
  

 

NAVODILA ZA IZPOSOJO OPREME ŠUS 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Navodila določajo pogoje za izposojo opreme Športne unije Slovenije, v katero so vključeni naslednji 
predmeti: 

 Ciljni lok (1), inventarna številka: 862; 

 Zračna plesalka (2), inventarna številka: 863, 864 

 Set garniture – miza in dve klopi (5), inventarna številka: 848, 849, 850, 851, 852; 

 Komplet odsevnih jopičev (30), inventarna številka: 868; 

 Piši briši tabla (2), inventarna številka: 853, 868; 

 Paviljon (3), inventarna številka: 865, 866, 867;  

 Mikrofon (2), inventarna številka: 859, 860; 

 Stopničke za zmagovalce (1), inventarna številka: 867 
 

Vsi omenjeni predmeti so last Športne unije Slovenije in so namenjeni organizaciji športnih 
prireditev. 
 
 

2. IZPOSOJA 
 

2. člen 
 
Izposoja opreme je mogoča v času, ko je Športna unija Slovenije ne potrebuje za potrebe izvajanja 
lastnih dejavnosti.  
 

3. člen 
 
Opremo si lahko izposodijo člani Športne unije Slovenije, izvajalci projekta Slovenija v gibanju in 
ostali izvajalci športno rekreativnih prireditev. 
 

4. člen 
 

Za izposojo opreme je potrebno opraviti rezervacijo.  Pri izposoji velja pravilo, da si opremo izposodi 
tisto društvo ali izvajalec, ki v določenem terminu prvi opravi rezervacijo. 
 
Rezervacijo se opravi tako, da se izpolni ustrezen obrazec dostopen na spletni strani 
wwww.sportna-unija.si. 
 
Ob primopredaji opreme se izpolni primopredajni zapisnik, v katerega je potrebno zapisati opažene 
poškodbe/nepravilnosti na opremi.  



  

 

5. člen 
 

Izposoja opreme je mogoča za največ štiri dni, izjemoma se izposoja lahko podaljša do šest dni. 
Društvo ali izvajalec se obveže, da bo opremo prevzel in vrnil na sedež Športne unije Slovenije, na 
naslovu Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana. 
 
Ob prevzemu opreme se izda reverz, ki vsebuje naslednje podatke: ime in priimek uporabnika, ime 
in priimek izdajatelja reverza, seznam izposojene opreme, datum prevzema in datum trajanja 
najema (po predhodnem dogovoru), podpis uporabnika in izdajatelja. 
 
Ob vrnitvi opreme nazaj na sedež Športne unije Slovenije, se reverz dopolni z imenom in priimkom 
prevzemnika ŠUS, datumom prevzema, podpisom prevzemnika ŠUS.  
 
Po izposoji je potrebno v štirih dneh poslati kratko poročilo prireditve s fotografijami, na naslov: 
info@sportna-unija.si 
 
S podpisom reverza, uporabnik sprejme vsa navodila, pravila in pogoje izposoje opreme ŠUS, 
obenem prevzema vse stroške v primeru poškodbe ali uničenja opreme. 
 

6. člen 
  

Uporabnik mora opremo vrniti v dogovorjenem roku, ki pa ne sme biti daljši kot je določeno v 5. 
členu teh navodil. V primeru prekoračitve roka se prekoračitev šteje kot ponoven najem, ki se 
obračuna v skladu s tarifo iz 8. člena teh navodil. 
 
Uporabnik mora vestno skrbeti za izposojeno opremo in jo varovati pred poškodbami. Če se ob 
vračilu opreme ugotovijo poškodbe, ki jih ob prevzemu ni bilo, ima ŠUS pravico zaračunati 
odškodnino. Višino odškodnine določi izdajatelj na podlagi pridobljenega mnenja proizvajalca oz. 
dobavitelja.  
 

 
3. CENIK IZPOSOJE 

 
7. člen 

 
Cenik izposoje za člane ŠUS in izvajalce projekta Slovenija v gibanju: 
 

 štiri (4)dnevni najem vse opreme iz 1. člena: 60 EUR; 

 za posamezen kos opreme: 10 EUR. 
 
Cenik izposoje za ostale izvajalce športno rekreativnih prireditev: 
 

 štiri (4)dnevni najem vse opreme iz 1. člena: 120 EUR; 

 za posamezen kos opreme: 20 EUR. 



  

 

8. člen 
 
V kolikor se ugodi najem daljši od štiri dni (vendar največ šest dni), se cena poviša za 50% štiri (4) 
dnevnega najema opreme. 

 
 

4. KONČNE DOLOČBE 
 

9. člen 
 
Navodila stopijo v veljavo naslednji dan po sprejetju na Izvršnem odboru Športne unije Slovenije in 
se objavijo na spletni strani zveze. 
 
Ljubljana, 13.7.2015 
 
 

Leni Fafangel, predsednica 
                                                                                                                                    Športna unija Slovenije 

 

 
 

 
 


