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OBČINAM ČLANICAM SOS 

- EVIDENTIRANJE –  

 

Zadeva: Evidentiranje člana  v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji 

Pošiljamo vam  evidentiranje v Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji (v nadaljevanju svet). Skupnost občin Slovenije bo predlagala enega člana v svetu, ki 

ga bo za dobo petih let imenoval Državni zbor RS.  

Svet Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji 

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

zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo sredstev fundacije za posamezne namene, 

odloča o razporejanju sredstev na posamezne uporabnike, upravlja s svojimi delnicami 

Loterije Slovenije, gospodari z nepremičninami in drugo lastnino fundacije, imenuje direktorja 

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

vprašanjih in opravlja druge, z zakonom ali z odlokom oziroma s pravili fundacije določene 

naloge. 

V skladu z Odlokom o ustanovitvi fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) člani sveta opravljajo delo nepoklicno in imajo pravico do 

povračila potnih stroškov, dnevnic in sejnine. 

 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati predlagani kandidat: 

Opozarjamo na 10.a člen Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Uradni list 

RS, št. 44/96, 47/97, 102/07, 26/11, 109/11, 58/12 in 29/17 – ZŠpo-1; v nadaljevanju: ZLPLS), ki 

določa: 

»Člani Sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji ne morejo 

biti osebe, ki: 

- niso polnoletne ali niso poslovno sposobne, 

- so zaposlene na fundaciji, 

- opravljajo nadzor nad fundacijo, 

- so odgovorne osebe oziroma zastopniki v organizacijah, ki so prejemnice finančnih 

sredstev fundacije, 

mailto:info@skupnostobcin.si
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1998-01-0361


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

- so funkcionarji v državnih organih, 

- so zaposleni v Loteriji Slovenije d.d., 

- so osebe, ki imajo v lasti več kot en odstotek kapitala ali upravljavskih pravic ali 

glasovalnih pravic v Loteriji Slovenije d.d., 

- so člani vodstev političnih strank.« 

 

Obveznosti člana do predlagatelja SOS:  

 

Član Sveta/ predstavnik SOS je dolžan:   

- vsako leto v mesecu septembru predstaviti osnutek finančnega načrta in delovnega 

programa Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji na 

seji predsedstva SOS, 

- vsako leto v mesecu oktobru predstaviti potrjen finančni načrt, delovnih program 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji  in predstaviti 

objavljen razpis za naslednje leto na seji predsedstva SOS, 

- po objavljenih rezultatih razpisa Skupnost občin Slovenije obvestiti o prejemnikih 

sredstev, 

- po vsakem sestanku napisati kratko poročilo sestanka. 

 

Evidentiranje 

Občine članice SOS predlagate predstavnico/predstavnika z vaše občine tako, da izpolnite 

priložen OBRAZEC za evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki: 

 ime in priimek, naziv kandidata, 

 dan, mesec, leto rojstva 

 stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga 

opravlja, 

 kratko utemeljitev, 

 telefonsko in faks številko ter elektronski naslov, 

 Izjavo kandidata, da je seznanjen s pogoji iz 10. a člena Zakon o lastninskem 

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

58/12 in 29/17 – ZŠpo-1) in jih izpolnjuje.  

Pri imenovanju bo upoštevana določba prvega odstavka 13. člena ZLPLS, ki določa, da se član 

Sveta imenuje za dobo petih let in so lahko največ dvakrat zaporedoma imenovani na to 

funkcijo. 

Kandidati, ki bodo izpolnjevali pogoje, bodo povabljeni na sejo predsedstva SOS, ki bo 

potekala v torek, 17. 10. 2017 na Ptuju, kjer bodo na kratko predstavili svojo vizijo kako 

zastopati vse slovenske občine v svetu.  



Predlog mora vsebovati vse podatke in dokazila, navedene v pozivu, nepopolnih predlogov 

ne bomo upoštevali.  

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov s strani SOS Državnemu zboru 

predlagan in imenovan tisti, ki bo prejel najvišje število glasov s strani predsedstva SOS.  

Evidentiranje je odprto vključno do 15. 10. 2017. Prepoznih vlog ne bomo upoštevali. Vloge 

posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali 

skenirane (podpisane in ožigosane) na metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03. 

S spoštovanjem, 

 

                            Jasmina Vidmar, l.r.   

Generalna sekretarka   

 

 Priloga:  

- Obrazec za evidentiranje 

- Izjava kandidata, da je seznanjen s pogoji iz 10. a člena Zakon o lastninskem 

preoblikovanju Loterije Slovenije in jih izpolnjuje 
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