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Spoštovani predstavniki članic Športne unije Slovenije, 
 
v nadaljevanju bom podala nekaj podatkov o opravljenem delu v preteklih petih mesecih. 
 
Modernizacija internega poslovanja 
Kljub burnemu začetku in pomanjkljivo zbrani dokumentaciji je zagnanost nove ekipe ŠUSa uspela 
bistveno izboljšati interno in eksterno stanje poslovanja ŠUS. Vzpostavili smo elektronske registre oz. 
evidence:  
 

 poslanih in prejetih dopisov ter računov,  

 prejete in izdane pošte, 

 izdanih dobavnic in naročilnic,  

 sklenjenih oštevilčenih pogodb, 

 dnevnik sprejetih sklepov IO in številne druge obrazce. 

 

S tem smo olajšali nadzor poslovanja, znižali administrativne stroške ter predvsem uredili enostavno, 
hitro in učinkovito dostopnost do vseh dokumentov. 
 
Kadrovska struktura  
Poleg izboljšanja administracije in internega poslovanja je prišlo do nekaterih sprememb v kadrovski 
strukturi. Direktor Radovan Cvetek se je odločil za upokojitev, poslovni sekretarki Eriki Koprivec pa je 
bila dodeljena redna odpoved o zaposlitvi. Zaradi racionalnejšega upravljanja kadrov in s tem 
povezanimi stroški se do nadaljnjega za omenjena delovna mesta ne bo zaposlilo nikogar, saj 
delovanje v prihodnje predvideva veliko večji operativno administrativni angažma izvoljenega 
vodstva ŠUS. Poleg strokovne sodelavke Mojce Koligar je v pisarnah ŠUS prisotna tudi študentka, ki 
pomaga pri dnevnih opravilih programov ŠUS ter finančni svetovalec, ki prioritetno ureja finančno, 
pogodbeno in računovodsko poslovanje ŠUS, oba začasnega statusa. Nova kadrovska politika prinaša 
veliko več efektivnih ur dela na osnovi večjega števila aktivnih sodelavcev, zmanjšala pa se je 
obveznost iz naslova redno zaposlenih kar pripomore k fleksibilnem upravljanju kadrov. Strošek 
delovne sile se je tako zmanjšal za približno 18 odstotkov, kar naj bi na letni ravni privarčevalo več kot 
20.000 EUR. Poudarjam, gospodarno ravnanje in optimizacija delovnih procesov in stroškov na vseh 
ravneh je temeljno vodilo novega vodstva. 
 
Varčevanje pri organih 
Varčevanje se je tako umestilo tudi v sam politični sistem organov ŠUS, ki je jasno definiral 
nadomestila do katerih so upravičeni vsi člani raznih organov. Tako so se potni stroški iz 0,37 EUR za 
prevoženi kilometer zmanjšali na 0,25 EUR, sejnine Izvršnega odbor iz preteklih 60 EUR za 
predsednika in 40 EUR za preostale člane, na sedanjih 38 EUR bruto za vse člane IO.  
 
Javni poziv za oddajo ponudb  
V sklop varčevanja in večje transparentnosti poslovanja so se nekatere zunanje storitve pridobile s 
pomočjo javnega poziva za oddajo ponudb. S pomočjo poziva so se pridobili nekateri novi partnerji, ki 
bodo odslej opravljali enake storitve kot v preteklosti, vendar nekoliko ceneje. Tako se je na primer 
zamenjal računovodski servis (privarčevanih približno 30%, kar znaša približno 5.000 EUR na letni 
ravni) ter minimiziral se je strošek odvetnikov na dostopnejšo ceno, in sicer 50 EUR na svetovalno 
uro. S pomočjo vabila k oddaji se je pridobilo tudi upravnika Športne hiše Ilirija, sodnega cenilca in 
pooblaščenca ocenjevalca nepremičnin. V kratkem se bo na osnovi odprtega vabila k oddaji ponudbe 
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pridobilo tudi vzdrževalca in serviserja SPTE naprave (soproizvodnja toplote in električne energije za 
obratovanje z zemeljskim plinom), čistilni servis celotne ŠHI, zavarovalniško družbo in druge zunanje 
partnerje in storitve. 
 
Dodana vrednost novih partnerjev 
Pridobivanja zunanjih storitev in partnerjev na osnovi transparentnega poslovanja se bo nadaljevalo 
tudi v prihodnje, saj s tem poleg zagotavljanje transparentnosti, ki smo jo v preteklosti članice 
pogrešale, gre tudi za pridobitev dejansko najboljših pogojev sodelovanja iz naslove cene in drugih 
storitev. Tako z veseljem najavljam, da tako računovodski servis kakor odvetniki bodo v prihodnje v 
sklopu sodelovanja s ŠUS opravili vrsto brezplačnih ur svetovanja, organizirali tematske delavnice in 
druga izobraževanja za članice. Z izvajanjem servisa članic bomo pričeli v kratkem – že z mesecem 
septembrom, kot je tudi napovedano v današnjem glasilu.  
 
Transparentnost poslovanja 
Verjetno ste že zasledili, da smo pred časom na spletni strani objavili letno računovodsko poročilo z 
bilanco stanja in izkazom poslovnega izida. Vsi interni akti in zapisniki sej Izvršnega odbora pa bodo v 
prihodnje dostopni na sedežu ŠUS, saj je trenutno v pripravi nov poslovnik o delu organov ŠUS, ki bo 
dokončno odpravil nekatera škodljiva določila, ki določajo da seje Izvršnega odbora niso javne.  
 
Komisije izvršnega odbora  
Naj omenim, da so bili tudi kandidati za člane komisij imenovani preko razpisa, saj je želja Izvršnega 
odbora vključiti čim večje število predstavnikov članic v aktivnosti organov ŠUS. S tem smo dejansko 
povečali učinkovitost posameznega organa, obenem pa omogočili, da se različni rezultati dosegajo 
bistveno hitreje in učinkoviteje. Zaradi lažjega delovanja vseh organov je bil sprejet ustrezen 
pravilnik, ki ga v preteklosti še ni bilo. Člani imenovanih komisij: Gospodarske komisije, Komisije za 
marketing, Komisije za razpise, Odbora za mlade, Strokovnega sveta, Komisije za inventure, Komisije 
za akte, Komisije za priznanja in Komisije za ohranjanje identitete in vrednote sokolskih društev in 
telesnovzgojnih društev Partizan na Slovenskem bodo s svojim znanjem, izkušnjami in 
pripravljenostjo do izzivov za prihodnost, pripomogli k vidnim rezultatom. V to smo prepričani.  
 
Komisija »Sokoli« in »Partizani« 
Še posebno pa sem ponosna na vzpostavitev Komisije za ohranjanje identitete in vrednote sokolskih 
društev in telesnovzgojnih društev Partizan na Slovenskem, ki je enormna pridobitev za ŠUS. Pogosto 
se pozablja na našo preteklost, na težke trenutke, ki so jih posamezniki v teh društvih preživeli ter z 
vztrajnostjo ohranili današnje pogoje športne rekreacije in druge organizirane vadbe. Zato si ta 
društva nedvomno zaslužijo poseben prostor in težo znotraj ŠUSa. Le tako bodo številne generacije za 
nami spoštovale in cenile vse, kar je bilo v preteklosti storjeno. 
 
Register članov ŠUS končno vzpostavljen  
Končno smo vzpostavili tudi register članstva ŠUS, saj je bilo veliko nejasnosti glede samega statusa 
članic. Več kot 200 članic (od društev do zvez, podjetij, zavodov, samostojnih podjetnikov itd.) smo 
pozvali, da poravnajo zaostale članarine na osnovi obligacijskega zakonika. Po dveh pozivih in 
pretečenih dveh mesecih, se je formalni postopek zaključil in register je končno, prvič v zgodovini 
ŠUSa, vzpostavljen. Trenutno članstvo šteje 85 članic in nadejam se, da nas bo vedno več, saj moč in 
vpliv zveze šteje zgolj članstvo. Zato bo ŠUS v prihodnje odprt do vsakega športnega društva, ki bo 
imel željo sodelovati in soustvarjati prihodnost naše zveze. Izvršni odbor bo skrbel, da bo v prihodnje 
prevladovala demokratičnost in predvsem enakost znotraj ŠUS, ne glede za katero društvo ali 
posameznika v njem gre. 
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Programi se izvajajo s kontinuiteto preteklih let 
Programi ŠUS se izvajajo s kontinuiteto preteklih let, kjer je bilo že zaslediti velike napredke tako v 
kvaliteti razvoja tradicionalnih programov kot tudi v novitetah in sledenju novih trendov. Programi se 
izvajajo po načrtih, aktivnosti so redno objavljene na spletni strani in posredovane po elektronski 
pošti v obliki novičk vsem članicam. 
 
V preteklih mesecih smo tako bili aktivni pri realizaciji in nadgradnji obstoječih ter usklajevanjih za 
razvoj novih. Uspešno smo izvedli dva usposabljanja za Vaditelja športne rekreacije 1, izvajalce 
Zdrave vadbe ABC, usposabljanje za koordinatorje Vetra v laseh in  delavnico za trajnostno delovanje 
športnih organizacij. Razvili smo koncept športnih taborov za otroke in družine, imenovanih ŠUS 
Pustolovščine. Oblikovali smo kriterije, merila in ugodnosti za uspešno sodelovanje v projektu Za 
naravi prijazne športe ter oblikovali mrežo omenjenega projekta za obdobje 2013 – 2017. 
 
Razpisi 
Na tem mestu želim še dodati, da se bo v prihodnje optimizacijo kvalitete obstoječih in novih 
programov dosegalo na več različnih načinov. Med osnovnimi bo zagotovitev večje finančne podpore 
iz naslova pridobivanja sredstev iz razpisov. V ta namen se je z dosedanjim zunanjim partnerjem 
uredilo pogodbeno sodelovanje s katerim se je zagotovilo stalno spremljanje vseh odprtih lokalnih, 
nacionalnih in mednarodnih razpisov. Ker pa je naša želja, da boste tudi vi uspešni pri prijavi na 
razpise, bomo v kratkem organizirali delavnico na kateri se bo prikazalo prioritetne vsebine prijave na 
razpise.  
 
Okrepitev sodelovanja s sorodnimi organizacijami  
Poleg večje finančne podpore se je sklenilo nekaj strateških sodelovanj z inštitucijami, ki so 
pomembne v luči razvoja programov. Tako se je sklenilo sodelovanje z Umanotero – Slovensko 
fundacijo za trajnostni razvoj in s Fakulteto za šport, kjer se je obogatilo dosedanjo pogodbo o 
sodelovanju. Poleg navedenih sodelovanj se je vzpostavilo tudi konkretnejše sodelovanje z 
Olimpijskim komitejem Slovenije. V kratkem naj bi bil potrjen Pravilnik o licenciranju, kateri bo 
omogočal usposabljanje na drugi stopnji za vaditelje rekreacije. V sklopu tega usposabljanja, ki ga bo 
organiziral ŠUS se bodo lahko udeleževali tudi vaditelji rekreacije prve stopnje z licenco pridobljeno 
pri drugih organizacijah. Še posebej je potrebno izpostaviti, da smo dosegli ustni dogovor z 
Olimpijskim komitejem Slovenije, da bodo prepustili izvedbo druge stopnje v izključni domeni ŠUS, 
kar pomeni, da bodo napotovali vse njihove udeležence prve stopnje na naša izobraževanja. Kar v 
praksi pomeni večjo prepoznavnost in težo na področju izobraževanju strokovnega kadra, posledično 
tudi določeni odstotek prihodkov. 
 
Izpostaviti želim, da v preteklosti ni bilo vzajemne relacije med vodstvom ŠUS in OKS. Takšna politika 
nikakor ni športna in ne more vzdržati. ŠUS si ne more privoščiti zaprtosti in nedostopnosti, saj so za 
razvoj potrebni različni dejavniki, med katerimi izstopa sodelovanje z drugimi sorodnimi in/ali 
podobnimi organizacijami. Cilje dosegamo z veliko mero strpnosti do drugih, predvsem v iskanju 
sinergij, ki bodo pripeljale pozitivne rezultate in priložnosti za članice. Na tem nivoju ni prostora za 
osebne zamere. ŠUS je zveza društev in ne posameznikov. 
 
Mednarodno sodelovanje 
Nagradili bomo tudi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, med katerimi izstopata svetovna 
ISCA in evropski EFCS. Mednarodno področje nudi vrsto priložnosti tako za ŠUS kakor tudi za članice, 
zato je zelo pomembno, da se sodeluje in predvsem pravočasno ozavešča članice o projektih, ki jih 
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izvajajo mednarodne organizacije in njihove članice. V preteklih mesecih smo ažurno objavljali vse 
aktivnosti, ki se promovirajo na mednarodni ravni. Sodelovali in udeležili smo se: EFCS Evropskih 
delavskih iger v Pragi, ISCA treninga socialnega podjetništva v Bolgariji ter mednarodnega kampa v 
Makedoniji katerega je organizirala partnerska organizacija GARD v sodelovanju s ŠUS. Poleg 
udeležbe navedenih dogodkov smo organizirali nastop svetovno znane danske plesne gimnastične 
skupine v Škofji Loki in ISCA Move week srečanja v Bohinju.  
 
Register nepremičnin 
Novi Izvršni odbor je nemudoma pristopil k pridobivanju podatkov o lastništvu ŠUS. Ravno zaradi tega 
se je med prvimi sklepi Izvršnega odbora sprejelo vzpostavitev registra nepremičnin, ki je nuja 
urejenega poslovnega okolja. Vzpostavitev ustreznega registra bo prikazalo članicam dejansko stanje 
lastništva ŠUS ter hkrati omogočilo oblikovanje strategije upravljanja in razpolaganja s premoženjem. 
   
Adaptacija objekta in parcele Mozirje 
Zelo sem zadovoljna, da je v zaključni fazi adaptacija območja Mozirja kjer ima ŠUS v lasti travnate 
površine, del gozda in začasni objekt. Lokacija bo v prihodnje zelo primerna za ŠUS tabore, ki se bodo 
odvijali v prihodnje tudi na tej lokaciji. 
 
Regijski posveti 
Izvršni odbor in tudi sama se bom v prihodnje prizadevala, da bodo članice ŠUS imele bistveno večjo 
besedo pri odločanju ter predvsem, da se bodo programi in strategija prihodnosti ravnali po željah in 
pričakovanjih članic. Zato bomo nadaljevali z regijskimi posveti in s terenskim delom v komunikaciji s 
članicami. Verjamem in prepričana sem, da bo ŠUS ponovno zasijal v takšni luči kot je sijal v 
preteklosti, ko je še nosil ime TVD Partizan.  
 
Če smo v petih mesecih naredili bistvene in konkretne premike na bolje, sem prepričana, da bo ŠUS 
čez leto dni prerojena organizacija in bodo dejanja rezultat dokazanega dela. Saj že veste: »Besede so 
palčki, dejanja pa velikani!« 
 
 
 

Leni Fafangel, predsednica 

   Športna unija Slovenije 

 
 
 
 


