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Ljubljana, 13.3.2017 
 
 
Na podlagi 29. in 30. člena Pravil Športne unije Slovenije  

 

 

S  K  L  I  C  U  J  E  M 

skupščino Športne unije Slovenije,  

ki bo v torek, 27.3.2018 ob 17.30 uri 

v prostorih Športne hiše Ilirija  

(Vodnikova cesta 155, Ljubljana) 

 
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED: 

 
1. Otvoritev 

2. Skupščina 27.3.2018 

2.1 Izvolitev organov skupščine 

2.2 Glasovanje na skupščini 
2.3 Dnevni red skupščine 

2.4 Poročilo verifikacijske komisije 

3. Letno poročilo 2017 
4. Letni načrt dela 2018 
5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) 
6. Včlanitev Športne unije Slovenije v OKS-ZŠZ 
7. Odstop članice Izvršnega odbora  
8. Razno 

 
 

 
 Dejan Crnek, predsednik 
                                                                                                                             Športna unija Slovenije 

 
Priloge: 

 Gradivo k dnevnem redu 

 Pravila Športne unije Slovenije z dne 25.2.2015 

 Poslovnik o delu skupščine z dne 2.2.2008 

 Zapisnik skupščine 28.3.2017 

 Poslovno in finančno poročilo za leto 2017 

 Bilanca stanja 2017 

 Izkaz poslovnega izida 2017 

 Poročilo Inventurne komisije  

 Poročilo ŠUS Eurofitnes za leto 2017 

 Letni načrt dela za leto 2018  

 Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) 

 Ekspertiza prof.dr. G. Trpina 

 Poverilnica za skupščino 27.3.2018 
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Gradivo je v skladu s 30. členom Pravil ŠUS in z 9. členom Poslovnika o delu skupščine dostopno na 
spletni strani www.sportna-unija.si. 
 
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki jo pred sejo pošljete po e-pošti na naslov 
spela.orehek@sportna-unija.si. 

 
 
GRADIVO K DNEVNEM REDU ZA SKUPŠČINO 27.3.2018 
 
Ad. 1. – Otvoritev 
Obrazložitev: Predsednik zveze pozdravi vse navzoče ter na temelju seznama prisotnih članov 
ugotovi, ali je sklepčnost zagotovljena v skladu z 28. členom Pravil Športne unije Slovenije ter so s 
tem izpolnjeni pogoji za začetek dela skupščine (1. odstavek 11. člena Poslovnika o delu skupščine).  
 
V kolikor ob napovedani uri ni navzočih več kot polovica predstavnikov članic Športne unije Slovenije, 
se pričetek skupščine prestavi za pol ure. Po preteku tega časa skupščina veljavno odloča, če je 
prisotno najmanj 8 predstavnikov članov zveze (1. odstavek 28. člena Pravil Športne unije Slovenije). 
 
Priloge: 

 Pravila ŠUS (25.2.2015) 

 Poslovnik o delu skupščine (2.2.2008) 
 
Ad. 2. – Skupščina 
Ad. 2.1 – Izvolitev organov skupščine 
Obrazložitev: Predsednik zveze predlaga skupščini izvolitev delovnih teles: predsednika skupščine, tri 
člansko verifikacijsko komisijo, dva overovatelja zapisnika in zapisnikarja (2. odstavek 11. člena 
Poslovnika o delu skupščine). Kandidate za predsednika skupščine lahko predlagajo sklicatelj in 
prisotni predstavniki članov zveze (2. odstavek 7. člena Poslovnika o delu skupščine). 
 
Predlog sklepa št. 1/3-2018: skupščina izvoli delovna telesa skupščine in vanje imenuje: 

a) za predsednika skupščine: ______________, 
b) za verifikacijsko komisijo: ______________, ______________ in ______________, 
c) za overovatelja zapisnika ______________ in ______________, 
d) za zapisnikarja ______________. 

 
Ad. 2.2 – Glasovanje na skupščini 
Obrazložitev: Na skupščini se glasuje javno, razen če skupščina ne odloči drugače. Predstavniki članov 
glasujejo tako, da se izrekajo »za« predlog ali »proti« predlogu, glasovanja se lahko tudi vzdržijo. 
Način glasovanja določa predsednik skupščine (22. člen Poslovnika o delu skupščine). 
 
Predlog sklepa št. 2/3-2018: Sprejem oziroma potrditev vseh odločitev se na skupščini z dne, 
27.3.2018 opravi z javnim glasovanjem. 
 
 
Ad. 2.3 – Dnevni red skupščine 
Obrazložitev: Skupščina se skliče z vabilom, ki vsebuje predlagani dnevni red in gradivo (2. odstavek 
30. člena Pravil Športne unije Slovenije in 1. odstavek 9. člena Poslovnika o delu skupščine). Člani 
lahko v zvezi s predlaganim dnevnim redom v roku osem dni od objave podajo utemeljene dodatne 
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predloge oz. utemeljene nasprotne predloge, ki se posredujejo skupščini (2. odstavek 9. člena 
Poslovnika o delu skupščine). O predlaganem dnevnem redu se glasuje (1. odstavek 14. člena 
Poslovnika o delu skupščine). 
 
Predlog sklepa št. 3/3-2018: Sprejme se dnevni red: 

1. Otvoritev 

2. Skupščina 27.3.2018 

2.1 Izvolitev organov skupščine 

2.2 Glasovanje na skupščini 
2.3 Dnevni red skupščine 

2.4 Poročilo verifikacijske komisije 

3. Letno poročilo 2017 
4. Letni program dela 2018 
5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) 
6. Včlanitev Športne unije Slovenije v OKS-ZŠZ 
7. Odstop članice Izvršnega odbora  
8. Razno 

 
Ad. 2.4 – Poročilo verifikacijske komisije 
Obrazložitev: Verifikacijska komisija ugotavlja prisotnost na podlagi seznama navzočih predstavnikov 
članov, ki so oddali prijavnice oz. pooblastila na način in v roku, ki je določen v sklicu skupščine (12. 
člen Poslovnika o delu skupščine). Na podlagi poročila o prisotnosti predstavnikov članov skupščine 
ter pod pogoji določil Pravil Športne unije Slovenije, predsednik skupščine razglasi, da so izpolnjeni 
pogoji za delo skupščine (13. člen Poslovnika o delu skupščine). 
 
Predlog sklepa št. 4/3-2018: Sprejme se poročilo verifikacijske komisije, z ugotovitvijo, da je na 
skupščini zadostno število prisotnih predstavnikov članic in da skupščina lahko nadaljuje z delom in 
pravno veljavno odloča. 
 
Ad. 3. – Letno poročilo 2017 
 
Obrazložitev: V skladu z 26. in 46. členom Pravil ŠUS in na podlagi 7. odstavka 26. člena Zakona o 
društvih skupščina sprejema letno poročilo. Letno poročilo 2017 obsega delovanje organizacije na 
poslovnem in finančnem področju v koledarskem letu 2017 ter Poročilo Inventurne komisije.  
 
Letno poročilo za koledarsko leto 2017 obsega sledeče priloge: bilanco stanja 2017 in izkaz 
poslovnega izida 2017 ter poslovno in finančno poročilo ŠUS Evrofitnes 2017. 
 
Priloge: 

 Letno poročilo 2017 

 Poročilo Inventurne komisije 

 Bilanca stanja 2017 

 Izkaz poslovnega izida 2017 

 Poročilo ŠUS Eurofitnes za leto 2017 
 
Predlog sklepa št. 5/3-2018: Skupščina potrdi letno poročilo Športne unije Slovenije za leto 2017, 
poročilo Inventurne komisije, podatke iz bilance stanja ŠUS na dan 31.12.2017, podatke iz Izkaza 
poslovnega izida za leto 2017 in poslovno in finančno poročilo ŠUS Evrofitnes 2017. 
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Ad. 4 - Letni načrt dela in finančni načrt 2018 
 
Obrazložitev: V skladu z 26. in 46. členom Pravil skupščina sprejema letni načrt dela in finančni načrt 
za 2018, ki zajema poslovni, finančni in organizacijski načrt delovanja organizacije v letu 2018 na 
nacionalnem in mednarodnem področju.  
 
Priloge: 

 Letni načrt dela za leto 2018. 
 
Predlog sklepa št. 6/3-2018: Skupščina sprejme letni načrt dela za leto 2018. 
 
Ad. 5 - Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP) 
 
Obrazložitev: Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem predstavlja izziv še posebej v primerih, ko 
je to raznoliko in zato zahteva različne pristope pri upravljanju. Športna unija Slovenije je iz naslova 
denacionalizacije in drugih virov pridobila nepremično premoženje, pri čemer razen nekaterih izjem 
(prenovljen objekt na Vodnikovi 155, Športna hiša Ilirija) ni skrbela za investicijsko in tekoče 
vzdrževanje. 
Športni objekti (ter druge zgradbe) so stari (nekateri zgrajeni pred II.SV), investicijsko nevzdrževani, 
zato počasi propadajo. Potrebni so temeljite investicijske prenove, za katero pa ni dovolj lastnih 
sredstev. Športna unija Slovenije je leta 2013 na skupščini potrdila Program za gospodarjenje z 
nepremičnim premoženjem (PGNP), ki pa razen popisa nepremičnin v obliki Internega registra 
nepremičnin (IRN) večjega preskoka pri operativnem gospodarjenju ni prinesel. Po večkratnih 
iteracijah z društvi upravljalci športnih objektov v (so)lasti organizacije v letu 2017 smo prišli do 
spoznanja, da bi kvalitativen preskok pri upravljanju nepremičnega premoženja prinesla 
zemljiškoknjižna uskladitev premoženja med Športno unijo Slovenije in društvi upravljalci (vseh 13 
upravljalcev je pisno podprlo to možnost).  
Pravno podlago instrumenta zemljiškoknjižne uskladitve je pripravil prof.dr. Gorazd Trpin. Zaključek 
njegove Ekspertize je, da lahko Športna unija Slovenije neobdavčeno prenese premoženje na društva 
z aneksi k pogodbam, katere je že sklenila s posameznimi društvi, oz. z novimi pogodbami s tistimi 
društvi, s katerimi pogodbe še ni sklenila. 
Na temelju mnenj članic in strokovne Ekspertize prof.dr. G. Trpina je pripravljen nadgrajen dokument 
PGNP, ki nepremično premoženje organizacije glede na upravljalske značilnosti in strateške cilje 
bodočega upravljanja grupira v štiri skupine ter uvaja instrument Pogodbe o uskladitvi 
zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem (in seveda vse možnosti razpolaganja z nepremičnim 
premoženjem iz prvotnega dokumenta PGNP). Na podlagi implementacije tega instrumenta se bo 
sicer društveni sklad (v ožjem smislu) knjigovodsko znižal, po drugi strani bo organizaciji omogočena 
dolgoročna finančno vzdržnost in stabilnost.  
 
Priloge: 

 Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP) 

 Ekspertiza prof.dr. G. Trpina 
 
Predlog sklepa št. 7/3-2018: Skupščina sprejme Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem 
ŠUS. 
 
Ad. 6 -  Včlanitev Športne unije Slovenije v OKS-ZŠZ 
 
Obrazložitev: Sprejeti Zakon o Športu, ki ga je potrdil parlament in je stopil v veljavo junija 2017, 
zvezam, ki delujejo na področju športne rekreacije (v ožjem smislu) oz. športu za vse, ni namenil 
ustrezne pozornosti in zagotovil mesta, ki jim pripada na športnem področju. To velja tako za 
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področje javnega financiranja kot tudi izobraževanja oz. usposabljanja. Zaradi prej navedenih (in še 
nekaterih drugih) okoliščin, se je decembra 2017 na svoji zadnji skupščini 'samoukinila' t.i. krovna 
organizacija Združenje športnih zvez športa za vse (ZŠZŠZV). Osrednja vloga v zakonu je še naprej 
namenjena Olimpijskemu komiteju Slovenije (OKS-ZŠZ), ki je zadržal in deloma še povečal pristojnosti 
tudi za področje športne rekreacije oz. športa za vse. Zato je za Športno unijo Slovenije smiselna 
tesnejše povezava z OKS-ZŠZ tako na nacionalnem kot mednarodnem področju in sodelovanje pri 
izvajanju programov ter organizaciji skupnih projektov. 
 
Predlog sklepa št. 8/3-2018: Skupščina potrdi včlanitev Športne unije Slovenije v Olimpijski komite 
Slovenije. 
 
Ad. 7 - Odstop članice Izvršnega odbora  
 
Obrazložitev: Dr. Maja Bučar Pajek je v okviru 6. redne seje z dne 31.5.2017 podala odstopno izjavo 
mesta članice Izvršnega odbora ŠUS. Na podlagi odstopne izjave je bila v okviru seje sprejet sklep št. 
2-6Re/2017: »IO se je seznanil z odstopom Maje Bučar Pajek iz mesta članice IO.« 
 
Predlog sklepa št. 9/3-2018: Skupščina potrdi odstop dr. Maje Bučar Pajek z mesta članice Izvršnega 
odbora ŠUS. 
 
Ad. 8 - Razno 
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