
 

  

 

Ljubljana, 22.9.2020 
 
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 sredo, 7.10.2020 ob 17.00 uri 

v prostorih Športne hiše Ilirija  

(Vodnikova cesta 155, Ljubljana) 

 
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED: 
 

1. Otvoritev 

2. Skupščina 7.10.2020 

2.1 Izvolitev organov skupščine 

2.2 Glasovanje na skupščini 
2.3 Dnevni red skupščine 

2.4 Poročilo verifikacijske komisije 

3. Evidentiranje, kandidiranje in volitve predsednika, podpredsednika in drugih 
organov Športne unije Slovenije 
 

 
                                                                                                     
 

                                                                                                   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 

• Sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in 
drugih organov ŠUS 

• Rokovnik za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev v organe ŠUS 

• Zapisnik Skupščine ŠUS (16.6.2020) 

• Poverilnica za skupščino 21.9.2016  



 

  

 

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 skupščino pošljete po e-pošti na 
naslov spela.orehek@sportna-unija.si. 

 
 
GRADIVO K DNEVNEM REDU ZA SKUPŠČINO 7.10.2020 
 
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, s čimer 
so 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 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. 1/9-2020: 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. Način glasovanja določa 
predsednik skupščine (22. člen Poslovnika o delu skupščine). 
 
Predlog sklepa št. 2/9-2020: Sprejem oziroma potrditev vseh odločitev se na skupščini z dne, 
7.10.2020 opravi z javnim glasovanjem. 

http://www.sportna-unija.si/
mailto:spela.orehek@sportna-unija.si


 

  

 

 
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. 3/9-2020: Sprejme se dnevni red: 

1. Otvoritev 

2. Skupščina 7.10.2020 

2.1 Izvolitev organov skupščine 

2.2 Glasovanje na skupščini 
2.3 Dnevni red skupščine 

2.4 Poročilo verifikacijske komisije 

3. Evidentiranje, kandidiranje in volitve predsednika, podpredsednika in drugih organov 
Športne unije Slovenije 

 
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. 4/9-2020: 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. – Evidentiranje, kandidiranje in volitve predsednika, podpredsednika in drugih organov 
Športne unije Slovenije 
Obrazložitev: Dne 16.11.2020 se končuje štiri letno mandatno obdobje trenutnega vodstva Športne 
unije Slovenije, zato so na sporedu volitve oz. volilna skupščina. Na skupščini ŠUS z dne 16.6.2020 
so bile s 84% večino sprejete spremembe in dopolnitve Pravil ŠUS. Zaradi pritožb, s strani društev 
Inštitut Perun, Športno društvom FIT in Sokolske zveze Slovenije (na sprejeta Pravila), ki so bila 
naslovljena na Upravno enoto Ljubljana, le-ta še ni uspela odločati o usklajenosti sprejetih Pravil in 
zakonodajo za področje društev. Skladno z dosedanjimi Pravili ŠUS se torej podaja predlog pričetka 
postopkov za evidentiranje, kandidiranje in volitev predsednika, podpredsednika in drugih organov 
ŠUS. Obstoječa pravila v 32.členu/3.odstavek »Postopek evidentiranja kandidatov za organe zveze 
opredeli skupščina s posebnim sklepom«, narekujejo potrebo po skupščini pred volilno skupščino. 
Na tej skupščini se potrdi tudi datum in lokacijo volilne skupščine, poleg že definiranega postopka 
evidentiranja kandidatov. V obravnavo se podaja: a) Sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah 
predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS ter b) Rokovnik za izvedbo kandidacijskih 



 

  

 

postopkov in volitev v organe ŠUS. Oba pripravljena predloga sta pripravljena na osnovi 
dokumentov sprejetih za preteklo volilno skupščino (2016), katera je pripravil in potrdil Izvršni 
odbor na svoji 24. redni seji, z dne 14.9.2020. 
 
Priloge: 

• Sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, podpredsednika in drugih 
organov ŠUS 

• Rokovnik za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev v organe ŠUS 
 
Predlog sklepa št. 5/9-2020: Skupščina potrjuje Sklep o evidentiranju, kandidiranju in volitvah 
predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS in Rokovnik za izvedbo kandidacijskih 
postopkov in volitev v organe ŠUS. 
 
 
 

 
 
 


