil mnenja Smučarske, Plavalne, Nogometne, Planinske, Balinarske, 
Kegljaške, Atletske, Teniške zveze in ostalih zvez, v kakšni meri prispele kandidature 
njihovih dejavnosti uresničujejo javni interes na področju športa in razvrstitve teh 
projektov po pomembnosti (prioriteti)  za razvoj panoge. 

e) Kjer so se v projektu prepletali različni sistemi, ki so vplivali na točkovanje, se je 
večje število točk dodelilo v premeru, ko je ugodnejši kazalec predstavljal več kot 
polovico vrednosti investicije. 

f) Komisija je sklenila, da bo izbrala metodo izračuna višine sredstev za sofinanciranje 
po opravljenem točkovanju projektov in po opravljeni analizi projektov, ki so prišli v 
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poštev za sofinanciranje, vendar se malim investicijam nameni optimalno količino 
sofinanciranja(do 50% vrednosti projekta). Velikim projektom se nameni največ (do) 
300.00 evrov drugače pa po letih % enako glede na vrednosti projekta oz. zaprošena 
sredstva, tako da se razdeli ves razpoložljivi denar. 

 
3. Ocenjevanje projektov (Komisija za objekte) 

Komisija je točkovala projekte po  sprejetem modelu. Določanje točk STOPNJA 
INVESTICIJE, VRSTA INVESTICIJE in REGIJSKA RAZPRŠENOST je potekalo 
avtomatsko- podatki so izračunani iz vlog.. Pri projektih se je preverilo resničnost vnesenih 
vrednosti in korigiralo morebitna odstopanja (npr. prijavitelj je v obrazec napisal, da gre za 
novogradnjo, iz opisa investicije pa je bilo ugotovljeno, da dejansko obnavljajo že obstoječe 
površine). Pri projektih, kjer so se prepletali različni tipi investicije (gradnja novih športnih 
površin in obnavljanje obstoječih površin ali spremljajočih objektov) se je točke za VRSTA 
INVESTICIJE določalo v skladu z izhodiščem , da se je večje število točk dodelilo v primeru, 
ko je ugodnejši kazalec predstavljal več kot polovico vrednosti investicije. Pri določanju točk 
JAVNI INTERES je Komisija upoštevala takrat veljaven Pravilnik o pogojih, merilih in 
postopku, ... Pravilnik »Način izbora programov na področju gradnje športnih objektov«, ki 
ga je sprejel Svet fundacije in pridobljena mnenja zunanjih institucij (prioritete nacionalne 
športne zveze, seznam telovadnic, ki jih je sofinanciral MŠŠ Direktorat za šport).  
 
Ocene, ki jih je pripravljala Komisija je obravnaval in sprejel Svet fundacije.  
 

4. Izbor metode izračuna višine sofinanciranja in izračun višine (Komisija za objekte) 
V krog projektov za sofinanciranje so se uvrstile tiste kandidature, ki so v skladu s točkovnim 
modelom, prejele najmanj 20 točk.  
 
Sklepe in izračunane višine sofinanciranja izbranim projektom je večkrat obravnavala 
Komisija za objekte in sprejel Svet fundacije.  
 

5. Vročanje odločb in sklepanje pogodb (Direktor fundacije in strokovne službe) 
 
6. Črpanje odobrenih sredstev (Izvajalci in strokovne službe fundacije) 

Izvajalci, ki so imeli podpisano pogodbo s Fundacijo za šport, so sredstva za investicije lahko 
črpali le ob predložitvi računov.  
 

7. Nadzor nad porabo odobrenih sredstev (zunanji izvajalec, Svet fundacije) 
Svet fundacije je izbral nekaj investicij za nadzor. Nadzor je/bo izvedla inšpektorica za šport 
oz. v enem primeru še dodatno predsednik Komisije za objekte. V okviru nadzora se je na licu 
mesta pregledalo ali so prijavljena dela v poslanih računih bila tudi dejansko opravljena.  
 

Izbor 

Na podlagi opredeljenih meril je z opisniki opredeljeno točkovanje posameznega programa. 
Najprej se je opravilo izbor programov, ki so zbrali najmanj 20 od 26 možnih točk in se 
uvrstili v izbor vlog, ki jih je v nadaljnjem vrednotenju obravnavala komisija in določila 
sofinanciranje. Izbor vlog je potekal na podlagi štirih kazalcev:  

1. Ime kazalca: URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA V ŠOLSTVU 
Šifra kazalca: JAV 
Namen ocenjevanja: Presoditi, kako investicijski program prispeva k uresničevanju javnega 
interesa na področju športa. Z ocenjevanjem dati prednost tistim programom, ki v večji meri 
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uresničujejo javni interes na področju športa. Podlaga za ocenjevanje je Nacionalni program 
športa v Republiki Sloveniji (NPS) (UL 24 z dne 17. 3. 2000). 
Način vrednotenja: Komisija za gradnjo športnih objektov pri Svetu fundacije na predlog 
predsednika Komisije programu dodeli eno od treh možnih ocen.  
10 – program v celoti uresničuje javni interes na področju športa 
6 – program deloma uresničuje javni interes na področju športa 
2 – program v manjši meri uresničuje javni interes na področju športa 
 
Pri podeljevanju ocene Komisija uporabi mnenja in ocene, ki jih Fundacija pridobi v fazi 
pridobivanja mnenj o programih: prednostna razvrstitev nacionalnih panožnih zvez in občin; 
seznam sofinanciranih športnih objektov s strani MŠŠ –Direktorata za šport, razvid društev, ki 
delujejo v javnem interesu na področju športa, regijska umeščenost programa in panožna 
razpršenost programov.  
 
 
 
2. Ime kazalca: STOPNJA INVESTICIJE 
Šifra kazalca: FAZ 
Namen ocenjevanja: Presoditi, v kateri stopnji pred zaključkom je investicijski program, ki 
kandidira za sredstva fundacije. Prednost pri sofinanciranju imajo programi, ki so pravkar 
zaključili oz. bodo zaključeni v letu, v katerem prosijo za sofinanciranje. Manjšo prednost in s 
tem manjšo oceno dobivajo programi, ki so bili končani pred več kot enim letom, v katerem 
kandidirajo za sredstva (upoštevajo se letnice) ali ki bodo končani več kot leto kasneje kot 
bodo dodeljena sredstva.  
Način ocenjevanja: Komisija za gradnjo športnih objektov pri Svetu fundacije na predlog 
predsednika Komisije dodeli investicijskemu programu oceno na štiri stopenjski lestvici glede 
na leto, v katerem se bo program predvidoma zaključil (LK), leto (LP), za katerega 
kandidirajo za sredstva Fundacije in leto začetka izvajanja investicijskega programa (LZ).  
5 – projekt predračunske vrednosti nad 62.500 EUR, ki je že končan leto pred tem, ko 
kandidirajo za sredstva Fundacije (LK – LP = -1); oz. program predračunske vrednosti pod 
62.500 EUR, 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 EUR, ki je že začet in bo predvidoma končan 
čez eno leto, za katerega kandidirajo za sredstva Fundacije (LK – LP = 0) 
3 – program predračunske vrednosti nad 62.500 EUR, ki je že začet in bo predvidoma končan 
čez eno leto, za katerega kandidirajo za sredstva (LK –LP =1), oz. predviden začetek 
programa predračunske vrednosti pod 62.500 EUR v letu, v katerem kandidirajo za sredstva 
Fundacije (LZ – LP =0) in ne bo končan v letu v katerem kandidirajo za sredstva (LK – LP 
>0).  
2 – program predračunske vrednosti nad 62.500 EUR, končan več kot eno leto pred tem, ko 
kandidirajo za sredstva Fundacije (LK – LP < -1) ali predviden začetek programa v letu ali 
kasneje, v katerem kandidirajo za sredstva (LZ – LP =>0) oz. ostali primeri za investicijske 
programe predračunske vrednosti pod 62.500 EUR (LK – LP < = -1; LZ – LP >= 1). 
 
 
4. Ime kazalca: VRSTA (TIP) INVESTICIJE 
Šifra kazalca: TIP  
Namen ocenjevanja: Dajati prednost investicijam v nove in aktivne športne površine 
Način ocenjevanja: Komisija za gradnjo športnih objektov pri Svetu fundacije na predlog 
predsednika Komisije programu dodeli eno od treh možnih ocen. 
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6 – nove športne površine 
4 – obnova obstoječih športnih površin 
2 – ostalo (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, vzdrževalna dela) na spremljajočih 
površinah (garderobe, tribune, ogrevalni, vodovodni, kanalizacijski sistemi ipd.)  
0 – pridobitev dokumentacije in subvencioniranje obresti od posojil za gradnjo športnih 
objektov 
3. Ime kazalca: REGIJSKA RAZPRŠENOST 
Namen ocenjevanja: S točkovanjem omogočati, da bodo investicijski programi, ki jih bo 
sofinancirala Fundacija za šport, področno razpršeni po celi Sloveniji.  
Šifra kazalca: RAZ 
Način ocenjevanja: Strokovna služba fundacije programe razvrsti po statističnih regijah 
(glede na parcelno številko, na kateri se nahaja objekt)in prenese vsoto točk kazalcev: JAV + 
FAZ + TIP investicije. Programu se potem dodeli ena od treh možnih ocen: 
5 – program v prvi tretjini seznama statistične regije 
3 – program v drugi tretjini seznama statistične regije 
2 – program v tretji tretjini seznama statistične regije 
 
 
 

Mag. Drago Balent


