
 

 

 

 

Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, tel.: 031 397 378 
e-pošta: info@sportna-unija.si 

 

Ljubljana, 16. 3. 2021 
 
 
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, 30. 3. 2021 ob 16:30 uri 

preko videokonferenčne aplikacije ZOOM 

 
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED: 
 
Sprejme se dnevni red: 

1. Otvoritev  
2. Skupščina 30. 3. 2021  

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

3. Poslovno in finančno poročilo 2020  
4. Letni delovni načrt 2021  
5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP)  
6. 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 

• Poslovno in finančno poročilo za leto 2020 

• Bilanca stanja 2020 in Izkaz poslovnega izida 2020 

• Poročilo Inventurne komisije 2020 

• Letni delovni načrt 2021 

• Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) 

• Interni register nepremičnin ŠUS (IRN) 

• Poverilnica za skupščino 30. 3. 2021 

 
 
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. 
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GRADIVO K DNEVNEM REDU ZA SKUPŠČINO 30. 3. 2021 
 
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 osem (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. 1/3-2021:  
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. 2/3-2021:  
»Sprejem oziroma potrditev vseh odločitev se na skupščini z dne, 30. 3. 2021 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 
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. 3/3-2021:  

»Sprejme se dnevni red: 
1. Otvoritev  
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2. Skupščina 30. 3. 2021  
2.1 Izvolitev organov skupščine  
2.2 Glasovanje na skupščini  
2.3 Dnevni red skupščine  
2.4 Poročilo verifikacijske komisije  
3. Poslovno in finančno poročilo 2020  
4. Letni delovni načrt 2021  
5. Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP)  
6. 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. 4/3-2021:  
»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. – Poslovno in finančno poročilo 2020 
 
Obrazložitev: V skladu z 26. in 46. členom Pravil ŠUS in na podlagi 7. odstavka 26. člena Zakona o 
društvih skupščina sprejema letno poročilo. Poslovno in finančno poročilo 2020 obsega delovanje 
organizacije na poslovnem in finančnem področju v koledarskem letu 2020 ter poročilo Inventurne 
komisije.  
 
Poslovno in finančno poročilo za koledarsko leto 2020 obsega sledeče priloge: Bilanco stanja 2020 in 
Izkaz poslovnega izida 2020 ter poročilo Inventurne komisije.  
 
Priloge: 

• Poslovno in finančno poročilo 2020 

• Bilanca stanja 2020 in Izkaz poslovnega izida 2020 

• Poročilo Inventurne komisije 2020 
 
PREDLOG SKLEPA št. 5/3-2021:   
»Skupščina sprejme Poslovno in finančno poročilo Športne unije Slovenije za leto 2020. « 
 
Ad. 4 - Letni delovni načrt 2021 
 
Obrazložitev: V skladu z 26. in 46. členom Pravil skupščina sprejema Letni delovni načrt za 2021, ki 
zajema poslovni, finančni in organizacijski načrt delovanja organizacije v letu 2021 na nacionalnem in 
mednarodnem področju.  
 
Priloge: 

• Letni delovni načrt 2021 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 6/3-2021: 
»Skupščina sprejme Letni delovni načrt za leto 2021.« 
 

mailto:info@sportna-unija.si


 

 

 

 

Vodnikova cesta 155, 1000 Ljubljana, tel.: 031 397 378 
e-pošta: info@sportna-unija.si 

 

Ad. 5 - Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP) 
 
Obrazložitev: Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP) je temeljni dokument 
za upravljanje nepremičnega premoženja ŠUS. Priloga PGNP predstavlja Interni register nepremičnin 
ŠUS (IRN), v katerem so popisane vse nepremičnine v (delni) lasti Športne unije Slovenije. 
Gospodarjenje z nepremičnim premoženjem predstavlja izziv še posebej v primerih, ko je to raznoliko 
in zato zahteva različne pristope pri upravljanju. 
 
Priloge: 

• Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem ŠUS (PGNP) 

• Interni register nepremičnin ŠUS (IRN) 
 
PREDLOG SKLEPA ŠT. 7/3-2021: 
»Skupščina sprejme dopolnjen Program gospodarjenja z nepremičnim premoženjem (PGNP) za leto 
2021.« 
 
Ad. 6 - Razno 
 

 
Konec gradiva 
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