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Spoštovani!

V prilogi pošiljamo odgovor na pisno poslansko vprašanje, ki ga je na ministrico za 

izobraževanje, znanost in šport naslovila poslanka Državnega zbora Mojca Škrinjar v zvezi z 

nezakonito porabo denarja v Šahovski zvezi Slovenije.

S spoštovanjem,

prof. dr. Simona Kustec

                                                         MINISTRICA

Vročiti:

- Naslovniku – gp@dz-rs.si – po elektronski pošti,



Odgovor ministrice za izobraževanje, znanost in šport na pisno poslansko vprašanje 
Mojce Škrinjar

Poslanka Državnega zbora Republike Slovenije, Mojca Škrinjar, je na ministrico za 

izobraževanje, znanost in šport, prof. dr. Simono Kustec naslovila vprašanje v zvezi z 

nezakonito porabo denarja v Šahovski zvezi Slovenije.

Ministrstvo odgovarja:

V zvezi z vprašanjem, ki se nanaša na vračilo stroškov staršem otrok tekmovalcev Šahovske 
zveze Slovenije (v nadaljevanju: ŠZS) pojasnjujemo, da je Inšpektorat RS za šolstvo in šport 
dne 18. 9. 2020 prejel pobudo za izredni inšpekcijski nadzor zoper Šahovsko zvezo Slovenije, 
zaradi nenamenske porabe javnih sredstev in dvojnega financiranja. V samem ugotovitvenem 
postopku so bili podrobno pregledani vsi računi, ki jih ŠZS uveljavljala za pridobitev namenskih 
sredstev v letih 2018 do 2020. Prav tako je ministrstvo opravilo pregled vseh zahtevkov izdanih 
s strani ŠZS na podlagi pogodbe o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni 
ravni za leta 2018 do 2020 s katerim se je ugotavljalo v kakšni meri so bili oškodovani starši. V 
navedeni zadevi trenutno poteka predkazenski postopek, ki ga usmerja tožilstvo in vodi policija. 
V tem postopku se ugotavljala dejanska škoda ter posledično odškodninska odgovornost 
vpletenih pravnih in fizičnih oseb. Kdaj točno bo izvedeno vračilo denarja je odvisno od 
preiskovalnih dejanj.

V zvezi s sistemskimi rešitvami, ki jih bo ministrstvo sprejelo za preprečitev nezakonitega 
ravnanja z davkoplačevalskim denarjem v šahovski in drugih športnih zvezah sporočamo, da bo 
ministrstvo pristopilo k pripravi predpisa na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o športu 
(Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20, v nadaljevanju: ZŠpo-1), ki določa, da je 
izvajalec športnega programa, ki je izbran za izvajanje letnega programa športa na državni ali 
lokalni ravni ali letnega programa športa Fundacije za šport, dolžan javno objaviti izračun cene 
športnega programa, za katerega izvajanje prejema javna sredstva. Način in obliko izračuna 
cene predpiše minister. S tem bo mogoče na sistemski ravni zagotoviti boljši nadzor na 
namensko porabo javnih sredstev in nadzor nad izvajanjem določb tretjega in četrtega odstavka 
31. člena ZŠpo-1, ki določata, da so športni programi, ki so v celoti financirani iz javnih 
sredstev, za uporabnika brezplačni, v primeru delnega sofinanciranja športnih programov iz 
javnih sredstev pa mora izvajalec letnega programa športa stroške, ki jih krijejo vadeči, 
sorazmerno zmanjšati ter da se finančna sredstva, ki jih izvajalci letnega programa športa 
prejmejo za izvedbo posameznega športnega programa oziroma za udeležbo v posameznem 
športnem programu, smejo porabiti samo za stroške izvedbe športnega programa, za katerega 
so namenjeni. Ob tem se bo proučilo tudi možnost in smiselnost uvedbe kakovostnih in 
mednarodno uveljavljenih revizijskih metod v sistem sofinanciranja športnih programov. 

Za konec naj navedemo, da so nacionalne panožne športne zveze ter druge športne zveze 
ustanovljene v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – UPB in 21/18 – ZNOrg). 
Društvo zastopa oseba, ki je določena s temeljnim aktom. Društvo v temeljnem aktu določi tudi 
način zastopanja (skupno ali samostojno) in meje pooblastil za zastopanje. V skladu z Zakonom 
o društvih so člani društva ter pooblaščene osebe pravnih oseb, članic društva tisti, ki sodelujejo 
pri upravljanju društva neposredno ali posredno po predstavnikih, izvoljenih organih oziroma 
zastopniku društva na način, določen s temeljnim aktom in le oni lahko zahtevajo odstop 
vodstva oziroma ga tudi izvedejo. 
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