
II. BESEDILO ČLENOV 

 

 

ZAKON  

 

O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE INVALIDSKIH IN HUMANITARNIH ORGANIZACIJ V 

REPUBLIKI SLOVENIJI IN O FUNDACIJI ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V 

REPUBLIKI SLOVENIJI  

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

(vsebina zakona) 

Ta zakon ureja delovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 

v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi fundacije za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98 in 76/10) in 

delovanje Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je bila ustanovljena z 

Odlokom o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list 

RS, št. 9/98), imenovanje in pristojnosti organov fundacij ter  nadzor nad njunim delovanjem. 

 

2. člen 

(fundacija) 

V kolikor ni s tem zakonom določeno drugače, se za obe fundaciji iz prejšnjega člena 

uporablja izraz fundacija v ustreznem sklonu. 

 

3. člen 

(dejavnost fundacije) 

(1) Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je 

pravna oseba javnega prava, ustanovljena za trajne in splošnokoristne namene pri financiranju 

dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Slovenij i. 

(2) Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je pravna oseba 

javnega prava, ustanovljena za trajne in splošnokoristne namene pri financiranju dejavnosti športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji. 

 

4. člen 

(smiselna uporaba določb zakona, ki ureja ustanove) 

Kolikor ni s tem zakonom določeno drugače, se za poslovanje fundacije uporabljajo 

določbe Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št.  70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 91/05 – popr.). 

 

5. člen 

(sedeţ fundacije) 

Sedeţ fundacije je v Ljubljani. 

 

 

II.  SVET FUNDACIJE 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0103


6. člen 

(sestava sveta fundacije) 

(1) Fundacijo upravlja svet fundacije. 

(2) Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji ima 23 članov, in sicer: 

1. Drţavni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 20 članov, od tega: 

- deset članov na predlog vseh reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo 

na drţavni ravni, in na predlog nacionalnega sveta invalidskih organizacij. 

Reprezentativne invalidske organizacije in druge invalidske organizacije, ki delujejo na 

drţavni ravni, in so povezane v nacionalni svet invalidskih organizacij, ne morejo same 

predlagati svojega člana. Pri imenovanju Drţavni zbor Republike Slovenije ugotovi 

razmerje med včlanjenimi in ne včlanjenimi invalidskimi organizacijami v nacionalni svet 

invalidskih organizacij in ob upoštevanju ugotovljenega razmerja imenuje ustrezno število 

članov na predlog včlanjenih in ne včlanjenih invalidskih organizacij , 

- sedem članov na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih 

organizacij, 

- enega člana na predlog Rdečega kriţa Slovenije,  

- enega člana na predlog Slovenske Karitas, 

- enega člana na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije.  

2. Vlada Republike Slovenije imenuje in razrešuje tri člane, in sicer:  

- enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za invalidsko varstvo,  

- enega člana na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje,  

- enega člana na predlog Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo. 

(3) Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 17 članov, 

in sicer: 

1. Drţavni zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje 16 članov, od tega: 

- trinajst članov na predlog skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije-Zdruţenja športnih 

zvez (v nadaljnjem besedilu: OKS-ZŠZ), in sicer: 

a) štiri kandidate za člane izmed predstavnikov nacionalnih športnih zvez s področja 

individualnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, od tega 

tri kandidate za člane iz športnih panog na letnih                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

olimpijskih igrah in enega iz športnih panog na zimskih olimpijskih igrah, pri čemer 

te nacionalne športne zveze same izvolijo te kandidate za člane,  

b) dva kandidata za člana izmed predstavnikov nacionalnih športnih zvez s področja 

kolektivnih športnih panog, ki so na rednem programu olimpijskih iger, pri čemer 

te nacionalne športne zveze same izvolijo oba kandidata za člana,  

c) dva kandidata za člana izmed predstavnikov nacionalnih športnih zvez, katerih 

športne panoge niso na rednem programu olimpijskih iger, pri čemer te 

nacionalne športne zveze same izvolijo oba kandidata za člana,  

d) dva kandidata za člana izmed predstavnikov nacionalnih športnih zvez, katerih 

področje delovanja je preteţno športna rekreacija, pri čemer te nacionalne 

športne zveze same izvolijo oba kandidata za člana,  

e) dva kandidata za člana izmed predstavnikov občinskih športnih zvez, pri čemer 

občinske športne zveze same izvolijo oba kandidata za člana, in sicer po načelu 

regionalne zastopanosti, en predlog člana iz vzhodne in en predlog člana iz 

zahodne Slovenije, 

f) enega kandidata za člana na predlog vrhunskih športnikov, pri čemer vrhunski 

športniki sami izvolijo kandidata za člana, 

- enega člana na predlog zdruţenj športnih organizacij, ki so organizirane na nacionalni 
ravni in niso članice OKS-ZŠZ 



- dva člana na predlog Skupnosti občin Slovenije in Zdruţenja občin Slovenije.  

 

2. Vlada Republike Slovenije imenuje in razrešuje enega člana, in sicer na predlog ministrstva, 

pristojnega za šport. 

(4) Postopek volitev članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji iz prve  alineje 1. točke prejšnjega odstavka določi OKS -ZŠZ in ga najmanj tri mesece pred 

volitvami objavi na svoji spletni strani.  

 

7. člen 

(omejitve glede članstva v svetu fundacije) 

(1) Člani sveta fundacije ne morejo biti osebe, ki: 

- niso polnoletne ali poslovno sposobne, 

- so zaposlene na fundaciji, 

- opravljajo nadzor nad fundacijo, 

- so funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije,  

- so zaposleni pri pravnih osebah, ki prirejajo igre na srečo,  

- imajo v lasti več kot en odstotek kapitala, upravljavskih pravic ali glasovalnih pravic v pravnih 

osebah, ki prirejajo igre na srečo, 

- so člani vodstev političnih strank, 

- so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki so prejemniki finančnih sredstev 

fundacije. 

(2) Določba prejšnjega odstavka, razen tretje alinee, velja tudi za člane Nadzornega 

odbora fundacije. 

 

8. člen 

(mandat članov sveta fundacije) 

Člani sveta fundacije opravljajo svoje delo nepoklicno. Drţavni zbor Republike Slovenije in 

Vlada Republike Slovenije imenujeta člane sveta fundacije za dobo petih let in so lahko največ dvakrat 

zaporedoma imenovani na to funkcijo. 

 

9. člen 

(predsednik in podpredsednik sveta fundacije) 

(1) Svet fundacije izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta 

fundacije. 

(2) Predsednik sveta fundacije, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta fundacije, 

vodi delo sveta fundacije.  

(3) Svet fundacije podrobneje uredi svoje delovanje s pravili fundacije.  

 

10. člen 

(pristojnosti sveta fundacije) 

(1) Svet fundacije sprejema pravila in druge splošne akte fundacije, določa finančni načrt in 

sprejema zaključni račun in letno poročilo, sprejema splošni akt, ki podrobneje ureja postopek, pogoje 

in merila za  razporeditev sredstev fundacije, odloča o razporejanju sredstev na posamezne 

uporabnike, upravlja z delnicami Loterije Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu: Loterija Slovenije), 

gospodari z lastnino fundacije, s soglasjem Vlade Republike Slovenije imenuje in razrešuje direktorja 



fundacije, daje ustanovitelju in direktorju fundacije predloge in mnenja o posameznih vprašanjih in 

opravlja druge, z zakonom ali z aktom o ustanovitvi oziroma s pravili fundacije, določene naloge.  

(2) O finančnem načrtu, zaključnem računu, splošnem aktu, ki podrobneje ureja postopek, 

pogoje in merila za razporeditev sredstev fundacije, in o pravilih fundacije, odloča svet fundacije z 

dvotretjinsko večino vseh članov. 

(3) K splošnem aktu, ki ureja postopek, pogoje in merila za razporeditev sredstev 

fundacije, in pravilom fundacije, daje soglasje Drţavni zbor Republike Slovenije in se objavi ta v 

Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

11. člen 

(zaključni račun) 

(1) Fundacija mora zaključni račun vsako leto revidirati s strani pooblaščene organizacije 

za revidiranje. 

(2) Pooblaščeno organizacijo za revidiranje določi svet fundacije.  

 

 

III. DIREKTOR FUNDACIJE 

 

12. člen 

(pristojnosti direktorja fundacije in pogoji za imenovanje) 

(1) Poslovodni organ fundacije je direktor. 

(2) Direktor organizira in vodi poslovanje fundacije, predstavlja in zastopa fundacijo in je 

odgovoren za zakonitost njenega dela. 

(3) Za direktorja fundacije ne more biti imenovan: 

- kdor je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj zoper uradno dolţnost, javna pooblastila 

in javna sredstva, gospodarstvo ali premoţenje; 

- član sveta ali nadzornega odbora fundacij,  
- funkcionar po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije,  

- odgovorna oseba, poslovodja, član poslovodstva, zakoniti zastopnik organizacij ali član organa 

nadzora invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij  oziroma član organa upravljanja ali 

nadzora drţavne loterije.
 
 

(4) Za direktorja fundacije je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:  

- da ima univerzitetno izobrazbo,  

- da ni član sveta fundacije,  
- da je drţavljan Republike Slovenije,  
- da ima organizacijske sposobnosti in vsaj 5 letne izkušnje na področju vodenja,  

- da pozna področje dela in ima vsaj 5 letne izkušnje na področju delovanja invalidskih in 
humanitarnih dejavnosti oziroma športnih dejavnosti in športa. 

 

13. člen 

(postopek imenovanja in mandat direktorja fundacije) 

(1) Funkcija direktorja fundacije je poklicna in lahko traja največ dva zaporedna mandata. 

Mandat direktorja fundacije je pet let.  



(2) Direktorja fundacije na podlagi javnega razpisa imenuje in razrešuje svet fundacije. K 

imenovanju in razrešitvi direktorja daje soglasje Vlada Republike Slovenije.  

(3) Z direktorjem fundacije sklene predsednik sveta fundacije pogodbo o zaposlitvi, v kateri 

se opredelijo pravice in dolţnosti direktorja. Plača direktorja se določi v skladu z zakonom, ki ureja 

sistem plač v javnem sektorju. 

(4) Podrobnejši postopek imenovanja direktorja fundacije določajo pravila fundacije. 

 

14. člen 

(razrešitev direktorja fundacije) 

 

(1) Če direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z odlokom o ustanovitvi fundacije in pravili 
fundacije, ga svet lahko predčasno razreši. Razrešitev direktorja lahko predlaga najmanj deset članov 
sveta.  

 
(2) Predlog za razrešitev mora biti pisno obrazloţen. Direktor je razrešen, če je za 

razrešnico glasovala večina vseh članov sveta in če k njegovi razrešitvi da soglasje Vlada Republike 

Slovenije. 

(3) Podrobnejši postopek razrešitve direktorja fundacije določajo pravila fundacije.  

 

 

IV. SREDSTVA FUNDACIJE 

 

15. člen 

(upravljanje in uporaba sredstev fundacije) 

(1) Fundacija upravlja s sredstvi, ki jih pridobi s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na 

srečo po določbah zakona, ki ureja igre na srečo, ki so namenjena za financiranje dejavnosti 

invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije oziroma za 

financiranje dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji zaradi uresničevanja javnega interesa 

na področju športa. 

(2) Fundacija upravljata tudi s sredstvi, ki jih pridobi iz drugih virov, in sicer z upravljanjem 

ustanovitvenega premoţenja, prihodki od opravljanja dejavnosti, z darili, volili in drugimi prihodki ter 

drugimi naklonitvami. 

(3) Fundacija uporablja sredstva izključno za financiranje invalidskih in humanitarnih 

oziroma športnih organizacij v skladu s splošnim aktom iz drugega odstavka 10. člena tega zakona. 

Ne glede na prejšnji stavek lahko fundacija za lastno delovanje porabi največ 5% vseh sredstev, 

predvidenih v letnem finančnem načrtu.  

(4) Morebitna sredstva iz preseţka prihodkov nad odhodki se oblikujejo v rezervnem 

skladu ter se lahko namenijo le za povečanje premoţenja fundacije ali za povečanje vira fundacij za 

sofinanciranje finančno ovrednotenih letnih delovnih načrtov invalidskih in humanitarnih oziroma 

športnih organizacij v naslednjem koledarskem letu. O porabi preseţka prihodkov nad odhodki odloča 

svet fundacije s soglasjem Nadzornega odbora. 

 

 

V. POSTOPEK IZBIRE IN SOFINANCIRANJA PROGRAMOV TER RAZPOREJANJE SREDSTEV 

FUNDACIJE 

 

16. člen 



(uporaba drugih predpisov) 

 

(1) Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v postopkih izbora in 

sofinanciranja izvajalcev posameznih programov in področij letnega programa športa postopa po 

določbah zakona, ki ureja šport. 

 (2) Na podlagi predloga komisije izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o 

zavrnitvi sofinanciranja programa ali področja letnega programa športa svet Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

(3) O ugovoru na odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja 

programa ali področja letnega programa športa, odloča nadzorni odbor Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji. 

(4) Postopek odločanja o vlogah za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se ureja s tem zakonom in s splošnim 

aktom iz drugega odstavka 10. člena, ki podrobneje določa pogoje, merila in postopek razporejanja 

sredstev. Če navedena predpisa posameznega vprašanja postopka ne urejata, se smiselno 

uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.  

 

17. člen 

(namen razporejanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji) 

 

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

financira oziroma sofinancira: 

- izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij in programov 

humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in teţav oziroma reševanje socialnih potreb 

posameznikov, 

- delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij,  

- naloţbe v osnovna sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrţevanje. 

 

18. člen 

(pogoji za razporejanje sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 

v Republiki Sloveniji) 

 

(1) Iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji se financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki so na podlagi zakona pridobile status 

invalidske ali humanitarne organizacije.  

 

(2) Organizacije iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  

- da so vpisane v register invalidskih organizacij po zakonu o invalidskih organizacijah ali v razvid 

humanitarnih organizacij po zakonu o humanitarnih organizacijah,  

- da izvajajo najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena za 

funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogroţene posameznike s celotnega območja drţave,  

- da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne sluţbe,  

- da imajo v skladu s splošnim aktom fundacije izdelan finančno ovrednoten letni delovni program 

za naslednje koledarsko leto, iz katerega so razvidni delovanje (poslovanje in posebne 

aktivnosti), programi in storitve in naloţbe v osnovna sredstva organizacije ter njihovo 

vzdrţevanje,  

- da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov, če so prejela sreds tva za preteklo 

koledarsko obdobje,  



- da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in 

storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih 

organizacijah. 

 

19. člen 

(merila za razporejanje sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 

v Republiki Sloveniji) 

 

(1) Pri financiranju oziroma sofinanciranju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 

invalidskih in humanitarnih organizacij se upoštevajo naslednja merila:  

1) skupna splošna merila: racionalnost, smotrnost, učinkovitost, ekonomičnost ter vzajemnost in 

solidarnost;  

2) skupna merila, ki se upoštevajo za posebne socialne programe invalidskih organizacij ter 

programe in storitve humanitarnih organizacij:  

- programsko pokrivanje območja Republike Slovenije,  

- programsko pokrivanje potreb ciljne populacije,  

- doseţena raven socialne varnosti uporabnikov storitev s strani drţave, lokalne skupnosti in 

zavarovalnic,  

- pokritost ciljne skupine s programi drugih humanitarnih ali invalidskih organizacij,  

- upoštevanje nacionalnih programov pri predlaganih projektih;  

3) poleg skupnih meril iz prejšnjih dveh točk se za posebne socialne programe invalidskih 

organizacij upoštevajo še naslednja merila:  

- pomembnost posameznega posebnega socialnega programa za uresničevanje nalog iz 2., 

5., 6. in 7. točke prvega odstavka 10. člena zakona o invalidskih organizacijah,  

- število uporabnikov posebnega socialnega programa in stopnja njihove invalidnosti,  

- število in obseg aktivnosti v posameznem posebnem socialnem programu,  

- izvajalci (posebna znanja, veščine, kdo je izvajalec),  

- socialni poloţaj uporabnika in potreba po njegovi ps ihosocialni rehabilitaciji,  

- dodatni posebni stroški (razvoj, oprema, osebna pomoč, ozaveščanje ipd.), temelječi na 

invalidnosti uporabnikov,  

- druţenje s sebi enakimi zaradi uveljavljanja skupnih interesov, ki temeljijo na isti vrsti 

invalidnosti;  

4) poleg skupnih meril iz prvih dveh točk se za programe in storitve humanitarnih organizacij 

upoštevajo še naslednja merila:  

- vsebinska vključenost v uresničevanje namenov in ciljev, določenih v 7. členu zakona o 

humanitarnih organizacij,  

- prepoznavno izvajanje socialnega programa skozi daljše časovno obdobje glede na 

poslanstvo organizacije,  

- vključevanje prostovoljcev pri izvajanju projektov/programov,  

- prisotnost drugih sofinancerjev – proračunska sredstva, drţavni in lokalni razpisi, 

mednarodni razpisi, donacije in lastni viri,  

- programsko povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami,  

- inovativnost predlaganega novega projekta/programa;  

(2) Pri financiranju oziroma sofinanciranju delovanja invalidskih in humanitarnih organizacij 

se upoštevajo naslednja merila:  

- organizacijska struktura in kakovost delovanja organizacije oziroma zveze,  

- število članstva in/ali uporabnikov,  

- kakovost prijave,  

- kakovost letnega poročila,  

- mednarodno vključevanje,  



- ocena nadzora organizacije s strani Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji,  

- urejenost obveščanja članstva in javnosti;  

(3) Pri financiranju oziroma sofinanciranju naloţb v osnovna sredstva ter njihovega 

vzdrţevanja v invalidskih in humanitarnih organizacijah se upoštevajo naslednja merila:  

- prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti: posebni socialni programi, programi in storitve, 

delovanje,  

- opremljenost prostorov in drugih objektov za delovanje organizacije,  

- izkazana dejanska utemeljenost predlogov za naloţbe v osnovna sredstva ter njihovo 

vzdrţevanje,  

- dejanski vpliv naloţbe na omogočanje in uspešnost izvajanja dejavnosti organizacije,  

- deleţ zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naloţbe.  

 

20. člen 

(postopek razporejanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij 

v Republiki Sloveniji) 

(1) Postopek razporejanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji se izvede kot javni razpis 

(2) O pravočasnih in popolnih vlogah odloča svet Fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: svet fundacije). Odločitev sveta 

fundacije o vlogi za razporeditev sredstev fundacije je pisna in mora vsebovati uvod, naziv, izrek, 

obrazloţitev in pouk o pravnem sredstvu.  

 (3) Odločitve Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji in druge listine v postopku odločanja o vlogah za razporeditev sredstev fundacije se vročajo 

po pošti kot priporočene pošiljke ali v elektronski obliki po varni elektronski poti. Šteje se, da je pošiljka 

vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto oziroma osmi dan od vročitve prek informacijskega  

sistema v varni elektronski predal. 

(4) Zoper odločitev sveta fundacije, s katero je odločeno o vlogi na javni razpis za 

razporeditev sredstev fundacije, je dovoljena pritoţba na nadzorni odbor iz 22. člena tega zakona v 

roku 20 dni. Odločitev nadzornega odbora o izbiri je s tem dokončna. 

 

21. člen 

(dolţnost izločitve iz odločanja o sofinanciranju) 

Član sveta fundacije in član nadzornega odbora fundacije se je dolţan izločiti iz vseh faz 

odločanja o sofinanciranju organizacije, v kateri je on sam ali njegov druţinski član, kot je opredeljen v 

zakonu, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, odgovorna oseba, poslovodja, član 

poslovodstva ali zakoniti zastopnik. 

 

VI. NADZOR NAD DELOVANJEM IN POSLOVANJEM FUNDACIJE 

 

22. člen 

(nadzor nad delovanjem in poslovanjem fundacije) 

(1) Organ fundacije, pristojen za nadzor nad delovanjem in poslovanjem fundacije je 

Nadzorni odbor fundacije. 



(2) Nadzorni odbor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji ima tri člane, od katerih enega imenuje Vlada Republike Slovenije, na predlog 

ministrstva pristojnega za finance, enega Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in enega 

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije, in sicer izmed uveljavljenih strokovnjakov na 

področju invalidskega, socialnega in zdravstvenega varstva. 

(3) Nadzorni odbor Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 

tri člane, od katerih enega imenuje Vlada Republike Slovenije, na predlog ministrstva pristojnega za 

finance, enega OKS-ZŠZ in enega Strokovni svet Vlade Republike Slovenije za šport.   

(4) Konstitutivno sejo Nadzornega odbora fundacije skliče direktor fundacije, in sicer v 30 

dneh po imenovanju vseh članov Nadzornega odbora.  

(5) Mandat članov Nadzornega odbora fundacije je pet let. Člani Nadzornega odbora so 

lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo.    

 

23. člen 

(finančni nadzor nad poslovanjem fundacije) 

Finančni nadzor nad poslovanjem fundacije opravlja Računsko sodišče Republike 

Slovenije. 

 

 

VII. POROČANJE FUNDACIJE 

 

24. člen 

(obveznost poročanja) 

(1) Fundacija mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v skladu s predpisi, ki 

določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za ustanove.  

(2) Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji je 

dolţna do 31. maja  predloţiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu 

Drţavnemu zboru Republike Slovenije ter ministrstvu, pristojnemu za delovanje invalidskih organizacij 

in ministrstvu, pristojnemu za delovanje humanitarnih organizacij. Sestavni del poročila o delu in 

finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu sta tudi poročilo Nadzornega odbora in revizijsko 

poročilo iz 11. člena tega zakona. 

(3) Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je dolţna do 31. 

maja predloţiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu Drţavnemu 

zboru Republike Slovenije in ministrstvu, pristojnemu za šport. Sestavni del poročila o delu in 

finančnem poslovanju v preteklem koledarskem letu sta tudi poročilo Nadzornega odbora in revizijsko 

poročilo iz 11. člena tega zakona. 

 

VIII. PREMOŢENJE FUNDACIJE  

 

25. člen 

(prenos premoţenja fundacije) 

Za odplačen ali neodplačen prenos premoţenja na druge pravne ali fizične osebe 

potrebuje fundacija predhodno soglasje Drţavnega zbora Republike Slovenije.  

 

26. člen 



(prenos in prodaja ustanovitvenega premoţenja) 

Kapitalski deleţi Loterije Slovenije, ki so na podlagi določil Zakona o lastninskem 

preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) v 

lasti Kapitalske druţbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Slovenskega drţavnega 

holdinga, d. d. in v lasti malih delničarjev, se lahko po knjigovodski vrednosti brezplačno prenesejo ali 

prodajo izključno Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

in Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, in sicer v razmerju 2:1. 

 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

27. člen 

(mandat sveta fundacije) 

 Svet fundacije se oblikuje v skladu s tem zakonom najpozneje v šestih mesecih po 

uveljavitvi tega zakona. Dosedanji svet fundacije nadaljuje delo do imenovanja novega sveta 

fundacije. 

 

28. člen 

(mandat direktorja in imenovanje vršilca dolţnosti direktorja) 

(1) Dosedanji direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji nadaljuje delo do izteka mandata, za katerega je bil imenovan. Po izteku tekočega 

mandata se imenuje direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji v skladu s tem zakonom.   

(2) Minister, pristojen za šport, imenuje v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona vršilca 

dolţnosti direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki do 

imenovanja direktorja, vendar največ za obdobje šestih mesecev, opravlja funkcijo poslovodnega 

organa. K imenovanju vršilca dolţnosti direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji poda soglasje Vlada Republike Slovenije. Za imenovanje vršilca dolţnosti direktorja 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji veljajo pogoji in omejitve, kot jih 

določa tretji  odstavek 12. člena tega zakona. Pogodbo o zaposlitvi z vršilcem dolţnosti direktorja 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji sklene predsednik sveta Fundacije 

za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

(3) Če direktor Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji po 

preteku mandata vršilca dolţnosti direktorja ni imenovan, se mandat vršilca dolţnosti direktorja lahko 

podaljša do imenovanja direktorja, vendar za največ šest mesecev, ali imenuje nov vršilec dolţnosti 

direktorja. Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolţnosti direktorja Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji največ dvakrat. 
 

29. člen 

(mandat predsednika sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji)  

Z imenovanjem vršilca dolţnosti direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji mandat predsednika sveta Fundacije za financ iranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji preneha.  

 

30. člen 

(mandat članov nadzornega odbora in komisije za pritoţbe) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-2704
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2506
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5072
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1158
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2469


(1) Dosedanji Nadzorni odbor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji nadaljuje delo z vsemi pristojnostmi, ki jih ima nadzorni odbor na 

podlagi tega zakona, in sicer do izteka mandata sveta Fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Nadzorni odbor Fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji se na podlagi tega zakona konstituira po izteku mandata 

sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

(2) Komisija za pritoţbe Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 

nadaljuje delo kot Nadzorni odbor Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji z 

vsemi pristojnostmi, ki jih ima nadzorni odbor na podlagi določil tega zakona, in sicer do imenovanja 

novega sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.   

 

31. člen 

(prezaposlitev javnega usluţbenca) 

Javni usluţbenec, ki je na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 58/12) prešel na Ministrstvo za 

izobraţevanje, znanost, kulturo in šport, s prvim dnem meseca, ki sledi mesecu, v katerem začne 

veljati ta zakon, preide na Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

 

32. člen 

(dokončanje postopkov izbire in sofinanciranja programov ter razporejanje sredstev fundacij) 

 
Postopki izbire in sofinanciranja programov oziroma razporejanja sredstev fundacije, ki so se začeli 

pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določbah Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 

Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12). 

 

33. člen 

(prenehanje veljavnosti) 

 
                Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati Zakon o lastninskem preoblikovanju 

Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) in Uredba o 

postopku izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 69/12).  

 

34. člen 

(uskladitev aktov fundacije) 

(1) Akt o ustanovitvi fundacije se uskladi s tem zakonom v roku 6 mesecev po uveljavitvi 

tega zakona. 

(2) Pravila in drugi splošni pravni akti fundacije se uskladijo z določbami tega zakona v 

roku enega leta po njegovi uveljavitvi. 

 

35. člen 

(začetek veljavnosti zakona) 

 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

III. OBRAZLOŢITEV 

 

K 1. členu:   

 

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96) je predstavljal 

pravno podlago za ustanovitev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, obe 

fundaciji pa sta bili nato ustanovljeni z odlokoma, ki ju je sprejel Drţavni zbor Republike Slovenije 

leta 1998, ki sta bila objavljena v Uradnem listu  RS, št. 9/98. Zakon o lastninskem preoblikovanju 

Loterije Slovenije je bil od leta 1996 petkrat noveliran, vse novele pa so se nanašale ali na 

Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ali na 

Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. V postopku sprejemanja novel 

so številne institucije (Drţavni zbor Republike Slovenije, Računsko sodišče, Sluţba Vlade RS za 

zakonodajo, Komisija za preprečevanje korupcije, Strokovni svet Republike Slovenije za šport) 

opozarjale na to, da je lastninsko preoblikovanje Loterije Slovenije ţe zaključeno in da bi za obe 

fundaciji bilo potrebno sprejeti nov, samostojen zakon. 

  

Ta zakon ureja delovanje Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji in Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki ju je 

ustanovil Drţavni zbor Republike Slovenije z Odlokom o ustanovitvi fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98), imenovanje in pristojnosti 

organov obeh fundacij ter nadzor nad delovanjem obeh fundacij.  

 

K 2. členu: 

  

Če ni v predlogu zakona izrecno določeno drugače, se tako za Fundacijo za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji kot tudi za Fundacijo za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji uporablja skupen pojem fundacija.   

 

Fundacije so samostojne pravne osebe in podobno kot gospodarske druţbe nosilke pravic in 

obveznosti. Od gospodarskih druţb jih bistveno razlikuje: 1) da nimajo druţbenikov; 2) da 

namena, opredeljenega v ustanovitvenem aktu, praviloma ni mogoče spreminjati; 3) da gre za 

namensko premoţenje, nad katerim ustanovitelj v trenutku ustanovitve izgubi pravico do prostega 

razpolaganja; 4) da jih praviloma ni mogoče likvidirati in prenesti premoţenje nazaj med zasebno 

premoţenje. 

 

K 3. členu: 

 

Določa se pravni status obeh fundacij, in sicer gre za pravni osebi javnega prava
1
, ter namen 

njune ustanovitve, ki je pri Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS 

trajnost in splošno koristnost pri financiranju dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij v 

                                                                 
1 Običajno so ustanove pravne osebe zasebnega prava, a ker je ustanovi – Fundacijo za financiranje invalidskih 
in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki 
Sloveniji – ustanovila država, je potemtakem njun status pravna oseba javnega prava. 

 



Republiki Sloveniji, pri Fundaciji za financiranje športnih organizacij v RS pa trajnost in splošno 

koristnost pri financiranju dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

 

Obe pravni osebi sta torej ustanovljeni za splošnokoristne namene in tega ne opravljata kot 

pridobitno dejavnost.  

 

Ustanova oziroma fundacija je na določen namen vezano premoţenje. Status pravne osebe 

ustanova pridobi takrat, ko ministrstvo, v katerega delovno področje sodi namen, za katerega je 

ustanova ustanovljena, izda soglasje k aktu o ustanovitvi. Status in poloţaj fundacij bolj podrobno 

opredeljuje Zakon o ustanovah (ZU-UPB1 - Uradni list RS, št. 91/05), ki definira pojem ustanove 

oz. fundacije, opredeljuje premoţenje fundacije, namen ustanovitve, upravljanje fundacije,  nadzor 

nad poslovanjem fundacije, postopek ustanovitve ter druge določbe.  

 

K 4. členu: 

 

Ker sta fundaciji glede pravno-organizacijske oblike ustanovi - v skladu s 1. členom Zakona o 

ustanovah je ustanova na določen namen vezano premoţenje - se določa, da se za poslovanje 

obeh fundacij uporabljajo določbe Zakona o ustanovah, če v tem zakonu ni določeno drugače.  

 

K 5. členu:  

 

Pravna oseba v Republiki Sloveniji mora imeti, na podlagi določb Zakona o gospodarskih druţbah, 

Zakona o zavodih, Zakona o ustanovah in drugih statusno-pravnih zakonov, določen sedeţ 

svojega poslovanja oziroma sedeţ opravljanja dejavnosti. V skladu s predhodno navedeno 

primerjalno-pravno ureditvijo se tudi za obe fundaciji določa njun sedeţ.  

 

K 6 členu: 

 

V tem členu se določa organ upravljanja pri obeh fundacijah, to je svet fundacije, njegova sestava 

ter način imenovanja in razreševanja njegovih članov.  

 

Pri članih sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji, ki jih imenuje Drţavni zbor Republike Slovenije, so upoštevane določbe 18., 25. in 26. 

člena Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02 in 61/06 – ZDru-1). Zakon o 

invalidskih organizacijah v drugem odstavku 26. člena določa, da nacionalni svet invalidskih 

organizacij v skladu s predpisi predlaga skupne predstavnike invalidov v organe drţavnih in drugih 

javnih institucij ter v organe mednarodnih organizacij in zdruţenj in opravlja druge skupno 

dogovorjene aktivnosti. 

 

Ker pa v nacionalni svet invalidskih organizacij niso vključene vse reprezentativne in druge 

invalidske organizacije, lahko svoje predstavnike za imenovanje v svet Fundacije za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji predlagajo tudi tiste reprezentativne in 

druge invalidske organizacije, ki delujejo na drţavni ravni, ki niso vključene v nacionalni svet 

invalidskih organizacij (tiste reprezentativne invalidske organizacije in druge invalidske 

organizacije, ki delujejo na drţavni ravni, ki so povezane v nacionalni svet invalidskih organizacij, 

pa ne morejo same predlagati svojega člana), pri čemer mora Drţavni zbor Republike Slovenije 

pri imenovanju članov sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji najprej ugotoviti razmerje med včlanjenimi in ne včlanjenimi invalidskimi 

organizacijami v nacionalni svet invalidskih organizacij ter ob upoštevanju ugotovljenega razmerja 

nato imenovati ustrezno število članov na predlog včlanjenih in ne včlanjenih invalidskih 

organizacij.  

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2567


Za uravnoteţenost med predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij v svetu Fundacije za 

financiranje invalidskih in humanitarnih organizaci j v Republiki Sloveniji se določa, da imajo tudi 

humanitarne organizacije v svetu fundacije 10 članov, pri čemer Drţavni zbor Republike Slovenije 

enega člana imenuje na predlog Rdečega kriţa Slovenije, enega na predlog Slovenske Karitas, 

enega na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije, ostalih sedem pa na predlog drugih 

humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij.  

Tri člane v svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji bo imenovala Vlada Republike Slovenije, in sicer enega člana na predlog ministrstva, 

pristojnega za invalidsko varstvo, enega na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje in enega 

na predlog Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo.  

 

Pri članih sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki jih imenuje 

Drţavni zbor Republike Slovenije, bo trinajst članov predlagala skupščina Olimpijskega komiteja 

Slovenije - Zdruţenja športnih zvez, kot krovna organizacija civilne sfere na področju športa, ki 

zdruţuje veliko večino deleţnikov civilne sfere na področju športa v Republiki Sloveniji, pri čemer 

so v zakonu kot predlagateljice zajete vse skupine članstva Olimpijskega komiteja Slovenije - 

Zdruţenja športnih zvez, enega člana bo predlagalo zdruţenje športnih organizacij, ki so 

organizirane na nacionalni ravni in niso članice OKS-ZŠZ, dva člana pa bosta predlagali skupnost 

in zdruţenje občin Slovenije. Enega člana v svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji bo na predlog ministrstva, pristojnega za šport, imenovala Vlada Republike 

Slovenije. 

 

Pri imenovanju dveh kandidatov za člana sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji, ki sta predstavnika občinskih športnih zvez,  velja pravilo, da se kandidata za 

člana izvolita po načelu regionalne zastopanosti tako, da je en član sveta fundacije predstavnik 

vzhodne regije Slovenije, drug član sveta fundacije pa predstavnik zahodne regije Slovenije.  

Pri členitvi Slovenije na t. i. vzhodno in zahodno regijo se za namen izvolitve in imenovanja dveh 

kandidatov za člana sveta fundacije izmed predstavnikov občinskih športnih zvez uporablja 

veljavna Uredba o standardni klasifikaciji teritorialnih enot, ki ureja statistično klasifikacijo 

teritorialnih enot oziroma  podrobneje določa teritorialne ravni.  

Za namen imenovanja dveh kandidatov za člana sveta Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji, ki sta predstavnika občinskih športnih zvez, v vzhodno regijo 

sodijo: pomurska regija, podravska regija, koroška regija, savinjska regija, zasavska regija, 

posavska regija in jugovzhodna Slovenija; v zahodno regijo pa sodijo preostale regije, in sicer: 

osrednjeslovenska regija, gorenjska regija, primorsko-notranjska regija, goriška regija in obalno-

kraška regija. 

 

Postopek in način volitev trinajstih članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji, ki jih na predlog skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije-Zdruţenja športnih 

zvez imenuje in razrešuje Drţavni zbor Republike Slovenije, bo potekal po postopku, ki ga bo 

določil z internim aktom OKS – ZŠZ.  

 

K 7. členu: 

 

V tem členu se določa, kdo ne more biti član sveta in član Nadzornega odbora fundacije, in sicer 

gre za posameznike, ki nimajo poslovne sposobnosti ter posameznike, ki ne morejo biti člani sveta 

in člani nadzornega odbora zaradi eventualnega navzkriţja interesov.  V zakonu so torej 

definirane tiste okoliščine, v katerih zasebni interes člana sveta ali člana Nadzornega odbora 

fundacije lahko vpliva ali ustvarja videz, da vpliva na nepristransko in objektivno opravljanje 

njenih javnih nalog. Zasebni interes navedenega člana fundacije pomeni premoţenjsko ali 

nepremoţenjsko korist zanjo, za njene druţinske člane in za druge fizične osebe ali pravne osebe, 

s katerimi ima ali je imela osebne, poslovne ali politične stike.  

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pomurska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podravska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Savinjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Zasavska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Posavska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Jugovzhodna_Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osrednjeslovenska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gorenjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Primorsko-notranjska_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gori%C5%A1ka_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obalno-kra%C5%A1ka_regija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Obalno-kra%C5%A1ka_regija


 

Ker pa je pravica sodelovati pri upravljanju fundacije (kot pravne osebe javnega prava)  izraz 

ustavne pravice sodelovanja pri upravljanju javnih zadev, ko jo določa 44. člen Ustave RS, mora 

biti poseg v to pravico in določanje nezdruţljivosti pri opravljanju te funkcije, skladno z načelom 

sorazmernosti. Iz Pravnega mnenja o ustavnopravnih vprašanjih nezdruţljivosti članstva v Svetu 

Fundacije za šport in vodstvenih funkcij v športnih zvezah ter drugih prejemnikih sredstev 

fundacije, ki ga je dne 23. 10. 2012 izdelal Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani 

izhaja, da onemogočanje članstva v svetu Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji odgovornim osebam oziroma zastopnikom v organizacijah, ki so prejemnice 

finančnih sredstev fundacije, pomeni ustavno nedopusten poseg v ustavno pravico do sodelovanja 

pri upravljanju javnih zadev iz 44. člena Ustave RS. V Ustavi RS namreč ne bi bilo podlage za t. i. 

zakonski pridrţek, ki bi zakonodajalcu dopuščal omejitev te pravice, absolutna prepoved 

sodelovanja v svetu fundacije za odgovorne osebe v organizacijah, ki so prejemnice finančnih 

sredstev fundacije, pa ni nujna. 

 

Konflikt interesov v primeru odločanja o dodelitvi sredstev organizaciji, ki ji pripada nek član sveta, 

je mogoče ustrezno rešiti tudi na blaţji način (npr. z institutom izločitve posameznega člana sveta 

v konkretni zadevi, kjer zanj obstaja konflikt interesov), obenem pa je potrebno imeti pred očmi 

tudi dejstvo, da posamezni član sveta ţe glede na sestavo sveta fundacije, ki izhaja iz ZLPLS, in 

predpisani način odločanja Sveta, nima odločilnega vpliva niti pri odločanju o kriterijih oziroma 

merilih za dodelitev javnih sredstev s splošnimi akti, saj je s Pravili (h katerim je dala soglasje 

Vlada RS) predvideno večinsko odločanje ob zagotovljenem kvorumu. Poleg zahtevanega 

kvoruma in večine v Svetu Fundacije pa v konkretnem postopku odločanja o dodelitvi sredstev s 

svojim predlogom sodeluje še strokovna komisija, odločitev pa je potrebno sprejeti ob upoštevanju 

predpisanih kriterijev in meril. Tudi v konkretni zadevi posamezni član sveta torej praviloma nima 

odločilnega vpliva pri odločanju o dodelitvi sredstev.  

 

Omejitve glede članstva v svetu fundacije se nanašajo na osebe, ki: 1)  niso polnoletne ali 

poslovno sposobne; 2) so zaposlene na fundaciji; 3) opravljajo nadzor nad fundacijo; 4) so 

funkcionarji po predpisih s področja integritete in preprečevanja korupcije; 5) so zaposleni pri 

pravnih osebah, ki prirejajo igre na srečo; 6) imajo v lasti več kot en odstotek kapitala, 

upravljavskih pravic ali glasovalnih pravic v pravnih osebah, ki prirejajo igre na srečo; 7) so člani 

vodstev političnih strank ter 8) so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki so 

prejemniki finančnih sredstev fundacije. Iste omejitve – razen opravljanja nadzora nad fundacijo – 

veljajo tudi za člane Nadzornega odbora fundacije.  

 

K 8. členu: 

 

Opredeljen je čas trajanja mandata člana sveta fundacije. Mandat člana sveta fundacije traja pet 

let. Član sveta fundacije je lahko največ dvakrat zaporedoma imenovan na to funkcijo. Svoje delo 

opravljajo člani sveta fundacije nepoklicno.  

 

K 9. členu: 

 

Navedeni člen opredeljuje, kdo vodi delo sveta fundacije. Delo sveta fundacije vodi predsednik 

sveta fundacije, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik sveta fundacije, pri čemer se vodenje dela 

sveta fundacije podrobneje opredeli v pravilih fundacije. Predsednika in podpredsednika sveta 

fundacije izvolijo člani sveta fundacije izmed sebe.  

 

K 10. členu:  

 

Opredeljujejo se pristojnosti sveta fundacije in določa kvalificirana - dvotretjinska večina za 



sprejem finančnega načrta, zaključnega računa, splošnega akta, ki podrobneje ureja postopek, 

pogoje in merila za  razporeditev sredstev fundacije ter pravil fundacije, in sicer zaradi doseganja 

čim širšega soglasja članov sveta fundacije pri sprejemanju teh temeljnih aktov, s katerimi se 

določa delovanje organov fundacije, obseg sredstev, ki jih fundacija razdeli v posameznem letu ter 

določajo pogoji in merila za razporeditev teh sredstev.  

 

Razporeditev javnih sredstev Fundacije torej temelji na zakonu in splošnem aktu, ki podrobneje 

ureja postopek, pogoje in merila za razporeditev sredstev fundacije, ki ga svet na podlagi 

zakonske zahteve 10. člena sprejme z dvotretjinsko večino.  K splošnem aktu, ki ureja postopek, 

pogoje in merila za razporeditev sredstev fundacije, in pravilom fundacije, daje soglasje Drţavni 

zbor Republike Slovenije in se objavita v Uradnem listu Republike Slovenije.  

 

K 11. členu: 

 

Po sedaj veljavni ureditvi nadzor nad finančnim poslovanjem fundacij ni ustrezno urejen, zato na 

fundaciji vseskozi letijo očitki, da je njuno poslovanje in delovanje nepravilno. ZLPLS od fundacije 

zahteva, da mora voditi poslovne knjige ter izdelati letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo 

vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode, prav tako je fundacija dolţna 

letno, do konca marca, predloţiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v preteklem 

koledarskem letu ustreznim organom. Čeprav je predviden tudi finančni nadzor nad poslovanjem 

fundacij s strani Računskega sodišča, pa informacij v poročilu fundacije ni bilo moţno v celoti šteti 

za točne in popolne. Navedeno pomanjkljivost se s predlaganim zakonskim osnutkom odpravlja 

tako, da je v 11. členu predvideno, da mora fundacija vsako leto s strani pooblaščene organizacije 

revidirati zaključni račun, kar pomeni, da bodo s strani neodvisnih in strokovno usposobljenih 

strokovnjakov - pooblaščenih revizorjev, zbrani dokazi o uradnih trditvah, ki ji vsebuje predmet 

revidiranja, to je zaključni račun oziroma letno poročilo fundacije. Tudi sicer je v skladu z določbo 

četrtega odstavka 30. člena Zakona o ustanovah organu, pristojnem za ustanove, dana moţnost, 

da lahko zahteva, da mora poročilo o finančnem poslovanju revidirati pooblaščeni revizor.  

 

Glavni namen predvidene revizije je torej ugotoviti in potrditi, da so informacije, ki jih vsebuje 

predmet revidiranja, točne, popolne in se je nanje mogoče zanesti, kar pa pomeni tudi, da   bodo 

računovodski izkazi resnično in pošteno predstavljati stanje poslovnih dogodkov v določenem letu 

(da so torej poslovni dogodki dejansko nastali, da so bili pravilno evidentirani, da so v 

računovodskih izkazih pravilno predstavljeni in da nedvomno pripadajo revidirani osebi). Svetu 

fundacije je prepuščeno le, da izbere oziroma določi pooblaščeno organizacijo za revidiranje.  

 

K 12. členu: 

 

V tem členu se določa poslovodni organ fundacije, to je direktor fundacije, njegove pristojnosti in 

osnovni pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, ki kandidira za direktorja fundacije. Druge 

pogoje in postopek za imenovanje direktorja fundacije bo določal splošni akt fundacije. Izrecno so 

v tem členu določeni tudi razlogi, ki preprečujejo, da bi bila posamezna oseba lahko imenovana za 

direktorja fundacije. 

 

S predvideno ureditvijo se odpravlja anomalija pri poslovodnih organih obeh fundacij, saj je s 

sedaj veljavnim zakonom predvideno, da je poslovodni organ Fundacije za financiranje invalidskih 

in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji direktor, medtem ko pa je pri Fundaciji za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji kot poslovodni organ predviden predsednik 

sveta (13. člen Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije). Z zakonom  se pri 

Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji torej ponovno vzpostavlja 

direktor kot poslovodni organ, s čimer se sledi ureditvi, ki velja za Fundacijo za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in je kot taka veljala tudi za Fundacijo 



za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji pred novelo v letu 2012.  

 

Ob ponovni vzpostavitvi direktorja kot poslovodnega organa Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji bo administrativne naloge za fundacijo ponovno opravljala 

fundacija sama in ne več ministrstvo, pristojno za šport.  S predlagano ureditvijo poslovodnega 

organa se sledi temeljem teorije organizacij, ki pravi, da naj bi bili poslovodna in upravljavska 

funkcija ločeni, s čimer se povečuje transparentnost delovanja organizacije.  

 

K 13. členu: 

 

Določa se poklicna funkcija direktorja fundacije, trajanje njegovega mandata, postopek njegovega 

imenovanja in višina njegove plače. Direktorja fundacije imenuje in razrešuje svet fundacije, k 

imenovanju in razrešitvi direktorja pa daje soglasje Vlada Republike Slovenije. Podrobnejši 

postopek imenovanja direktorja fundacije določajo pravila fundacije.  

 

K 14. členu: 

 

Navedeni člen določa pogoje za predčasno razrešitev direktorja fundacije. Ključni razlogi za 

razrešitev direktorja so v tem, da direktor ne izpolnjuje nalog, določenih z odlokom o ustanovitvi 

fundacije in pravili fundacije. Razrešitev direktorja opravi svet fundacije. Pisno obrazloţen predlog 

za razrešitev direktorja lahko poda najmanj deset članov sveta. Direktor je razrešen, če je za 

razrešnico glasovala večina vseh članov sveta in če k njegovi razrešitvi da soglasje Vlada 

Republike Slovenije. Podrobnejši postopek razrešitve direktorja fundacije določajo pravila 

fundacije. 

 

K 15. členu: 

 

Določa se, s katerimi sredstvi upravlja fundacija. Gre za različno vrsto sredstev, in sicer za 

sredstva, ki jih fundacija pridobi s plačevanjem dajatev za prirejanje iger na srečo po določbah 

zakona, ki ureja igre na srečo, ki so namenjena za financiranje dejavnosti invalidskih in 

humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije oziroma za financiranje 

dejavnosti športnih organizacij v Republiki Sloveniji zaradi uresničevanja javnega interesa na 

področju športa, prav tako pa tudi za sredstva, ki jih fundacija pridobi iz drugih virov (z 

upravljanjem ustanovitvenega premoţenja, prihodki od opravljanja dejavnosti, z darili, volili in 

drugimi prihodki ter drugimi naklonitvami).  

 

Člen določa tudi namenskost sredstev obeh fundacij, ki jih fundaciji lahko namenita izključno za 

financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, in sicer na podlagi pogojev in meril za 

razporeditev sredstev fundacije, ki so določena v zakonu in splošnem aktu fundacije, katerega 

svet fundacije sprejme z dvotretjinsko večino članov, kot je to določeno v drugem odstavku 10. 

člena tega zakona.  

 

Omejuje se dovoljena poraba sredstev za lastno delovanje, in sicer do največ 5% obsega 

sredstev, predvidenih v letnem finančnem načrtu, s čemer se zagotavlja, da se večina sredstev 

namenja za izvrševanje ključnega namena zakona. Določa se tudi namenskost sredstev v 

primeru, da fundaciji ustvarita preseţek prihodkov nad odhodki in obdobje porabe teh sredstev. Ta 

sredstva, ustvarjena iz preseţka prihodkov nad odhodki, se lahko le v naslednjem koledarskem 

letu namenijo zgolj za povečanje premoţenja fundacije ali za financiranje programov, delovanja in 

naloţb invalidskih in humanitarnih oziroma športnih organizacij.  

 

Določen je tudi organ odločanja glede porabe preseţka prihodkov nad odhodki. O tem odloča svet 

fundacije s soglasjem Nadzornega odbora. 



 

K 16. členu: 

 

Zakon v določbah od 16. do 21. člena določa postopek izbire in sofinanciranja programov ter 

razporejanje sredstev fundacije. Opredeljena so postopkovna pravila, ki se uporabljajo pri 

odločanju fundacije o vlogah za razporeditev sredstev fundacije.  

 

Do sedaj sta fundaciji uporabljali različne postopke pri izvedbi javnih razpisov (FIHO en krat letno 

z proceduralno prakso, FŠO je v treh razpisih v daljšem časovnem obdobju dosledno uporabljal 

Zakon o splošnem upravnem postopku). V praksi se je izkazalo, da so postopki deloma preveč 

zapleteni in zaradi nejasnih pravil povzročajo zastoje oziroma zaplete.  

 

Nova pravila so določena bolj natančno, transparentno, enostavno in gredo v smeri delnega 

poenotenja za obe fundaciji, upoštevajoč zaplete oziroma teţave v praksi obeh fundacij. Še naprej 

je predvidena smiselna uporaba upravnega postopka za tista vprašanja, ki v zakonu ali splošnih 

aktih fundacij ne bi bila urejena.    

 

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji v postopkih izbora in 

sofinanciranja izvajalcev posameznih programov in področij letnega programa športa postopa po 

določbah zakona, ki ureja šport, a se postopek odločanja o vlogah za razporeditev sredstev 

Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ureja 

primerljivo s tem zakonom in s splošnim aktom iz drugega odstavka 10. člena, ki podrobneje 

določa pogoje, merila in postopek razporejanja sredstev.  

  

Na podlagi predloga komisije izda odločbo o izbiri ter obsegu sofinanciranja ali o zavrnitvi 

sofinanciranja programa svet fundacije, dočim o ugovoru na odločbo o izbiri ter obsegu 

sofinanciranja ali o zavrnitvi sofinanciranja programa odloča nadzorni odbor fundacije. 

 

K 17. členu: 

 

Ta člen določa jasno in natančno določa namen razporejanja sredstev Fundacije za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Fundacija za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji lahko financira oziroma sofinancira le: 1) izvajanje 

posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij in programov humanitarnih 

organizacij za reševanje socialnih stisk in teţav oziroma reševanje socialnih potreb 

posameznikov; 2) delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij ter 3) naloţbe v osnovna 

sredstva invalidskih in humanitarnih organizacij ter njihovo vzdrţevanje 

 

K 18. členu: 

 

Opredeljeni so pogoji za razporejanje sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ni mogoče financirati oziroma sofinancirati katerekoli 

organizacije, temveč le tiste organizacije, ki so na podlagi zakona pridobile status invalidske ali 

humanitarne organizacije, določeni pa so še dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati te 

organizacije (npr. da so vpisane v register invalidskih organizacij po zakonu o invalidskih 

organizacijah ali v razvid humanitarnih organizacij po zakonu o humanitarnih organizacijah; da 

izvajajo najmanj en posebni socialni program ali program nacionalnega pomena za funkcionalno, 

socialno ali zdravstveno ogroţene posameznike s celotnega območja drţave; da se iste 

dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne sluţbe; da imajo v skladu s splošnim aktom fundacije 

izdelan finančno ovrednoten letni delovni program za naslednje koledarsko leto, iz katerega so 

razvidni delovanje (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve in naloţbe v osnovna 



sredstva organizacije ter njihovo vzdrţevanje; da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi 

programov, če so prejela sredstva za preteklo koledarsko obdobje; da izvajanje posebnih socialnih 

programov in storitev invalidskih organizacij ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni 

pogojeno s članstvom v invalidskih in humanitarnih organizacijah). 

 

K 19. členu: 

 

V tem členu so jasno, natančno in transparentno določena merila za razporejanje sredstev 

Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, saj namreč 

merila - poleg razpisnih pogojev in kriterijev - predstavljajo pri upravljanju z javnimi finančnimi 

sredstvi eno ključnih tveganj zlorabe teh sredstev. Predvsem iz navedenega razloga je za to 

potrebno, da so merila za razporejanje sredstev fundacije določena oziroma opredeljena v 

zakonu, saj je to namreč ena od varovalk, ki omogoča zmanjševanje tega tveganja ter se 

omogoča ustrezno zagotavljanja gospodarne rabe javnih sredstev. 

 

Tako pravilo pa je potrebno tudi zaradi tega, ker so v praksi ravno take pritoţbe, v katerih 

organizacije izraţajo splošno nezadovoljstvo z merili, pogoji in kriteriji, najštevilčnejše. Namen in 

smisel pritoţbenega postopka zoper individualne odločbe fundacij pa ni v tem, da se presoja 

primernost sprejetih meril, pogojev in kriterijev, ampak v tem ali so bili le-ti pri odločanju o 

konkretni vlogi organizacije in izdaji odločbe o razporeditvi sredstev fundacije pravilno uporabljeni. 

 

 

 

Navedeno pravilo je pripravljalec zakona upošteval za obe fundaciji, tako da so merila za 

razporejanje sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji opredeljena v tem zakonu, dočim pa bodo merila v postopkih izbire in sofinanciranja 

programov in področij letnega programa športa določena v 16. členu novega Zakona o športu 

(EVA 2013-3330-0161).  

 

V postopku izbire za dodelitev sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji se ocenjuje:  1) finančno ovrednotene letne delovne programe 

invalidskih in humanitarnih organizacij; 2) delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij ter 3) 

naloţbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrţevanje. Podrobnejši pogoji, merila in postopek 

razporejanja sredstev se določijo s splošnim aktom iz drugega odstavka 10. člena tega zakona. V 

primeru, da ne zakon, ne navedeni predpis posameznega vprašanja postopka ne urejata, se 

smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.   

 

K 20. členu: 

 

Člen določa postopek razporejanja sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji, ki se izvede kot javni razpis. O pravočasnih in popolnih vlogah 

odloča svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

 

Uvedeno generalno pravilo glede vročanja odločb in drugih listin v postopku odločanja o vlogah za 

razporeditev sredstev fundacije tako, da se uvede domnevo o vročitvi in sicer tako, da pošiljka 

šteje za vročeno osmi dan od odpreme pošiljke na pošto. Pošiljke se vročajo priporočeno, s čimer 

je zagotovljena sledljivost pošiljke. Domnevo vročitve poznajo tudi drugi zakoni npr. Zakon o vrtcih 

(ki v 20.e členu določa, da se šteje, da so odločitve vrtca vročene naslovniku osmi dan od 

odpreme na pošto) in Zakon o davčnem postopku (ki v 85. členu določa, da je vročitev opravljena 

15. dan od dneva odpreme). Domneva vročitve bo skrajšala postopkovne zastoje v razpisnih 

postopkih, saj je bilo v praksi  več primerov, ko so bile vročitve neuspešne, ker fundacija ni prejela 

podpisane povratnice in zato ni bilo mogoče v predvidenem času zaključiti postopka, saj odločbe 



niso postale dokončne. 

 

Zoper odločitev sveta fundacije, s katero je odločeno o vlogi na javni razpis za razporeditev 

sredstev fundacije, je dovoljena pritoţba na nadzorni odbor iz 22. člena tega zakona v roku 20 dni. 

Odločitev nadzornega odbora o izbiri je s tem dokončna, kar pomeni, da zoper njo tako ni več 

mogoče vlagat rednih pravnih sredstev, dopustno pa je vloţiti toţbo na Upravnem sodišču 

Republike Slovenije. 

 

V četrtem odstavku se z namenom povečanja učinkovitosti določi dalji rok, v katerem pritoţbeni 

organ sprejme odločitev. Nadzorni odbor fundacije odloči o pritoţbi brţ ko je to mogoče, 

najpozneje pa v roku 20 dni.  

 

K 21. členu: 

 

Zaradi eventualnega navzkriţja interesov ter zagotovitve objektivnosti in nepristranosti pri 

odločanju je v tem členu predvidena izločitev članov sveta fundacije in članov nadzornega odbora 

fundacije iz postopka odločanja o vlogi za razporeditev sredstev fundacije oziroma iz odločan ja v 

pritoţbenem postopku, in sicer kadar gre za sofinanciranje organizacije, v kateri je on sam ali 

njegov druţinski član, odgovorna oseba, poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik.  

 

Navedena ureditev je primerljiva z določbami o izločitvi uradne osebe po določbah zakona o 

splošnem upravnem postopku, s tem, da pojem druţinskega člana  opredeljuje zakon, ki ureja 

integriteto in preprečevanje korupcije (druţinski člani funkcionarja sveta fundacije ali člana 

nadzornega odbora fundacije so: njegov zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, 

sestre in osebe, ki s funkcionarjem ţivijo v skupnem gospodinjstvu ali v zunajzakonski skupnosti).  

 

Da bi bila ta določba v praksi resnično učinkovita, pri izvrševanju pa nearbitrarna, bo potrebno v 

takšnih primerih smiselno uporabljati tudi določbe 38. in 39. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11), ki predvideva natančnejšo ureditev posledic 

neupoštevanja dolţnosti izogibanja nasprotij interesov in sam postopek ugotavljanja nasprotja 

interesov, fundaciji pa bosta lahko tudi sami določili postopek izločitve: npr. komu član sveta ali 

nadzornega odbora fundacij sporoči obstoj ali sum obstoja izločitvenega razloga, kdo odloča o 

predlogu za izločitev, itd.  

 

K 22. členu: 

 

Določa se organ, pristojen za opravljanje nadzora nad delovanjem in poslovanjem fundacije, 

njegova sestava in trajanje mandata njegovih članov; določa se tudi postopek konstituiranja 

nadzornega organa.  

 

Ta člen določa tudi rok za sklic konstitutivno seje Nadzornega odbora fundacije in sklicatelja.  

 

Mandat članov Nadzornega odbora fundacije je pet let. Člani Nadzornega odbora so lahko največ  

dvakrat zaporedoma imenovani na to funkcijo.    

 

K 23. členu: 

 

Ker je fundacija pravna oseba javnega prava, se določa, da finančni nadzor nad njenim 

poslovanjem opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije  kot najvišji organ kontrole drţavnih 

računov, drţavnega proračuna in celotne javne porabe. Tudi sicer so ustanove podvrţene 

precejšnjemu nadzoru s strani pristojnega ministrstva. Nadzor nad finančnim poslovanjem sicer 

opravljajo pristojni drţavni organi oziroma pooblaščene organizacije. Poseben nadzor je potreben 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056


nad ustanovitvenim premoţenjem, ki se lahko zmanjša le ob pogojih, navedenih v 28. členu 

zakona, ki ureja ustanove. 

 

K 24. členu: 

 

Na podlagi 4. člena tega zakona, ki določa, da se za poslovanje fundacije uporabljajo določbe 

Zakona o ustanovah (Uradni list RS, št. 70/05 – UPB 1 in 91/05 – popr.), se v tem členu povzema 

ureditev, ki izhaja iz 30. člena Zakona o ustanovah, in sicer da mora fundacija voditi poslovne 

knjige ter izdelati letno poročilo v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in izdelavo 

računovodskih poročil za zavode. Primerljivo z določbami 30. člena Zakona o ustanovah se 

določajo tudi institucije, katerim je fundacija dolţna predloţiti poročilo o delu in finančnem 

poslovanju v preteklem koledarskem letu. Uprava ustanove je tako dolţna Drţavnemu zboru 

Republike Slovenije in pristojnemu ministrstvu (za delovanje invalidskih organizacij, za delovanje 

humanitarnih organizacij, za šport) vsako leto predloţiti poročilo o delu in finančnem poslovanju v 

preteklem koledarskem letu. Sestavni del poročila o delu in finančnem poslovanju v preteklem 

koledarskem letu sta tudi poročilo Nadzornega odbora in revizijsko poročilo iz 11. člena tega 

zakona. 

 

V skladu z zakonom, ki ureja ustanove, lahko organ, pristojen za ustanove, zahteva, da mora 

poročilo o finančnem poslovanju revidirati pooblaščeni revizor, dočim pa ureditev predlaganega 

zakona predvideva, da mora fundacija zaključni račun vsako leto revidirati s strani pooblaščene 

organizacije za revidiranje, s tem, da pooblaščeno organizacijo za revidiranje izbere svet 

fundacije. 

 

K 25. členu: 

 

Ker je fundacija ustanovljena za trajne in splošnokoristne namene ter je izjemnega pomena za 

opravljanje dejavnosti invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, se določa, da lahko s 

svojim premoţenjem razpolaga le v soglasju s svojim ustanoviteljem,  to je Drţavnim zborom 

Republike Slovenije, kot najvišjim  predstavniškim in zakonodajnim telesom v drţavi, ki predstavlja 

in odloča v imenu vseh drţavljanov. Tako fundacija za odplačen ali neodplačen prenos 

premoţenja na druge pravne ali fizične osebe potrebuje predhodno soglasje Drţavnega zbora 

Republike Slovenije.  

 

K 26. členu: 

 

Vlada Republike Slovenije je tisti del kapitala Loterije Slovenije, d. d., ki je bil na podlagi Zakona o 

lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96) prenesen na Kapitalsko 

druţbo pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., in na Slovenski drţavni holding, d. d., 

uvrstila med strateške naloţbe in s tem preprečila moţnost razprodaje oz. moţnost vdora 

domačega ali tujega špekulativnega kapitala. Z določbami 26. člena tega zakona se dolgoročno 

ohranja druţbena funkcija tega kapitala, ki je namenjen ustvarjanju javnih sredstev za financiranje 

dejavnosti invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij.  

 

Izhajajoč izključno iz nominalnega razmerja kapitalskih deleţev Fundacije za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) in Fundacije za šport (FŠO) v Loteriji Slovenije d.d. 

(40% : 10%) bi po naravi stvari sledilo razmerje 4:1, vendar bi bilo v primeru prodaje ali prenosa 

deleţev v Loteriji Slovenije d.d., glede na pomembnost invalidskega športa za socialno aktivacijo 

invalidov in spodbujanje pozitivne podobe invalidov v javnosti ter tozadevno vlogo Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, smiselno nekoliko okrepiti njen kapitalski 

deleţ v Loteriji Slovenije d.d., zaradi tega se predlaga razmerje 2:1.    

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0103


K 27. členu: 

 

Določa se, kdaj Drţavni zbor Republike Slovenije in Vlada Republike Slovenije prvič imenujeta 

člane sveta fundacije na podlagi določb tega zakona, in sicer se svet fundacije oblikuje v skladu s 

tem zakonom najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona, dosedanji svet fundacije pa 

nadaljuje delo do imenovanja novega sveta fundacije.  

 

K 28. členu: 

 

Določa se, da se direktor Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji prvič imenuje na podlagi določb tega zakona po izteku mandata dosedanjemu 

direktorju Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

Ker se, v primerjavi s trenutno veljavnimi določbami zakona, kjer je kot poslovodni organ 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji določen predsednik sveta 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, s tem zakonom tudi pri 

Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji kot poslovodni organ ponovno 

določa direktor (glej 12. člen tega zakona), se v prehodni določbi določa rok, v katerem mora biti 

imenovan vršilec dolţnosti direktorja Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji, čas njegovega mandata in pogoji, ki jih mora izpolnjevati posameznik, da je lahko 

imenovan za vršilca dolţnosti direktorja.  

 

K 29. členu: 

 

Zaradi ponovne vzpostavitve funkcije direktorja kot poslovodnega organa Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in z imenovanjem vršilca dolţnosti direktorja 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, predsednik sveta Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ne more biti več poslovodni organ fundacije 

in njegova subjektiviteta preneha. 

 

K 30. členu: 

 

Obe fundaciji imata na podlagi trenutno veljavne ureditve organa, ki sta pristojna za odločanje o 

pritoţbah zoper odločitev sveta fundacije glede vlog za razporeditev sredstev fundacije, in sicer je 

pri Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji to 

nadzorni odbor, pri Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji pa Komisija 

za pritoţbe. S tem členom se določa, da oba v prejšnjem stavku te obrazloţitve omenjena organa 

z začetkom veljavnosti tega zakona nadaljujeta delo kot Nadzorna odbora fundacije, s 

pristojnostmi, kot ki jih določa ta zakon v 16., 17. in 19. členu.  

 

Določa se tudi čas prvega imenovanja članov Nadzornega odbora fundacije na podlagi določil 

tega zakona. 

 

K 31. členu: 

 

Novela Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije iz leta 2012 (Ur. list RS, št. 58/12) 

določa, da administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji opravlja ministrstvo, pristojno za šport, in še, da zaposleni na Fundaciji za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki je do začetka veljavnosti novele zakona iz leta 2012 

opravljal administrativne naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji, po začetku veljavnosti novele zakona preide na Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, 

kulturo in šport. Ker se s tem zakonom opravljanje administrativnih nalog za Fundacijo za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji iz ministrstva, pristojnega za šport, prenaša 



nazaj na Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji in bo Fundacija za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji svoje administrativne naloge na podlagi 

določil tega zakona torej ponovno opravljala sama, se javni usluţbenec, ki je na podlagi novele 

Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije iz leta 2012 (Ur. list RS, št. 58/12) prešel 

na Ministrstvo za izobraţevanje, znanost, kulturo in šport in je do sedaj na ministrstvu, pristojnemu 

za šport, opravljal naloge za Fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, 

ponovno zaposli na Fundaciji za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

 

K 32. členu: 

 

Člen predvideva, da se postopki izbire in sofinanciranja programov oziroma razporejanja sredstev 

fundacije, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, zaključijo po določbah Zakona o 

lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 

109/11 in 58/12). 

 

K 33. členu: 

 

Ker ta zakon nadomešča sedaj veljavni Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije 

(Uradni list RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11 in 58/12) in sedaj samostojno ureja 

materijo tako glede Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji kot tudi glede Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, se v tej 

prehodni določbi določa, da Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, ki je do sedaj 

urejal navedeni fundaciji, preneha veljati. Hkrati preneha veljati tudi uredba, ki je določala 

postopek izbora predlogov članov Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji in je bila izdana na podlagi novele Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije 

Slovenije iz leta 2012, saj je postopek imenovanja članov sveta Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji po tem zakonu določen drugače, kot je bil določen v noveli 

Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije iz leta 2012.     

 

K 34. členu: 

 

Po uveljavitvi tega zakona se predvideva šestmesečni rok za uskladitev akta o ustanovitvi 

fundacije s tem zakonom, dočim se za uskladitev pravil in drugih splošnih pravnih aktov fundacije 

z določbami tega zakona predvideva rok enega leta po uveljavitvi tega zakona. 

 

K 35. členu: 

 

Določa se splošni, petnajstdnevni rok za uveljavitev zakona.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


