
 

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. 

člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove 

(opr. št. notarskega zapisa z dne 8. 4. 2015 notarke Eve Simone Tomšič: SV – 324/2015), je 

uprava Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove, na svoji seji dne 

28. 9. 2015, ob soglasju Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez, sprejetem na seji Izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez dne 13. 10. 2015, sprejela  

 

 

STATUT  

FUNDACIJE ZA PODPORO ŠPORTNIKOM IZ SOCIALNO ŠIBKIH 

OKOLIJ, USTANOVA 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Fundacija za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanova (v nadaljevanju: fundacija) 

je pravna oseba zasebnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti 

samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi, v svojem imenu in za svoj račun. Fundacija 

odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. 

 

2. člen 

 

S tem statutom se podrobneje ureja delovanje fundacije. 

 

3. člen 

 

Statut ureja: 

-  podrobnejšo organizacijo fundacije, 

-  postopek sprejemanja aktov fundacije, 

-  organe fundacije, njihove pristojnosti in način odločanja, 

-  kriterije in postopke za imenovanje članov organov fundacije, 

-  upravljanje in zastopanje fundacije, 

-  premoženje fundacije, razpolaganje s premoženjem in stroške poslovanja fundacije, 

- druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti v skladu z namenom, za katerega je 

fundacija ustanovljena. 

 

4. člen 

 

Fundacija uporablja v pravnem prometu svoj žig. Žig je okrogle oblike, premera 30 mm, na 

obodu zgoraj je napis »Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez«, spodaj pa napis 

»Fundacija za športnike«. 



 

 

Žig je opremljen z zaporedno številko. 

 

 

II. IME IN SEDEŽ FUNDACIJE 
 

5. člen 

 

Ime fundacije je: »FUNDACIJA ZA PODPORO ŠPORTNIKOM IZ SOCIALNO ŠIBKIH 

OKOLIJ, USTANOVA«. 

 

Skrajšano ime fundacije je Fundacija za športnike. 

 

Sedež ustanove je Ljubljana. 

 

Ime in sedež lahko spremeni uprava s soglasjem ustanovitelja. Sprememba je veljavna, ko da 

soglasje pristojno ministrstvo. 

 

 

III. NAMEN FUNDACIJE 

 

6. člen 

 

Namen fundacije je splošno koristen, dobrodelen in trajen. 

  

Fundacija je ustanovljena za področje športa, vzgoje in izobraževanja v športu in financiranje 

športnih subjektov. 

 

Namen fundacije je s finančnimi viri prispevati h kakovosti in raznolikosti dejavnosti 

športnikov in enakopravnemu vključevanju športnikov iz socialno šibkejših okolij v vse športne 

aktivnosti. 

Namen ustanovitve in delovanja fundacije je: 

1. dodeljevanje materialne in denarne pomoči športnikom, ki se znajdejo v socialni stiski, 

2. pomoč socialno ogroženim športnikom in s tem prispevanje k vzpostavitvi enakih 

možnosti pri dostopnosti športnega udejstvovanja, 

3. sistemsko reševanje splošne ali trenutne socialne stiske športnikov, 

4. razvijanje pripravljenosti za pomoč posameznikom in ustvarjanje višje ravni športne in 

občečloveške solidarnosti in 

5. širjenje individualnih in skupinskih možnosti za doseganje višje ravni kakovosti 

življenja športnikov in s tem kakovosti družbe. 

 

 

IV. ORGANI FUNDACIJE 

 



 

7. člen 

 

Organi fundacije so: 

1. Uprava 

2. Nadzorni svet 

3. Predsednik 

 

IV.1. Uprava fundacije 

 

8. člen 

 

Upravo sestavljajo trije člani. 

 

Člane uprave imenuje in predlaga razrešitev ustanovitelj. 

 

Član uprave je lahko vsaka polnoletna in poslovno sposobna oseba, ki ni zaposlena na fundaciji, 

niti nad njo ne opravlja nadzora. Člani uprave so praviloma iz vrst članov Izvršnega odbora 

Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez. 

 

Funkcija člana uprave je častna. 

 

Mandatna doba člana uprave znaša 4 (štiri) leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

Predsednika uprave izmed sebe izvolijo člani uprave na prvi seji. 

 

Predsednik uprave navzven predstavlja in zastopa fundacijo brez omejitev, razen tistih, ki so 

določene v Zakonu o ustanovah in aktu o ustanovitvi. 

 

V primeru odsotnosti predsednika uprave, fundacijo navzven skupno predstavljata in zastopata 

preostala dva člana uprave in sicer brez omejitev, razen tistih, ki so določene v Zakonu o 

ustanovah in aktu o ustanovitvi. 

 

9. člen 

 

Uprava ima zlasti naslednje naloge: 

1. upravlja in zastopa fundacijo, 

2. skrbi za izvajanje namena fundacije, 

3. sprejema letni načrt dela in letno poročilo fundacije v soglasju z ustanoviteljem, 

4. po predhodnem pisnem soglasju ustanovitelja sprejema pravilnik o merilih oz. kriterijih 

za dodeljevanje pomoči športnikom, 

5. sprejema statut fundacije v soglasju z ustanoviteljem, 

6. sprejema druge akte in izvaja druge pristojnosti v zvezi s poslovanjem fundacije, 

7. razpravlja in sprejema odločitve o projektih in drugih vprašanjih povezanih z 

upravljanjem in zastopanjem fundacije, 



 

8. opravlja druga dela in naloge, določene z aktom o ustanovitvi in s tem statutom, 

9. vsako leto do konca marca predloži pristojnemu ministrstvu poročilo o delu in 

finančnem poslovanju za preteklo koledarsko leto. 

 

10. člen 

 

Uprava je sklepčna, če sta na njeni seji prisotna vsaj dva člana. 

 

Uprava sprejema svoje odločitve z navadno večino glasov svojih članov, razen v primerih, ko 

akt o ustanovitvi določa strožjo večino. 

 

V kolikor glasujeta le dva člana uprave, je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje predsednik. 

 

Soglasje vseh članov uprave je potrebno v primeru odločanja o zmanjšanju ustanovitvenega 

premoženja fundacije in o sprejemu ter spremembi njenega statuta. 

 

Uprava sprejema odločitve s sklepom. 

 

11. člen  

 

Sejo uprave, ki je lahko redna ali dopisna, sklicuje in vodi predsednik uprave. Sejo uprave se 

lahko skliče pisno ali ustno, vendar najkasneje 5 dni pred samo sejo. 

 

Na sejo uprave so lahko vabljene tudi pravne in fizične osebe, zadolžene za strokovno-tehnično 

in operativno izvajanje nalog fundacije. Le-te imajo pravico do razprave, nimajo pa pravice do 

glasovanja. 

 

Pristojnosti predsednika uprave so: 

- sklicuje in vodi seje uprave, 

- upravi predlaga poslovno politiko, letni delovni in finančni načrt ter razvojni program, 

- poroča upravi in nadzornemu svetu o rezultatih poslovanja fundacije in upravi predlaga v 

sprejem letno poročilo fundacije, 

- izvršuje sklepe uprave, 

- opravlja druge naloge v skladu z zakonom, aktom o ustanovitvi, statutom in drugimi akti. 

 

12. člen 

 

Uprava ali njen član sta lahko predčasno razrešena v skladu s 23. členom Zakona o ustanovah. 

 

Član uprave lahko odstopi s pisno odstopno izjavo, ki jo naslovi na upravo fundacije, 

predsednika fundacije in nadzorni svet fundacije. V tem primeru mora ustanovitelj na predlog 

uprave ali pa samostojno imenovati novega člana uprave najkasneje v roku 45 dni po prejemu 

odstopne izjave. 

 

13.člen 

 



 

Člani uprave niso upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnic in drugih stroškov. 

 

 

IV. 2. Nadzorni svet 

 

14.člen 

 

Fundacija ima tričlanski nadzorni svet. 

 

Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Član nadzornega sveta ne more biti 

član uprave fundacije. 

 

Funkcija člana nadzornega sveta je častna. 

 

Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

Predsednika nadzornega sveta izmed sebe izvolijo člani nadzornega sveta na prvi seji. 

 

15.člen 

 

Pristojnosti nadzornega sveta so: 

1. nadzoruje gospodarjenje uprave s premoženjem fundacije, 

2. nadzoruje izvajanje letnega delovnega in finančnega načrta fundacije, 

3. nadzoruje zakonitost dela fundacije. 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti nadzorni svet lahko ustanovitelju predlaga razrešitev 

uprave. 

 

16.člen 

 

Nadzorni svet je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. 

 

Nadzorni svet sprejema svoje odločitve z navadno večino glasov svojih članov. 

 

V kolikor glasujeta le dva člana nadzornega sveta, je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje 

predsednik. 

 

Soglasje vseh članov nadzornega sveta je potrebno v primeru predloga ustanovitelju za 

razrešitev uprave. 

 

Nadzorni svet sprejema odločitve s sklepom. 

 

17.člen 

 

Seje nadzornega sveta sklicuje in vodi predsednik nadzornega sveta. Sejo nadzornega sveta se 

lahko skliče pisno ali ustno, vendar najkasneje 5 dni pred samo sejo. 



 

 

Predsednik nadzornega sveta mora sklicati sejo nadzornega sveta tudi na zahtevo člana 

nadzornega sveta. Član nadzornega sveta mora sklic seje zahtevati v pisni obliki in pri tem 

podati tudi obrazložitev za sklic seje nadzornega sveta. 

 

18.člen 

 

Če nadzorni svet ne izpolnjuje nalog določenih v tem statutu, lahko ustanovitelj posameznega 

člana ali vse člane nadzornega sveta predčasno razreši. Ustanovitelj je dolžan v roku 45 dni 

imenovati novega člana ali člane nadzornega sveta. 

 

Član nadzornega sveta lahko odstopi s pisno odstopno izjavo. V tem primeru je ustanovitelj 

dolžan imenovati novega člana nadzornega sveta v roku 45 dni od prejema odstopne izjave. 

 

19.člen 

 

Člani nadzornega sveta niso upravičeni do povrnitve potnih stroškov, dnevnic in drugih 

stroškov. 

 

IV. 3. Predsednik fundacije 

 

20.člen 

 

Fundacija ima predsednika. 

 

Funkcija predsednika je častna. 

 

Predsednika fundacije imenuje ustanovitelj. Mandat predsednika traja štiri leta z možnostjo 

ponovnega imenovanja. 

 

Predsednik fundacije sodeluje pri protokolarnih in promocijskih zadevah fundacije. 

 

Predsednik fundacije ne zastopa fundacije 

 

Predsednik fundacije mora biti povabljen na vse seje uprave in nadzornega sveta fundacije, ki 

se jih udeleži po lastni presoji. Na sejah uprave in sejah nadzornega sveta predsednik fundacije 

nima glasovalne pravice, lahko pa sodeluje v razpravi. 

 

21.člen 

 

Predsednik fundacije ni upravičen do povrnitve potnih stroškov, dnevnic in drugih stroškov. 

 

 

V. KOMISIJE IN DELOVNA TELESA 

 

22. člen 

 



 

Uprava lahko za izvedbo posamezne naloge iz svoje pristojnosti imenuje komisijo ali delovno 

skupino. 

 

 

VI. ORGANIZACIJA DELOVANJA FUNDACIJE 

 

23. člen 

 

Delovanje fundacije je organizirano na način, da se zagotavlja izvajanje nalog in namena 

fundacije. 

 

Delovanje fundacije organizira, vodi in koordinira uprava fundacije. 

 

Administrativne naloge za fundacijo opravlja strokovna služba Olimpijskega komiteja 

Slovenije - Združenja športnih zvez. 

 

 

VII. PREMOŽENJE FUNDACIJE, RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM IN 

STROŠKI POSLOVANJA FUNDACIJE 
 

24. člen 

 

Premoženje fundacije je ustanovitveno premoženje in naknadno pridobljeno premoženje. 

 

Fundacija pridobiva premoženje z upravljanjem z ustanovitvenim premoženjem, iz sredstev 

ustanovitelja, preko javnih razpisov, iz dotacij, donacij, subvencij, prihodkov iz opravljanja 

nepridobitnih dejavnosti (npr. organiziranje raznih dobrodelnih prireditev), prispevkov pravnih 

in fizičnih oseb(npr. podpornih članov fundacije) in na druge načine v skladu z zakonom. 

 

Fundacija lahko pridobiva premoženje tudi iz subvencij države in občin oziroma iz subvencij 

pravnih oseb javnega prava. 

 

Prihodki fundacije se lahko uporabijo le za izvajanje namena fundacije in za poslovanje 

fundacije. 

 

 

VIII. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE FUNDACIJE 

 

25. člen 

 

Fundacija lahko preneha v primerih in po postopku določenih z zakonom, aktom o ustanovitvi 

in tem statutom. Če o prenehanju fundacije odloči uprava fundacije, morata s prenehanjem 

soglašati ustanovitelj fundacije in pristojno ministrstvo. 

 

V primeru prenehanja fundacije se premoženje fundacije v skladu z voljo in namenom 

ustanovitelja fundacije dodeli drugi ustanovi, ki izvaja enak ali podoben namen. 

 



 

O trajanju in prenehanju fundacije ter o statusnih spremembah odloča ustanovitelj fundacije s 

sklepom. 

 

 

IX. KONČNA DOLOČBA 

 

26. člen 

 

Ta statut sprejme uprava fundacije in začne veljati z dnem, ko z njim soglašata ustanovitelj 

fundacije in pristojno ministrstvo. 

 

 

Ljubljana,  

 

 

      Predsednik uprave: 


