
 

  

 

Ljubljana, 3.11.2020  
 
Na podlagi 29. in 30. člena Pravil Športne unije Slovenije   
 

S K L I C U J E M  
volilno skupščino  

Športne unije Slovenije,   
ki bo v torek, 17.11.2020 ob 17.00 uri  

preko videokonferenčne aplikacije ZOOM 
 
Predlagam naslednji DNEVNI RED:  

1. Otvoritev   
2. Skupščina 17.11.2020  

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

3. Razrešitev organov Športne unije Slovenije (mandat 2016-2020) 
4. Volitve organov Športne unije Slovenije mandat (2020-2024) 

4.1. Predsednika zveze  
4.2. Članov Izvršnega odbora  
4.3. Članov Nadzornega odbora  
4.4. Članov Častnega razsodišča  

 
Dejan Crnek, predsednik 

Športna unija Slovenije  
 

Priloge:  
- 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, 
- Pogled in vizija na delovanje ŠUS kandidata za predsednika ŠUS,  
- Poverilnica za skupščino 17.11.2020.  

 
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.  
 
Navodila za povezavo na skupščino preko videokonferenčne aplikacije ZOOM bodo posredovana 
pravočasno. 
 
Prosimo vas, da svojo udeležbo potrdite s poverilnico, ki jo pred sejo pošljete po e-pošti na  naslov 
spela.orehek@sportna-unija.si.  

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


 

  

 

GRADIVO K DNEVNEM REDU ZA SKUPŠČINO 17.11.2020  
 
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 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 8 predstavnikov članov zveze (1. odstavek 28. člena Pravil Športne unije  
Slovenije).  
 
--- 
 
Ad. 2. – Skupščina  
Ad. 2.1 – Izvolitev organov skupščine  
Obrazložitev: Predsednik zveze bo oblikoval predlog članov delovnih teles skupščine: predsednika 
skupščine, tričlansko verifikacijsko komisijo, dva overovatelja zapisnika in zapisnikarja  ter tričlansko 
volilno komisijo (2. in 3. odstavek  11. člena Poslovnika o delu skupščine).  
 
Predlog sklepa št. 1/11-2020:  

Skupščina izvoli delovna telesa skupščine v naslednji sestavi:  
za predsednika skupščine: _______,  
verifikacijsko komisijo v sestavi: predsednik _______, člana _______ in  
_______,  
volilno komisijo v sestavi: predsednik _______, člana _______ in _______,  
za zapisnikarja: _______,  
za overovatelje zapisnika: _______ in _______. 

 
--- 

 
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. 2/11-2020: Sprejem oziroma potrditev vseh odločitev se na skupščini z dne  
17.11.2020 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. 3/11-2020:  
Sprejme se dnevni red:  
1. Otvoritev   
2. Skupščina 17.11.2020  

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

3. Razrešitev organov Športne unije Slovenije (mandat 2016-2020) 
4. Volitve organov Športne unije Slovenije (mandat 2020-2024)  

4.1. Predsednika zveze  
4.2. Članov Izvršnega odbora  
4.3. Članov Nadzornega odbora  
4.4. Članov Častnega razsodišča  

 
--- 
 
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. 4/11-2020: 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. - Razrešitev organov Športne unije Slovenije (mandat 2016-2020) 
Obrazložitev: Pred izvedbo novih volitev v organe ŠUS skupščina skladno s 26. členom Pravil ŠUS 
razreši vse dosedanje člane organov ŠUS (predsednika, podpredsednika, člane izvršnega odbora, 
člane nadzornega odbora, člane častnega razsodišča), ki so bili izvoljeni na skupščini dne, 
16.11.2016.  
 
Predlog sklepa št. 5/11-2020: Z dnem 17.11.2020 se razreši vse organe Športne unije Slovenije, ki 
so  bili za mandatno obdobje 2016 – 2020 izvoljeni in imenovani na skupščini 16.11.2016, in sicer 
predsednika zveze, podpredsednika zveze, člane Izvršnega  odbora, člane Nadzornega odbora in 



 

  

 

Častnega razsodišča. 
 
--- 
 
Ad. 4 - Volitve organov Športne unije Slovenije (mandat 2020 – 2024)  
Obrazložitev: Na skupščini dne 7.10.2020 je bil sprejet Sklep o evidentiranju, kandidiranju in 
volitvah predsednika, podpredsednika in drugih organov ŠUS (v nadaljevanju: Sklep Skupščine) ter 
Rokovnik za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev v organe ŠUS (v nadaljevanju: Rokovnik). V 
skladu z Sklepom in Rokovnikom je skupščina odločila, da bo  volilna skupščina ŠUS razpisana dne 
3.11.2020.   
 
Skladno s Sklepom Skupščine in Rokovnikom je kandidacijska komisija odprla, evidentirala in 
ugotovila popolnost kandidatur ter jih razvrstila po organih oziroma funkcijah in po abecednem 
seznamu kandidatov (1. odstavek 12. člena Sklepa Skupščine). 
 
Kandidacijska komisija je skladno s 5. alinejo 2. odstavka 12. člena Sklepa Skupščine Izvršnemu 
odboru posredovala predlog kandidata za predsednika ŠUS. Izvršni odbor je na svoji seji, dne 
02.11.2020 skladno s 1. odstavkom 13. člena Sklepa Skupščine in 1. odstavkom 32. člena Pravil 
sprejel sklep št. 6-5Z/2020 s katerim skupščini predlaga v izvolitev edinega kandidata za 
predsednika ŠUS, Dejana Crneka.  
Pred izvedbo volitev kandidature za predsednika ŠUS predstavi in obrazloži predsednik 
Kandidacijske komisije (1. odstavek 16. člena Sklepa Skupščine). Kandidat za predsednika ima 
možnost 10 minutne predstavitve svoje kandidature za predsednika, članice ŠUS pa mu lahko po 
predstavitvi podajo vprašanja, na katere kandidat za predsednika odgovarja (2. odstavek 16. člena 
Sklepa Skupščine). Volitve predsednika ŠUS bodo potekale z javnim glasovanjem, kot je to določeno 
v 1. odstavku 17. člena Sklepa Skupščine. Za izvolitev je potrebna večina prisotnih volilnih 
upravičencev na skupščini.  
 
Predlog sklepa št. 6/11-2020: »Skupščina za predsednika ŠUS za mandatno obdobje 2020-2024 
izvoli  in imenuje Dejana Crneka.«  
 
Kandidacijska komisija je kandidatu za predsednika ŠUS je pred zasedanjem skupščine omogočila 
vpogled v sezname in obrazce vseh evidentiranih kandidatov za člane organov ŠUS, skladno s 1. 
odstavkom 14. člena Sklepa Skupščine. Kandidat za predsednika je na osnovi predloženih 
seznamom pripravil predlog kandidatov za podpredsednike, člane Izvršnega odbora, člane 
Nadzornega odbora in člane Častnega razsodišča, skladno z 2. odstavkom 14. člena Sklepa 
Skupščine. V zvezi s tem je  kandidat za predsednika Dejan Crnek skupščini posredoval v 
nadaljevanju priloženi dopis:  
 
»Spoštovani!  
 
V skladu s 1. odstavkom 14. člena Sklepa o evidentiranju, kandidiranju in volitvah predsednika, 
podpredsednika in drugih organov Športne unije sprejet na skupščini 07. 10. 2020 (v nadaljevanju: 
Sklep EKV), sem pregledal vse evidentirane popolne kandidature za organe Športne unije Slovenije. 



 

  

 

Ugotovil sem, da so prispele 3 kandidature za podpredsednika, 12 kandidatur za člane izvršnega 
odbora, 5 kandidatur za člane nadzornega odbora in 5 kandidatur za člane častnega razsodišča.  
 
V kolikor ste prepoznali moje dosedanje vodenje ŠUSa skladno z vašimi pričakovanji in mi boste na 
prihajajoči skupščini 17. 11. 2020 zaupali drugi mandat predsednika ŠUS, bom skladno z 2. 
odstavkom 14. člena Sklepa EKV in 2. odstavka 32. člena Pravil ŠUS podal predlog list za izvolitev 
organov ŠUS, ki zajema vse kandidatke in kandidate, ki so se odločili kandidirati za organe ŠUS. 
Verjamem, da so kandidatke in kandidati s soglasjem h kandidaturi podali željo po sodelovanju pri 
soustvarjanju pozitivno naravnane prihodnosti ŠUSa. Prav je, da se vsem kandidatkam in 
kandidatom omogoči aktivno sodelovanje pri pripravi, organizaciji in implementaciji projektov ter 
programov za zdrav življenjski slog in zdravo bivalno ter delovno okolje. S skupnimi močmi smo 
lahko še boljši in še uspešnejši. 
 
Skupščini tako skladno z 2. odstavkom 14. Sklepa o evidentiranju, kandidiranju in volitvah 
predsednika, podpredsednika in drugih organov Športne unije sprejetim na skupščini 07. 10. 2020 
ter 2. odstavkom 32. člena Pravil ŠUS predlagam sledeče liste za posamezen organ ŠUS: 
 
Za podpredsednike ŠUS: Pajek Maja (na predlog: Športno društvo Trnovo), Peroša Patrik(na 
predlog: Univerzitetna športna zveza Primorske) in Recek Branko (na predlog: Občinska 
športna zveza Moravske Toplice) 
 
Za člane Izvršnega odbora: Bećirević Jovanka (na predlog: DTV Partizan Javornik Koroška Bela), 
Gaiser Simona (na predlog: Športna zveza Občine Kidričevo), Geršak Katarina (na predlog: Športna 
zveza Velenje), Grošelj Andrej (na predlog: Športno društvo Izlake), Jarc Tomaž (na predlog: Atletski 
klub Domžale), Kapitler Ivan (na predlog: Zveza športnih društev Polzela), Kralj Rajko (na predlog: 
Športna zveza Komen), Miklič Marja (na predlog: DTV Partizan Pobrežje), Mohar Roman (na 
predlog: Športno društvo Moste), Redenšek Klaudija (na predlog: TVD Partizan Boštanj), Rozman 
Franjo (na predlog: Plavalni klub Terme Ptuj), Škerlj Peter (na predlog: Društvo ABC šport) 
 
Za člane Nadzornega odbor: Benedik Gaber (na predlog: Športno društvo Gib Šiška Ljubljana), 
Guček Alojz (na predlog: TVD Partizan Boštanj), Šibav Zdenko (Športno društvo Gorica Nova Gorica), 
Sitar Matej (na predlog: Zveza športnih društev Žalec), Zavrl Janez (na predlog: Partizan Vič) 
 
Za člane Častnega razsodišča: Arlič Herman (na predlog: Zveza športnih društev Polzela), Ciuha 
Avguštin (na predlog: Športno društvo Trnovo), Kovačič Jernej (na predlog: Športno društvo Izlake), 
Ploj Tanja (na predlog: Športno društvo Gib Šiška Ljubljana), Sambt Goran (na predlog: 
Univerzitetna športna zveza Primorske). 
 
S spoštljivimi pozdravi,  
 
Dejan Crnek, kandidat za predsednika« 
 
Na osnovi prejetih seznamov kandidatov za člane organov ŠUS so se pripravili trije sklepi 7/11-
2020, 8/11-2020 in 9/11-2020, ki sledijo 1. odstavku 19. člena Sklepa Skupščine. Skupščina bo 



 

  

 

glasovala o sklepih št. 7/11-2020, 8/11-2020 in 9/11-2020 izključno v kolikor bodo izpolnjeni pogoji 
iz 1. odstavka 32. člena ter iz 15. člena in 1. odstavka 17. člena Sklepa Skupščine, ki opredeljujejo 
pogoje za izvolitev predsednika ŠUS.  
 
Predlog sklepa št. 7/11-2020: »Skupščina za mandatno obdobje 2020-2024 izvoli in imenuje 
Izvršni odbor kot sledi, za podpredsednike ŠUS: Pajek Maja, Peroša Patrik in Recek Branko, za 
člane izvršnega odbora: Bećirević Jovanka, Gaiser Simona, Geršak Katarina, Grošelj Andrej, Jarc 
Tomaž, Kapitler Ivan, Kralj Rajko, Miklič Marja, Mohar Roman, Redenšek Klaudija, Rozman 
Franjo in Škerlj Peter. 
 
 Predlog sklepa št. 8/11-2020: »Skupščina za člane Nadzornega odbora ŠUS za mandatno obdobje 
2020-2024 izvoli in imenuje: Benedik Gaber, Guček Alojz, Šibav Zdenko, Sitar Matej in Zavrl 
Janez. 
 
Predlog sklepa št. 9/11-2020: »Skupščina za člane Častnega razsodišča ŠUS za mandatno 
obdobje 2020-2024 izvoli in imenuje: Arlič Herman, Ciuha Avguštin, Kovačič Jernej, Ploj Tanja in 
Sambt Goran. 
 

Konec gradiva 
 


