
 

  

 

Ljubljana, 3.11.2020 
                         Št.: D91/20 

Članice ŠUS 

 

Spoštovane članice Športne unije Slovenije! Drage prijateljice in prijatelji! 
 

Prispeli smo do konca mandata te sestave organov ŠUS, katerim ste pred štirimi leti, na dan 16. 11. 
2016 zaupali vodenje Športne unije Slovenije. Takrat sem se skupaj s somišljeniki podal novemu 
izzivu naproti, z jasno vizijo in štiriletnim programom, da popeljemo ŠUS novim zmagam naproti. 
Danes upam trditi, da smo ambiciozno zastavljeni plan aktivnosti realizirali v celoti. Predvsem sem 
ponosen na tri pomembne mejnike: (1) uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem 
vezanim na t.i. domove sokolskih društev in društev Partizanov, (2) potrditev sprememb in 
dopolnitev Pravil ŠUS, ki jasno nakazujejo na prihodnost Športne unije Slovenije v širšo zastavljeni 
programski zasnovi za zdrav življenjski slog, ter (3) ponovni zagon in prenovo Gozdne šole v Mozirju. 
Za kar se iskreno zahvaljujem prav vsem vam, ki ste s svojo nesebično predanostjo pripomogli k 
temu. Hvala! 

Pred nami je zadnje dejanje iztekajočega se mandata organov ŠUS. To je volilna skupščina, kjer se 
bodo izvolili člani Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča za naslednje 4-letno 
obdobje. Po Sklepu in rokovniku o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, 
podpredsednika in drugih organov Športne unije Slovenije je predvideni dan volilne skupščine na 
dan 17. 11. 2020. Glede na vse nezavidljive okoliščine povezane z epidemijo, ki nas te dni pestijo, 
odločitev o sklicu skupščine ni bila lahka. Ali skupščino sklicati, ko bodo razmere dopuščale fizično 
prisotno zasedanje delegatov ali sklicati zasedanje na daljavo s pomočjo videokonferenčne 
povezave. Prevladovalo je spoznanje, da v težkih in zahtevnih časih skušamo ohraniti normalnost 
delovanja organizacije v največji možni meri, zato je potrebno mandat zaključiti v izvoljenem roku 
ter tako omogočiti nadaljevanje dela v novi sestavi članic in članov organov ŠUS. 

Pred nami je nov izziv, za katerega verjamem, da ga lahko z veliko mero dobre volje lahko skupaj 
uspešno opravimo. Prvič v zgodovini je sklicana skupščina na daljavo. V temu nismo pionirji, saj se 
zadnje čase čedalje več nevladnih organizacij poslužuje tovrstnih rešitev, tudi za volitve. Naša 
pisarna je vložila veliko napora, da je pridobila vse potrebne informacije, kako lahko tovrstno 
zasedanje opravimo; tako njim kot vam zaupam, da smo sposobni sprejeti in izvesti ta izziv. 
Podrobnejše informacije, koko se pridružiti skupščini na daljavo, bodo poslane v nekaj dneh. V 
trenutnih izrednih razmerah, za katere ne vemo, do kdaj bodo trajale, je to gotovo najboljša rešitev, 
kajti vselej moramo postaviti na prvo mesto zdravje in varnost ljudi. 

Dovolite, da zaključim z ljudskim pregovorom »Vesel človek je kot sonce: koder hodi, sveti«. Naj bo 
naša skupna prihodnost svetla.  

 
 

Dejan Crnek, predsednik 
Športna unija Slovenije 


