
 
 
 
 
 

 
ZAPISNIK  

SKUPŠČINE ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE 
 
 
Osnovni podatki skupščine: 
 
Kraj:  Koper  
Prostor:  Srednja tehniška šola Koper (Šmarska cesta b.š., 6000 Koper) 
Datum:  29. 03. 2014 
Pričetek: 11:30 
Zaključek:  15:30 
 
Člani s pravico sodelovanja na skupščini: 99 
Prisotni člani: 51 
Seznam prisotnih članov: Aeroklub Koper–Capodistria; Akademski golf klub; Akademsko 
nogometno društvo AND; Akademsko športno društvo Štuc; Atletski klub Domžale; Društvo 
Prijatelji Informiranja, Športa, Kulture, Okolja, Turizma, Ekologije Knežak; Društvo Šola 
zdravja; Društvo za športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Jesenice; Društvo za 
športno rekreacijo in telesno vzgojo Partizan Koper; Društvo za športno rekreacijo Murska 
Sobota; Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj; Društvo za zdravje srca in ožilja 
Slovenije; Društvo za telesno vzgojo Partizan Javornik - Koroška Bela; Partizan Vič, društvo 
za telesno vzgojo in športno rekreacijo; Golf klub Leo, Kulturno športno in turistično društvo 
Tabor Kalc 1869; MNK-CPC Black & White; Partizan Bakovci društvo za telesno vzgojo; 
Shotokan Karate-do klub Gornja Radgona; Splošno športno društvo Tržič; Športno društvo 
Brazde Vzdržljivosti; Športno društvo Vaitapu: Športno društvo 3šport; Športno društvo 
Gaberje Celje; Športno društvo Gibanje; Športno društvo Hop; Športno društvo Izlake; 
Športno društvo Ježica; Športno društvo Muta; Športno društvo Out in Slovenija; Športno 
društvo Partizan Ravne na Koroškem; Športno društvo Partizan Sevnica; Športno društvo 
Partizan Škofja Loka; Športno društvo Polje; Športno društvo Šentvid–Ljubljana; Športno 
društvo Trnovo; Športno društvo Utrip, društvo za športno rekreacijo; Športno društvo 
Zadvor; Športno humanitarno društvo Vztrajaj - Never give up: Športno in izobraževalno 
društvo Spin; Športno in kulturno društvo Capoeira Slovenija; Športno in kulturno društvo 
Plesni center Dolenjske; Športno rekreacijsko društvo Pustolovci; Športno rekreativni klub 
Celje; Športno atletsko društvo Mavrica; Študentski športni klub Zdrava zabava; Teniško 
društvo Slovan; Triatlon klub Ljubljana; Turistično društvo Bohinj; Telesno vzgojno društvo 
Partizan-Borovnica; Univerzitetna športna zveza Primorske. 
 
 
Ad. 1 – Otvoritev  
 
Ob 11.30 uri je predsednica ŠUS ugotovila, da sklepčnost skupščine ob sklicani uri ni 
zagotovljena, saj ni prisotna več kot polovica predstavnikov članic ŠUS, zato je skladno z 28. 
členom Pravil ŠUS pričetek skupščine formalno odložila za pol ure. V tem času je bil 
predstavljen Letni program dela za leto 2014, katerega so predstavili Leni Fafangel, Mojca 
Koligar in Tine Radinja. 
 
PO PRETEKU POL URE  
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Ad. 2 – Skupščina 29. 3. 2014 
 
Ad. 2.1 – Izvolitev organov skupščine 
 
Predsednica ŠUS je po poteku pol ure na osnovi 28. člena Pravil ŠUS odprla sejo skupščine, 
pozdravila navzoče predstavnike (delegate) članic ŠUS in goste ter predlagala skupščini v 
imenovanje organov skupščine, kot sledi: 
a) za predsednico skupščine:  Petro Jereb 
b) za verifikacijsko komisijo: 
  1.    za predsednika:  Stojan Prinčič (DŠRTV Partizan Koper) 
  2.    za člana:   Marijan Špegelj (ŠD Muta) 
  3.    za članico:  Neža Erznožnik (DŠRTV Partizan Škofja Loka)  
c) za overovatelja zapisnika:   1. Matjaž Dovžan (SŠD Tržič)  
   2. Tine Radinja (ŠD Vaitapu) 
d) za zapisnikarja:    Zvijezdan Mikić (ŠŠK Zdrava Zabava) 
 
Predsednica ŠUS je v zvezi s predlogom organov skupščine odprla razpravo. Ker se k 
razpravi ni prijavil nihče je predsednica skupščini predlagala v sprejem: 
 
SKLEP št. 1/3-2014:  
»Skupščina ŠUS izvoli delovna telesa skupščine in vanje imenuje: 
• predsednico skupščine: Petra Jereb 
• verifikacijsko komisijo: 

o predsednik: Stojan Prinčič 
o član: Marijan Špegelj in 
o član: Neža Erznožnik  

• overovatelja zapisnika: 
o Matjaž Dovžan in Tine Radinja. 

• zapisnikar: Zvijezdan Mikić.« 
Sklep je bil sprejet (ZA: 42, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1) 
 
Predsednica ŠUS je pozvala imenovano predsednico skupščine, da prevzame vodenje 
skupščine, zapisnikarja, da prevzame pisanje zapisnika ter verifikacijsko komisijo pa, da se 
sestane in ugotovi če je skupščina sklepčna ter o tem pripravi poročilo. 
 
 
Ad. 2.2 – Glasovanje na skupščini 
 
Vodenje skupščine je prevzela Petra Jereb. Delegatom se je zahvalila za zaupanje, ter 
seznanila prisotne članice, da bo skupščina vodena pravno ter da bo spoštovala Pravila 
Športne unije Slovenije in Poslovnik o delu skupščine Športne unije Slovenije. Prisotne je še 
seznanila, da se skupščina snema tako kot pretekle skupščine. 
 
Predsednica skupščine je prisotne predstavnike članic ŠUS uvodoma pozvala, da najprej 
odločijo o načinu glasovanja. Skladno z 22. členom Poslovnika o delu skupščine Športne 
unije Slovenije je predlagala, da vse odločitve sprejmejo z javnim glasovanjem, in sicer z 
dvigovanjem barvnih kartončkov. Zeleni kartonček pomeni glas ZA, rdeči kartonček glas 
PROTI in bel kartonček VZDRŽANI glas.  
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Nato je predsednica skupščine odprla razpravo na temo sprejemanja vseh odločitev z javnim 
glasovanje. Ker se nihče ni prijavil k razpravi je predsednica skupščine predlagala skupščini v 
sprejem 
 
SKLEP št. 2/3-2014:  
»Sprejem oz. potrditev vseh odločitev se na skupščini z dne 29.3.2014 opravi z javnim 
glasovanjem.« 
Sklep je bil sprejet (ZA: 47, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0) 
 
 
Ad. 2.3 – Dnevni red skupščine 
 
Predsednica skupščine je predstavila predlagani dnevni red, ki je bil posredovan s sklicem 
skupščine. V zvezi s predlaganim dnevnim redom je prisotne seznanila, da sta v skladu z 
drugim odstavkom 9. člena Poslovnika (drugi odstavek) v predpisanem roku 8 dni po objavi 
dnevnega reda na Športno unijo Slovenije prispela dva predloga za spremembo oziroma 
dopolnitev dnevnega reda skupščine in sicer s strani Športnega društva Trnovo in s strani 
Športnega društva Polje. Predsednica skupščine je nato oba predloga prebrala. 
 
Predsednica skupščine je nato delegate obvestila, da je skladno s Pravili ŠUS predloge za 
dopolnitev oz. spremembo dnevnega reda obravnaval Izvršni odbor ŠUS, ki je predloga 
zavrnil, kot neutemeljena. Predsednica skupščine je prebrala pisno utemeljitev odločitve 
Izvršnega odbora.  
 
Predsedujoča je nato odprla razpravo na temo predlaganega dnevnega reda. V razpravi so 
sodelovali: Športno društvo Polje, Univerzitetna športna zveza Primorske,Teniško društvo 
Slovan, Športno društvo Gibanje, Golf klub Leo, Kulturno športno in turistično društvo Tabor 
Kalc 1869 Knežak, Splošno športno društvo Tržič, Društvo za športno rekreacijo Partizan 
Boštanj.  
 
Po razpravi je predsednica skupščini predlagala v sprejem  
 
SKLEP št. 3/3-2014:  
»Skupščina sprejme predlog za dopolnitve dnevnega reda na predlog ŠD Trnovo, kot 
sledi iz priloge.« 
Sklep ni bil sprejet (ZA: 8, PROTI: 39, VZDRŽANI: 3) 
 
Nato je predsednica predlagala v sprejem  
 
SKLEP št. 4/3-2014:  
»Skupščina sprejme predlog za dopolnitve dnevnega reda na predlog ŠD Polje, kot 
sledi iz priloge.« 
Sklep ni bi bil sprejet (ZA: 4, PROTI: 40, VZDRŽANI: 5) 
 
Predsednica je nato predlagala skupščini potrditev dnevnega reda, kot je bil posredovan z 
vabilom na skupščino oziroma v sprejem 
 
SKLEP št. 5/3-2014:  
»Skupščina ŠUS prejme dnevni red, kot sledi: 
1. Otvoritev  
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2. Skupščina 29.3.2014 

2.1 Izvolitev organov skupščine 
2.2 Glasovanje na skupščini 
2.3 Dnevni red skupščine 
2.4 Poročilo verifikacijske komisije 

3. Zapisnik korespondenčne skupščine (december 2013) 
4. Letno poslovno in finančno poročilo 2013 
5. Letni program dela in finančni plan 2014 
6. Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠUS 
7. Pravila ŠUS.« 
Sklep je bil sprejet (ZA: 34, PROTI: 7, VZDRŽANI: 1) 
 
 
Ad. 2.3 – Poročilo verifikacijske komisije  
 
Predsednica skupščine je pozvala verifikacijsko komisijo, da poda poročilo o navzočnosti 
predstavnikov članic (delegatov) na skupščini. Predsednik verifikacijske komisije je podal 
poročilo, kot sledi:  
 
»Verifikacijska komisija v sestavi Stojan Prinčič, Marijan Špegelj in Neža Erznožnik je 
ugotovila, da ima pravico odločati na tej skupščini 99 članic. Od tistih, ki so imeli pravico 
odločati je prisotnih 51 članic oziroma 51,5 %. Skupščina je nadalje ugotovila, da je 
skupščina sklepčna, saj je prisotnih več kot polovica predstavnikov članic, kot to določa 28. 
člen Pravil ŠUS.  
 
Predsednica skupščine se je nato zahvalila predsedniku verifikacijske komisije in odprla 
razpravo na temo podanega poročila. Ker se k razpravi ni prijavil nihče je predsednica 
skupščini predlaga v sprejem 
 
SKLEP št. 6/3-2014:  
»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.« 
Sklep je bil  sprejet (ZA: 50, PROTI: 0, VZDRŽANI: 0) 
 
Predsednica skupščine je na podlagi sprejetega poročila verifikacijske komisije in sprejetih 
sklepov ter skladno s Poslovnikom o delu skupščine ŠUS razglasila, da so izpolnjeni pogoji 
za delo skupščine in je prešla k vsebinskim točkam dnevnega reda. 
 
 
Ad. 3 – Zapisnik korespondenčne skupščine (december 2013) 
 
Predsednica skupščine je predstavila 3. točko dnevnega reda ter vsebino zapisnika. 
Povedala je, da je bilo gradivo k navedeni točki dnevnega reda posredovano skupaj z 
gradivom, in sicer Zapisnik 1. Korespondenčne skupščine in odločba UE Ljubljana z dne 
6.2.2014 (u.p.: MNZ-UE0144-P2).  
 
Predsednica je nato odprla razpravo. V razpravi je sodelovalo: Športno društvo Polje.  
 
Po razpravi je predsednica skupščini predlagal v sprejem 
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SKLEP št. 7/3-2014:  
»Skupščina potrdi zapisnik in sprejeti sklep št. 1-1KS/2013 1. Korespondenčne 
skupščine, ki je potekala v času od 4.12. do 19.12.2013.« 
Sklep je bil  sprejet (ZA: 40, PROTI: 1, VZDRŽANI: 2) 
 
 
Ad. 4 – Letno poslovno in finančno poročilo 2013 
 
Predsednica skupščine je pozvala predsednico ŠUS, da predstavi predložena poročila za 
leto 2013. Uvod v poročilo je podala predsednica ŠUS Leni Fafangel. Nato je predsednica 
ŠUS predala besedo Mojci Koligar, ki je poročala o izvedbi programov v letu 2013.  
Podpredsednik Patrik Peroša je predstavil finančno poročilo ŠUS za leto 2013. Nato je 
Klemen Žerjal, član Častnega razsodišča, podal poročilo o delu Častnega razsodišča ŠUS v 
letu 2013. Dušan Olaj, predsednik Nadzornega odbora, je poročal o delu Nadzornega odbora 
ŠUS v letu 2013.  
 
Predsednica skupščine je nato odprla razpravo. V razpravi so sodelovali: Športno društvo 
Trnovo, Univerzitetna športna zveza Primorske, Kulturno športno in turistično društvo Tabor 
Kalc 1869 Knežak, Športno društvo Izlake, Teniško društvo Slovan, Športno društvo Out in 
Slovenija, Društvo za športno rekreacijo Partizan Boštanj, Dušan Olaj predsednik 
Nadzornega odbora, Barbara Kofol računovodski servis Coffou d.o.o..  
 
Po razpravi je predsednica skupščini predlagala v sprejem 
 
SKLEP št. 8/3-2014:  
»Skupščina ŠUS sprejme Letno poročilo Športne unije Slovenije za leto 2013.« 
Sklep je bil  sprejet (ZA: 38, PROTI: 4, VZDRŽANI: 4) 
 
 
Ad. 5 – Letni program dela in finančni plan 2014 
 
Predsednica skupščine je najprej dala besedo predsednici ŠUS Leni Fafangel, ki je predala 
besedo Antonu Preskarju, predsedniku Gospodarske komisije, ki je nato predstavil program 
gospodarjenja z nepremičnim premoženjem. Na koncu je podpredsednik Patrik Peroša 
predstavil predlog finančnega plana za leto 2014.  
 
Predsednica skupščine je nato odprla razpravo. V razpravi so sodelovali: Društvo za telesno 
vzgojo Partizan Javornik - Koroška bela, Teniško društvo Slovan, Športno društvo Trnovo, 
Splošno športno društvo Tržič.  
 
Po razpravi je predsednica skupščini predlagala v sprejem 
 
 SKLEP št. 9/3-2014:  
»Skupščina ŠUS sprejme letni program dela za leto 2014, finančni načrt za leto 2014 in 
program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem za leto 2014.« 
Sklep je bil sprejet (ZA: 35, PROTI: 6, VZDRŽANI: 2) 
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Ad. 6 – Pravilnik o podeljevanju priznanj ŠUS 
 
Predsednica skupščine j odprla točko in zaprosila podpredsednika Patrika Perošo, da na 
kratko obrazloži predlog sklepa. Po utemeljitvi predloga s strani podpredsednika je 
predsednica skupščine odprla razpravo. Ker se k razpravi ni prijavil nihče je predsednica 
skupščini predlagal v sprejem  
 
SKLEP št. 10/3-2014:  
»Skupščina ŠUS sprejme dopolnitev Pravilnika o podeljevanju priznanj ŠUS, tako da 
se v pravilnik doda novi 8a. člen z naslednjo vsebino:  
 

»Društvu, članu ŠUS, se za vsakih 5 let delovanja v okviru zveze podeli zahvalno 
listino ŠUS s čestitko za neprekinjeno delovanje na področju športne rekreacije in 
vzgoje ter za prispevek k razvoju športnih dejavnosti - športa za vse. Društva prejmejo 
priznanja ob posebnih obletnicah svojega delovanja v okviru zveze, in sicer: za 25 let: 
bronasto priznanje, za 50 let: srebrno priznanje, za 75 let: paladijevo priznanje, za 100 
let: zlato priznanje, 125 let: platinasto priznanje, za 150 let: diamantno priznanje.«  
Sklep je bil  sprejet (ZA: 41, PROTI: 0, VZDRŽANI: 1) 
 
 
Ad. 7 – Pravila ŠUS 
 
Predsednica skupščine je odprla točko ter podala utemeljitev predloga sprememb in 
dopolnitev Pravil ŠUS. Nato je odprla razpravo. V razpravi so sodelovali: Društvo za športno 
rekreacijo Partizan Boštanj, Splošno športno društvo Tržič, Športno društvo Polje. Po 
razpravi je predsedujoča skupščini predlagala v sprejem  
 
SKLEP št. 11/3-2014:  
»Skupščina sprejme predlagano spremembo oziroma dopolnitev Pravil ŠUS, in sicer: 
 

12. člen Pravil ŠUS se dopolni, tako da se po novem glasi: 
 
Zveza lahko opravlja naslednjo pridobitno dejavnost: 

• oddajanje lastnih nepremičnin v najem tretjim osebam in gospodarjenje z 
lastnimi nepremičninami (D35.119 Druga proizvodnja električne energije; 
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin) 

• oglaševanje in promocijske aktivnosti – storitve za sponzorja (M73.110 
Dejavnost oglaševalskih agencij, M73.120 Posredovanje oglaševalskega 
prostora) 

• gostinske storitve (I56.104 Začasni gostinski obrati; I56.290 Druga oskrba z 
jedmi, I56.300 Strežba pijač) 

• založniške dejavnosti (J58.110 Izdajanje knjig, J58.140 Izdajanje revij in druge 
periodike; J58.190 Drugo založništvo) 

• organizacija strokovnih izobraževanj, kongresov in seminarjev (N82.300 
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj; P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje 
in usposabljanje na področju športa in rekreacije; P85.590 Drugje nerazvrščeno 
izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje; P85.600 Pomožne dejavnosti 
za izobraževanje) 

• organiziranje športno rekreativnih dejavnosti in izdelava programov (G47.640 
Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo; N77.210 
Dajanje športne opreme v najem in zakup; R93.120 Obratovanje športnih 
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objektov; R93.190 Druge športne dejavnosti; R93.299 Druge nerazvrščene 
dejavnosti za prosti čas) 

• izposoja kombiniranega vozila (77.110 Dajanje lahk. motor. voz.v najem in 
zakup) 

 
19. člen Pravil ŠUS se spremeni, tako da se po novem glasi:  
 
»Član zveze lahko postane vsako športno društvo, ki se ukvarja s športnimi in športno 
rekreativnimi dejavnostmi, s tem ko podpiše pristopno izjavo, in ko vplača letno 
članarino. 
 

Člani zveze morajo plačevati letno članarino, ki za tekoče koledarsko leto v plačilo 
zapade 28.2.. Če član zamuja s plačilom članarine za tekoče ali preteklo koledarsko 
leto, mu zveza pošlje opomin za plačilo dolgovane članarine, s katerim mu določi 
dodaten 15-dnevni rok za plačilo članarine.« 
 

22. člen Pravil ŠUS se spremeni, tako da se po novem glasi: 
 
»Članstvo v zvezi preneha z izstopom, črtanjem ali izključitvijo. 
Član iz zveze izstopi tako, da izvršnemu odboru zveze predloži pisno izstopno izjavo. 
Izstop učinkuje od dneva, ko izvršni odbor zveze prejme izstopno izjavo. 
 

Člana se črta iz zveze: 
- če ne plača članarine za tekoče ali preteklo koledarsko leto in tega ne stori niti 

po prejemu pisnega opomina iz drugega odstavka 19. člena Pravil ŠUS v roku, 
ki je določen v pisnem opominu, 

- če v obdobju vsaj enega leta brez razloga ne sodeluje v dejavnostih zveze in 
njenih organih, 

- če ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v zvezi. 
O črtanju člana odloča izvršni odbor s sklepom, zoper katerega lahko član vloži 
pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi odloča skupščina zveze, odločba 
skupščine je dokončna. 
 

Član se izključi iz zveze, če je grobo kršil ta Pravila, zavestno ravnal proti interesom 
zveze oziroma je zvezi povzročil škodo. O izključitvi odloča izvršni odbor s sklepom, 
zoper katerega lahko član vloži pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa. O pritožbi 
odloča skupščina zveze, odločba skupščine je dokončna.« 
Sklep je bil  sprejet (ZA: 37, PROTI: 4, VZDRŽANI: 1) 
 
Predsednica skupščine je ugotovila, da je bil dnevni red izčrpan ter je zasedanje skupščine 
zaključila ob 15:30. 
 
Vsem navzočim se je zahvalila za udeležbo in sodelovanje na skupščini. 
 
Predsednica skupščine  Petra Jereb  ______________________________ 
 
 
Zapisnikar  Zvijezdan Mikić  ______________________________ 
 
 
Overovatelj zapisnika  Matjaž Dovžan  ______________________________ 
 
 
Overovatelj zapisnika Tine Radinja  ______________________________ 
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