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Na podlagi Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS štev. 61/06, 58/09 in 39/11) je Skupščina 
Športne unije Slovenije dne 31. 3. 2011 sprejela ter na skupščini 31.08.2013, 19.12.2013, 29.03.2014, 
25.02.2015,22.06.2016 in ??.??.???? dopolnila in spremenila naslednja 
 
 

 

PRAVILA ŠPORTNE UNIJE SLOVENIJE - ZVEZE 
DRUŠTEV ZA SPORTNO REKREACIJO 

IN ŠPORTNO VZGOJO 
 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Športna unija Slovenije (v nadaljnjem besedilu zveza) je prostovoljna društvena organizacija, ki povezuje 
športna društva, ki se ukvarjajo s športom za vse, športnimi, rekreativnimi, športno vzgojnimi in 

telesnokulturnimi dejavnostmi ter društvi, ki se ukvarjajo z zdravstvenimi, zdravstveno-preventivnimi, 
okoljskimi, prehrambnimi in drugimi dejavnostmi, ki zagotavljajo projekte in programe za zdrav življenjski 
slog ter zdravo bivalno in delovno okolje. 
 

2. člen 
 
Zveza je pod imenom Zveza za telesno vzgojo Partizan Slovenije začela delovati z dnem 6. aprila 1952, le-ta 
pa se je dne 13. marca 1993 preimenoval v Športno unijo Slovenije, ki se je kot zveza vsebinsko prenovila 
ustrezno z novimi športnimi in drugimi potrebami. 
 
Zveza izvira iz Slovenske sokolske zveze ustanovljene leta 1905, kasneje iz Fizkulturnega odbora Slovenije 
(ust. 1945), Zveze fizkulturnih društev Slovenije (ust. 1945), Fizkulturne zveze Slovenije (ust. 1946) in iz 
Zveze za telesno vzgojo Partizan Slovenije (ust. 1952). 
 

3. člen 
 
Ime zveze je: Športna unija Slovenije- zveza društev za športno rekreacijo in športno vzgojo 
Skrajšano ime zveze je: Športna unija Slovenije 
Kratica imena zveze je: ŠUS 
Sedež zveze je:  Ljubljana  
Poslovni naslov zveze je: Ljubljana, Vodnikova cesta 155 
 
Sprememba poslovnega naslova zveze ne pomeni spremembe njenih pravil delovanja. 
 

4. člen 
 
Zveza ima svoj pečat, ki ga uporablja pri svojem poslovanju. Pečat je elipsaste oblike z napisom »Športna 
unija Slovenije« na spodnjem obodu. Na zgornjem obodu elipse ima krogec, v sredi elipse pa stilizirano 
obliko črke S, ki simbolizira silhueto športnika v gibanju. 
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5. člen 
 
Zveza ima svoj znak. Zveza ima svoj znak. Znak je elipsaste oblike. Na zgornjem obodu elipse ima krogec, v 
sredi elipse pa stilizirano obliko črke S, ki simbolizira silhueto športnika v gibanju. Z znakom se lahko 
uporablja napis Športna unija Slovenije in/ali Povezani v gibanju!, kakor tudi prevod v angleškem jeziku. 
 

6. člen 
 
Zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje na območju Republike Slovenije. 
 
 

II. NAMEN IN CILJI ZVEZE 
 

7. člen 
 
Zveza deluje na področjih, ki s programi in projekti strmijo k zdravem življenjskem slogu ter zdravem 
bivalnem in delovnem okolju. 
 
Namen zveze je združevati športna in sorodna društva, ki delujejo na področju športnih, športno 
rekreativnih, telesnokulturnih, zdravstvenih, zdravstveno-preventivnih, okoljskih, prehrambnih in športno 
vzgojnih dejavnosti, vzpodbujati njihovo strokovno izpopolnjevanje ter si prizadevati za napredek 
strokovnega dela in uvajanje novih oblik in metod dela. 
 
Cilji zveze kot nepridobitne organizacije so povezovanje in združevanje športnih društev, obveščanje 
javnosti s področja športa in športne vzgoje, izmenjava izkušenj med člani ter sodelovanje z ustreznimi 
domačimi, tujimi ter mednarodnimi združenji in organizacijami. 
 

8. člen 
 
Zveza podeljuje posameznikom in organizacijam priznanja za prizadevno in uspešno delo ter sodelovanje 
na področju športnih, športno rekreativnih in športno vzgojnih dejavnosti. 
 
Vrsta priznanj, kriteriji za podelitev ter postopek podeljevanja se določi s posebnim pravilnikom. 
 

8a. člen 
 
Častni član zveze je najvišje priznanje, ki ga lahko zveza podeli fizični osebi za izjemne zasluge in dejanja 
vredna posebne časti.  
 
Naziv častni član zveze dodeli skupščina na predlog Izvršnega odbora. Pobudo z ustrezno obrazložitvijo za 
imenovanje častnega člana zveze lahko izvršnem odboru poda član zveze ali član izvršnega odbora. 
 
Častni član nima statusa člana v smislu zakona o društvih in teh pravil. 
 
Častni člani imajo pravico biti prisotni na skupščinah, nimajo pa pravice o odločanju ter na uradnih 
proslavah zveze. 
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III. DEJAVNOST OZIROMA NALOGE ZVEZE 
 

9. člen 
 
Dejavnosti zveze so zlasti: 

o povezovanje športnih športno rekreativnih, telesnokulturnih, zdravstvenih, zdravstveno-
preventivnih, okoljskih, prehrambnih in drugih  društev, ki se ukvarjajo s športno rekreacijo in 
športno vzgojo ter drugimi oblikami športa oz. podpornimi dejavnostmi športu, 

o sodelovanje z drugimi športnimi in sorodnimi organizacijami, strokovnimi institucijami in dejavniki iz 
drugih področij družbenih dejavnosti ter z zainteresiranimi partnerji iz gospodarstva in države, 

o vzgoja in dopolnilno izobraževanje ter izpopolnjevanje svojih strokovnih in organizacijskih kadrov za 
različne potrebe organizacije in njenih delov, da bi se tako lahko nenehno bogatila programska 
ponudba ter založništvo za te namene, 

o prirejanje nacionalnih in mednarodnih športnih srečanj, seminarjev, konferenc in kongresov in 
drugih oblik obravnavanja strokovne tematike na področju športne rekreacije, športne vzgoje  
športa za vse in zdravem življenjskem slogu, 

o zbiranje, publiciranje, distribuiranje strokovne in druge literature in dokumentov, ki zadevajo 
dejavnost zveze, 

o sodelovanje na nacionalnih in mednarodnih akcijah različnih organizacij, ki soustvarjajo in 
poudarjajo vlogo javnega mnenja v podporo športne rekreacije in športne vzgoje, 

o organiziranje srečanj in različnih oblik sodobnega športnega turizma, 
o sodelovanje pri izvedbi nacionalnih in mednarodnih kampanj v podporo športne rekreacije,športne 

vzgoje, športa za vse in zdravega življenjskega sloga, 
o spodbujanje prostorskega načrtovanja in gradnje športnih, rekreativnih in športno-turističnih 

objektov in naprav ustreznih zmogljivosti in v skladu s sodobnimi standardi, 
o skrb za človekovo okolje pri vseh dejavnostih na področju športne rekreacije in športne vzgoje, 
o spodbujanje proizvodnje kakovostne športne opreme in rekvizitov, 
o prizadevanje za čim večjo vendar dosledno etično uporabo množičnih medijev za podporo športne 

rekreacije, športne vzgoje športa za vse in zdravega življenjskega sloga, 
o sodelovanje in delovanje na področju primarne zdravstvene preventive, 
o sodelovanje in delovanje na področju zdrave prehrane,  
o sodelovanje in delovanje na področju okoljskih rešitev za spodbujanje športne rekreacije, športne 

vzgoje, športa za vse in zdravega življenjskega sloga, 
o sodelovanje in delovanje na področju socialnovarstvene dejavnosti, 
o sodelovanje in delovanje na področju mladinske dejavnosti, 
o sodelovanje z zdravstvenimi in drugimi organizacijami, na področju promocije zdravju prijaznega 

športnega življenjskega sloga, 
o zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje svojih članov pri izvajanju njihove 

nepridobitne dejavnosti. 
 
Zveza sodeluje pri izvrševanju svojih nalog z znanstvenimi, strokovnimi in drugimi organizacijami, ki 
delujejo na športnih in drugih področjih. 
 

10. člen 
 
Zveza je samostojno in nepridobitno združenje, katere osnovni namen ustanovitve in delovanja ni 
ustvarjanje dobička. 
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11. člen 
 
Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon, s 
tem, da mora biti pridobitna dejavnost povezana z nameni in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni 
dejavnosti zveze ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev zveze, 
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti zveze. 
 

12. člen 
 
Zveza lahko opravlja naslednjo pridobitno dejavnost: 

o oddajanje lastnih nepremičnin v najem tretjim osebam in gospodarjenje z lastnimi nepremičninami 
(D35.119 Druga proizvodnja električne energije; L68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami; 
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin; L68.320 Upravljanje nepremičnin 
za plačilo ali po pogodbi) 

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

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

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

o 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) 

o 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; 
R93.110 Obratovanje športnih objektov; R93.120 Dejavnost športnih klubov; R93.190 Druge 
športne dejavnosti; R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas) 

o izposoja kombiniranega vozila (N77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup) 
o socialno varstvene dejavnosti (Q88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez 

nastanitve). 
 

13. člen 
 
Zveza je dolžna preko svojih organov s premoženjem zveze ravnati kot dober gospodar, sredstva, 
ustvarjena s pridobitno dejavnostjo pa nameniti za izvajanje osnovne nepridobitne dejavnosti, za razvoj in 
obnovo objektov za športno rekreativno dejavnost in v smislu gospodarjenja z objekti za ustanavljanje 
samostojnih poslovnih subjektov. 
 

IV. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 

14. člen 
 
Zveza se vključuje v mednarodne športne, športno rekreativne in sorodne organizacije ter organizacije 
športa za vse. 
 

15. člen 
 
Zveza sodeluje z drugimi zvezami, društvi in organizacijami pri izvajanju skupno dogovorjenih programov. 
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16. člen 

 
Zveza lahko sodeluje tudi s tujimi sorodnimi zvezami oziroma društvi ter se z njimi dogovarja o skupnih 
programih, ki morajo biti v skladu s temi Pravili, Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije. 
 

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE 
 

17. člen 
 
Zveza nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. 
 

18. člen 
 
Predsednik zveze v skladu z Zakonom o društvih zastopa in predstavlja zvezo. 
 
V primeru odsotnosti ali zadržanosti predsednika zveze, ga nadomešča eden od podpredsednikov. 
 

VI. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA 
 

19. člen 
 
Član zveze lahko postane vsako športno društvo, ki se na osnovi določil iz svojega temeljnega akta ukvarja s 
športnimi, športno rekreativnimi, telesnokulturnimi, zdravstvenimi, zdravstveno-preventivnimi, okoljskimi 
in prehrambnimi dejavnostmi – vse v sklopu izvajanja programov in projektov za zagotavljanje pogojev za 
zdrav življenjski slog ter zdravo bivalno in delovno okolje, , s tem ko podpiše pristopno izjavo, in ko vplača 
letno članarino. Poleg navedenega je društvo dolžno priložiti sklep o včlanitvi svojega najvišjega organa, v 
kolikor ni drugače določeno s temeljnim aktom društva.  
 
Člani zveze morajo plačevati letno članarino, ki za tekoče koledarsko leto v plačilo zapade 28.2.. Če član 
zamuja s plačilom članarine za tekoče koledarsko leto, mu zveza pošlje opomin za plačilo dolgovane 
članarine, s katerim mu določi dodaten 14-dnevni rok za plačilo članarine. 
 

20. člen 
 
 
Člani zveze so razvrščeni v naslednje skupine: 

a) društva, ki izhajajo iz sokolskega društva in društva partizan, 
b) zveze, 
c) društva. 

 
Izvršni odbor je pristojen za vodenje registra članstva zveze ter razporeditev članov zveze v skupine iz 
prejšnjega odstavka. 
 

21. člen 
 
Zveza sprejema svoje člane na podlagi pristopne izjave in sklepa organa, ki jo podpiše njegov zakoniti 
zastopnik. Ugotovitveni sklep sprejme izvršni odbor, ki seznani prosilca za članstvo ter ga pozove k plačilu 
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članarine za tekoče leto. Prosilec je dolžan plačati članarino v roku 15 dneh, v nasprotnem se vpis v 
članstvo zavrne Po sprejemu in plačilu članarine se prosilca za članstvo vpiše kot člana v register članov. 
 
Priglasitev za sprejem v zvezo se odkloni, če prosilec ne izpolnjuje pogojev iz 19. člena Pravil. Če se 
priglasitev za sprejem v zvezo odkloni, ima prizadeti v roku 8 dni pravico, do pritožbe na skupščino zveze, ki 
odloča dokončno. 

22. člen 
 
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: 

o če ne plača članarine za tekoče 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, 

o če v obdobju vsaj enega leta brez razloga ne sodeluje v dejavnostih zveze in njenih organih, 
o 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. 
 
Članstvo in iz tega pravice (iz 23. člena teh Pravil) in obveznosti (iz 24. člen teh pravil) v zvezi »zamrzne« v 
kolikor je član v sodnem ali upravnem sporu z zvezo, in sicer za obdobje od vložitve tožbe do pravnomočno 
zaključenem sodnem postopku. To določilo se ne upošteva, v kolikor je tožnik zveza. 
 
»Zamrznitev« vseh pravic in obveznosti se odpravi, ko je sodni ali upravni postopek pravnomočno 
zaključen. 
 

VII. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 
 

23. člen 
 
Pravice članov so: 

o da uporabljajo nepremičnine zveze skladno s pravili, ki jih določi izvršni odbor, 
o da dajejo predloge in pobude za delo organov zveze, 
o da sodelujejo pri oblikovanju programov delovanja zveze, 
o da preko svojih predstavnikov volijo, in da so njihovi predstavniki voljeni v organe zveze, 
o da sodelujejo pri delu organov zveze, 
o da sodelujejo pri uresničevanju sprejetih programov zveze, 
o da pri zvezi nabavljajo strokovno literaturo in usposabljajo strokovne kadre. 

 
24. člen 

 
Obveznosti članov so: 
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o da uresničujejo in izvajajo dogovorjene naloge in sprejete programe, 
o da razvijajo športne dejavnosti in športno rekreacijo na svojem področju, 
o da izpolnjujejo sklepe organov zveze in v pravilih naložene obveznosti. 

 
VIII. ORGANI ZVEZE 

 
25. člen 

 
Organi zveze so: 

o skupščina 
o predsednik 
o izvršni odbor 
o nadzorni odbor 
o volilna komisija 
o častno razsodišče. 

 
Funkcija v enem organu zveze je nezdružljiva s funkcijo v drugih organih zveze. 
 
Za svoje delo v organih zveze posamezniki ne prejemajo plačila, razen povrnitve neposrednih stroškov za 

izvajanje svoje funkcije. Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo posameznik pokaže s svojim delom v 

organih zveze, lahko na predlog Predsednika zveze, Izvršni odbor prizna takemu posamezniku nagrado. 

26. člen 
 
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina je pristojna, da: 

o sprejema programske listine, 
o odloča o gospodarjenju z nepremičninami, 
o sprejema letne in več letne programe dela ter potrjuje letna in več letna poročila dela, 
o sprejema finančne načrte in potrjuje zaključni račun, 
o sprejema in dopolnjuje pravila in poslovnik o delu skupščine ter po potrebi druge akte zveze, 
o voli in razrešuje predsednika, izvršni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče, 
o sklepa o prenehanju in združevanju zveze, 
o obravnava in odloča o poročilih organov zveze, 
o opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti. 

 
27. člen 

 
Skupščino sestavljajo pooblaščeni predstavniki članov zveze. Vsak član ima enega predstavnika. 
 
Pooblaščeni predstavnik člana zveze je tista oseba, ki poseduje poverilnico podpisano (in ožigosano) s 
strani zakonitega zastopnika. 
 
Posamezen predstavnik lahko na skupščini zastopa zgolj enega člana zveze. 
 
Član zveze je dolžan napovedati prisotnost svojega predstavnika na skupščini najkasneje 4 (štiri) dni pred 
skupščino, in sicer tako da pošlje po elektronski ali navadni pošti (fotokopijo ali fotografijo) overjene 
poverilnice sklicatelju skupščine.  
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Na skupščini lahko izključno sodelujejo zgolj tisti posamezni predstavniki, ki se z uradnim identifikacijskim 
osebnim dokumentom (osebno izkaznico ali potnim listom ali vozniškim dovoljenjem itd.) identificirajo in 
predložijo originalno poverilnico, ki je bila predhodno posredovana kot je to določeno v prejšnjem 
odstavku. 
 

28. člen 
 
Skupščina se sestane najmanj 1-krat letno. Skupščina sklepa veljavno, če je navzočih več kot polovica 
predstavnikov. Če ob napovedani uri ni navzočih potrebno število predstavnikov, se pričetek skupščine 
prestavi za 15 (petnajst) minut; po preteku tega časa skupščina veljavno odloča, če je prisotno najmanj 10% 
(deset odstotkov) vseh predstavnikov članov Zveze z glasovno pravico, ki so na dan skupščine veljavno 
vpisani v register članstva. Za ugotavljanje prisotnosti članov na skupščini je pristojna verifikacijska 
komisija. 
 
Odločitve se sprejemajo z večino opredeljenih glasov navzočih predstavnikov. v kolikor ni drugače določeno 
s temi Pravili. 
 
Vsaka skupina članov zveze (iz 20. člena) prispeva 1/3 vseh glasov skupščine, ne glede na število 
posameznih članov znotraj posamezne skupine. Poslovnik o delu skupščine podrobneje določa postopek 
glasovanja na skupščini. 
 

29. člen 
 
Skupščino skliče predsednik zveze (sklicatelj): 

o po lastni presoji, 
o na predlog izvršnega odbora, 
o na zahtevo nadzornega odbora, 
o na zahtevo 1/4 članov zveze. 

 
Predsednik zveze je dolžan sklicati skupščino najkasneje v roku 30 dni od prejema predloga za sklic. V 
kolikor skupščine ne skliče v postavljenem roku je upravičen sklicati skupščino predlagatelj neposredno. 
 

30. člen 
 
Skupščina se skliče z vabilom, ki se pošlje članom zveze najmanj 14 dni pred datumom zasedanja skupščine. 
 
Vabilo za sklic skupščine mora vsebovati predlagani dnevni red, za vsako predlagano točko dnevnega reda 
pa mora biti priloženo ustrezno gradivo. 
 

31. člen 
 
Skupščina se opravi praviloma v kraju sedeža zveze, lahko pa tudi drugje, če tako odloči sklicatelj. 
 

32. člen 
 
Skupščina na predlog najmanj 10 (deset) članic izvoli predsednika zveze. V primeru, da predsednik zveze 
odstopi, se razpišejo volitve za vse organe zveze. 
 
Predsednik nato predlaga skupščini seznam kandidatov za izvršni odbor in volilno komisijo. 
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Postopek evidentiranja kandidatov za organe zveze podrobneje opredeljuje poslovnik o delu skupščine. Vse 
postopke v zvezi z evidentiranjem kandidatov in volitev v organe zveze vodi volilna komisija. 
 

32a. člen 
 
Volilna komisija je organ skupščine in ima 3 (tri) člane in 2 (dva) namestnika članov. V primeru predčasnega 
prenehanja mandata članu komisije, nastopi na njegovo mesto namestnik za preostali del mandata. 
 
Člani volilne komisije izmed sebe evidentirajo in izvolijo predsednika in podpredsednika komisije na svoji 
prvi seji. Člani volilne komisije morajo biti neodvisni in nevtralni, ne smejo kandidirati za nobeno od funkcij 
in ne smejo voliti. 
 
Kandidate za člane volilne komisije na predlog članov zveze izvoli skupščina.  
 
Mandat komisije je praviloma 4 leta, volitve se izvedejo istočasno z volitvami v organe zveze. 
 
Volilna komisija je odgovorna skupščini in ji poroča o svojem delu. 
 
Volilna komisija:  

a) izvaja vsa volilna opravila, ki so določena v Poslovniku o delu skupščine;  
b) izvaja postopke volitev, imenovanj in razrešitev na skupščini v primeru tajnega glasovanja in v 

drugih primerih; 
c) izmed predlogov najmanj 10 (desetih) članic evidentira in potrjuje kandidate za predsednika zveze; 
d) izmed predlogov članic evidentira in potrjuje kandidate za člane izvršnega odbora, volilne komisije,  

nadzornega odbora in častnega razsodišča; 
e) obravnava pritožbe na kandidature, volilne postopke in volilne rezultate in odloča o njihovi 

utemeljenosti;  
f) presoja veljavnost posameznih volitev; 
g) v primeru, da za posamezno volilno opravilo ni jasno, kako se opravi, zavzame o tem stališče, izvede 

opravilo, v kolikor je to pred načrtovanim sklicem skupščine potrebno, in o tem poroča skupščini. V 
tem primeru ji lahko predlaga sprejem naknadnega sklepa. Volilna komisija lahko pri sprejemanju 
odločitve smiselno uporablja določila, ki veljajo za volitve v državni zbor RS, zlasti pa se odloča po 
načelu pravičnosti in primernosti. 

 
33. člen 

 
Predsednik predstavlja in zastopa zvezo in opravlja druge naloge po odločitvi skupščine. 
 
Za svoje delo je odgovoren skupščini. 
 

34. člen 
 
Podpredsednik(e) zveze imenuje predsednik izmed članov Izvršnega odbora na konstitutivni seji Izvršnega 
odbora. Podpredsednik je imenovan za mandatno dobo predsednika zveze. 
 
Eden od Ppodpredsednikpv zveze nadomešča predsednika po njegovem pooblastilu ali po pooblastilu 
izvršnega odbora v primeru predsednikove nedosegljivosti. 
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Podpredsednik zveze za svoje delo odgovarja predsedniku zveze, izvršnemu odboru in skupščini. 
 
Zveza ima najmanj 1 (enega) in največ 3 (tri) podpredsednike.  
 

35. člen 
 
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge: 

o uresničuje sklepe skupščine, 
o pripravlja predloge načrta dela in finančne načrte ter uresničuje sprejete načrte dela in finančne 

načrte, 
o predlaga sklic skupščine, 
o odloča o vsebini gradiv za skupščino, 
o sodeluje z državnimi organi in organizacijami in opravlja druge funkcije za katere ga pooblasti 

skupščina, 
o sprejema in dopolnjuje akte zveze v okviru svojih pristojnosti,  
o imenuje in razrešuje generalnega sekretarja na predlog predsednika, 
o imenuje in razrešuje komisijo za priznanja, 
o imenuje in razrešuje strokovni svet, 
o po potrebi imenuje in razrešuje delovne, posvetovalne in strokovne organe za izvedbo posameznih 

nalog, 
o odloča o ustanovitvi, soustanovitvi (tudi kot nakup lastninskih deležev) in prenehanju pravnih 

subjektov, 
o predlaga skupščini kandidata za naziv častnega člana,  
o odloča o podelitvi priznanj, 
o obravnava poslovanje družb v katerih ima ŠUS lastninske deleže, preden ti sprejmejo letno poročilo, 
o obravnava in odloča v sporih: med člani organov; med organi in člani ŠUS; med članu ŠUS v kolikor 

gre za zadeve vezane na dejavnosti ŠUS. 
 
Izvršni odbor imenuje delovne, posvetovalne in strokovne organe za izvedbo posameznih nalog s posebnim 
sklepom, v katerem določi sestavo, pristojnosti in področje dela. 
 
Način in organizacijo svojega dela izvršni odbor določi s posebnim poslovnikom. 
 

36. člen 
 
Izvršni odbor sestavlja najmanj 7 (sedem) članov izmed katerih so po položaju predsednik in 
podpredsedniki zveze.  
 
Izvršni odbor v primeru odstopa, trajne nezmožnosti za delo ali smrti katerega koli člana deluje v obstoječi 
sestavi do konca mandata izvršnega odbora ali pa v svojo sestavo brez volitev kooptira največ tri člane. 
 
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo z večino 
opredeljenih glasov navzočih članov. 
 

37. člen 
 
Delo izvršnega odbora vodi predsednik zveze, ki je v zvezi s tem odgovoren za delo izvršnega odbora, za 
sklicevanje njegovih sej, skrbi za izpolnjevanje nalog, ki so v pristojnosti izvršnega odbora in opravlja druge 
naloge, ki mu jih poveri skupščina in izvršni odbor. 
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38. člen 

 
NADZORNI ODBOR šteje 5 (pet) članov in 2 (dva) namestnika članov. V primeru predčasnega prenehanja 
mandata članu odbora (zaradi odstopa, trajne nezmožnosti za delo ali smrti), nastopi na njegovo mesto 
prvi namestnik (po številu glasov) za preostali del mandata. 
 
Člani nadzornega odbora so praviloma osebe, ki izhajajo iz društev/zvez z daljšim neprekinjenim članskim 
stažem v Zvezi in praviloma imajo dolgoletne izkušnje na področju delovanja v civilni (društveni) športni 
sferi. 
 
Odločitve sprejema z večino najmanj treh glasov. 
 
Nadzorni odbor nadzoruje pravilnost materialno finančnega poslovanja in spremlja delo organov zveze na 
finančnem področju. 
 
Nadzorni odbor o svojem delu in ugotovitvah poroča skupščini. 
 

39. člen 
 
ČASTNO RAZSODIŠČE šteje 5 (pet) članov in 2 (dva) namestnika članov. V primeru predčasnega prenehanja 
mandata članu razsodišča (zaradi odstopa, trajne nezmožnosti za delo ali smrti), nastopi na njegovo mesto 
prvi namestnik (po številu glasov) za preostali del mandata. 
 
Častno razsodišče obravnava kršitve pravic in dolžnosti članov iz VII. poglavja Pravil. 
 
Postopek obravnave pred častnim razsodiščem se prične na podlagi pisne pobude člana zveze, organov in 
predsednika zveze. 
 
Častno razsodišče po obravnavi izreče opomin ali pa predlaga izvršnemu odboru, da sprejme ukrepe v 
skladu s svojimi pristojnostmi in pooblastili. 
 
Sklepe sprejema s soglasjem najmanj treh članov glasov. 
 
Častno razsodišče o svojem delu in odločitvah poroča skupščini. 
 
 

40. člen 
STROKOVNA SLUŽBA 
 
Zveza ima strokovno službo, ki opravlja strokovna, tehnična in administrativna dela za njene organe.  
 
Izvršni odbor s posebnim aktom določi organizacijo, naloge, pristojnosti in dolžnosti. 
 
Strokovno službo vodi generalni sekretar. 
 

40a. člen 
 
GENERALNI SEKRETAR 
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Zveza ima generalnega sekretarja, ki ga na podlagi predloga predsednika imenuje Izvršni odbor.  
 
Generalni sekretar je delavec s posebnimi pooblastili skupščine in Izvršnega odbora in opravlja delo 
profesionalno. Dolžan se je ravnati po sklepih skupščine in Izvršnega odbora, katerima odgovarja za svoje 
delo.  
 
Naloge generalnega sekretarja so da: 

 pripravlja gradivo za seje organov zveze ter drugih imenovanih delovnih, posvetovalnih in 
strokovnih organov, 

 skrbi za uresničevanje sklepov organov zveze, 

 zagotavlja pogoje za delo vseh organov zveze in Izvršnega odbora ter jim zagotavlja strokovno in 
administrativno pomoč, 

 opravlja naloge za skupščino in Izvršni odbor, 

 organizira, vodi in odgovarja za zakonito in gospodarno poslovanje zveze in njene strokovne službe,  

 skupaj s strokovno službo pripravlja osnutek načrta dela in finančnega načrta ter skrbi za njegovo 
uresničevanje, 

 pripravlja predlog letnih poročil potrebnih za oddajo na AJPES, 

 opravlja druge naloge po nalogu skupščine in Izvršnega odbora. 
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti generalnega sekretarja se natančneje opredelijo v pogodbi o zaposlitvi, 
katero potrdi izvršni odbor. 
 
Generalnemu sekretarju preneha funkcija v primeru smrti, z odstopom ali razrešitvijo. 
 

41. člen 
MANDATI 
 
Predsednik in podpredsedniki zveze, člani izvršnega odbora, člani nadzornega odbora, člani častnega 
razsodišča in člani volilne komisije so voljeni za 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni. 
 

IX. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE 
 

42. člen 
 
Zveza pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

o z lastnimi prihodki, 
o z dohodki, ki izvirajo iz sodelovanja z drugimi organizacijami, 
o s sponzorskimi sredstvi, 
o z darili, volili in koncesijami, 
o z javnimi financami, 
o s članarinami, 
o z drugimi dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze, 
o s prispevki in donacijami, 
o z dohodki od založništva, 
o z dohodki od prirejanja strokovnega izobraževanja, seminarjev, kongresov, 
o s prihodki od premoženja, 
o iz drugih virov v skladu s predpisi. 
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43. člen 

 
Dohodki in izdatki zveze se vsako leto določijo s finančnim načrtom. 
 

44. člen 
 
Zveza vodi poslovne knjige, v katerih izkazuje podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju, v 
skladu z Zakonom o društvih in računovodskim standardom za društva ter drugimi predpisi, ki urejajo to 
področje. 
 
 
 
 

45. člen 
 
Finančni načrt in zaključni račun se sprejemata vsako leto in ju sprejme skupščina. Finančno materialno 
poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
 
Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti za katero je ustanovljena. 
 
Vsaka delitev premoženja zveze med njene člane je nična. 
 

46. člen 
 
Podpisniki za finančne in materialne listine so predsednik oziroma po njegovem pooblastilu generalni 
sekretar. 
 
Predsednik oziroma po njegovem pooblastilu generalni sekretar  izdajajo odredbe o gospodarjenju s 
finančnimi sredstvi in premoženjem zveze na način, ki se ga lahko uredi v posebnem aktu ali sklepu 
Izvršnega odbora. 
 
Predsednik oziroma po njegovem pooblastilu eden izmed podpredsednikov podpisuje akte, sklepe, 
pogodbe in druge podobne listine. 
 

X. JAVNOST DELA 
 

47. člen 
 

Delovanje zveze je javno. Seje njenih organov so javne. Zveza obvešča o svojem delovanju javnost v 
sredstvih javnega obveščanja in/ali domače spletne strani na internetu. Lahko izdaja svoj bilten ali druge 
publikacije s katerimi javnost informira o svojem delu. 
 
Članom zveze se posredujejo informacije o delovanju zveze z objavo na spletni strani zveze najkasneje v 
roku 14 dni od sprejema odločitve oziroma dogodka. 
 
Vsak član zveze ima pravico dobiti potrebne podatke o delovanju zveze skladno s postopkom, ki ga določi 
Izvršni odbor. 
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Prav tako zveza daje vse potrebne podatke o svojem delovanju državnim organom in drugim državnim 
inštitucijam, v kolikor to z odločbo ali drugim aktom zahtevajo. 
 

48. člen 
 
Člani zveze imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju ter drugih vprašanjih, ki se nanašajo na 
delo zveze in na delo zvez oziroma organizacij v katere je zveza včlanjena. Pravica do obveščenosti je 
članom zveze skladno z zakonom in splošnimi akti zveze omejena s pravico varovanja poslovnih skrivnosti 
in osebnih podatkov. 
 

48a. člen 
 
Vsi podatki, ki so v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, zlasti v skladu z določbami Splošne uredbe o 
varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta – GDPR) in Zakona o varstvu 
osebnih podatkov, določeni kot osebni podatki, in s katerimi se društvo, njegovi organi, delavci in člani 
organov društva seznanijo pri svojem delu, so jih dolžni varovati, uporabljati ali obdelovati tako, kot to 
določa navedena uredba in zakon ali splošni akt društva ali drug veljaven predpis. Društvo za izvajanje tega 
določila lahko sprejme ustrezen pravilnik s katerim podrobneje določi to področje. 
 

49. člen 
 
Za uresničevanje javnosti dela in obveščanja je odgovoren predsednik zveze. 
 
 

XI. NAČIN PRENEHANJA ZVEZE IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 
 

50. člen 
 
Zveza preneha delovati: 

o po volji članov, 
o s stečajem, 
o na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, 
o po samem zakonu 
o s spojitvijo oziroma pripojitvijo. 

 
V primeru prenehanja zveze iz 1. do 4. alineje iz prejšnjega odstavka tega člena preide premoženje, ki 
ostane po poravnavi vseh obveznosti, na njene člane . 
 
Neuporabljena proračunska sredstva se v primeru prenehanja zveze iz prejšnjega odstavka tega člena 
vrnejo proračunu. 
 

XII. KONČNE DOLOČBE 
 

51. člen 
 
 
Spremembe in dopolnitve pravil začnejo veljati z dnem sprejema na skupščini zveze, z izjemo: 
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 za izvedbo prvih volitev po uveljavitvi novih pravil, volilno komisijo imenuje izvršni odbor. Tako 
izvoljena volilna komisija ima mandat do izvolitve nove volilne komisije na volilni skupščini; 

 volitve v organe zveze se po uveljavitvi novih pravil izvedejo najkasneje do 31.12.2020; 

 izvršni odbor v roku 3 (treh) mesecev po uveljavitvi novih pravil, pripravi register članstva ter 
razporeditev članov po skupinah skladno z 20. členom teh pravil. Seznam se javno objavi na uradni 
spletni strani zveze. 

 
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila, sprejeta dne 25. 02. 2015. 
 
Spremembe in dopolnitve pravil se sprejemajo z večino opredeljenih glasov vsake skupine prisotnih 
predstavnikov članov zveze. 
 
Za interpretacijo teh Pravil in njenih določil je v času med sejama skupščin pristojen Izvršni odbor, v času 
skupščine pa predsednik skupščine. 
 
 
V Ljubljani, ??.??.???? 
 
 

      Dejan Crnek  
 predsednik zveze 

 
 
 


