STATUT ŠPORTNE ZVEZE
OBČINE SEŽANA

Sežana, november 2009
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Na podlagi 4. 12. in 13. člena v zvezi s 7. in 9. členom Zakona o društvih – ZDru -1 - (Ur.l.
RS, št. 61/2006, spremembe - Ur.l.RS št. 91/2008 Odl.US: U-I-380/06-11, št. 102/2008
Odl.US: U-I-57/07-7, št. 58/2009) in 4. člena Zakona o športu - ZSpo (Ur.l.RS, št. 22/1998 spremembe - Ur.l. RS, št. 97/2001-ZSDP, 27/2002 Odl.US: U-I-210/98-32, 110/2002-ZGO-1,
15/2003-ZOPA) je skupščina Športne Zveze Občine Sežana na svoji _______________seji
dne …………………… sprejela naslednji

STATUT
Športne Zveze Občine Sežana
I. STATUSNE DOLOČBE
1. člen
(Uvodna določba)
Športna Zveza Občine Sežana je samostojna, nepridobitna in nepolitična zveza društev, v
katero se z namenom uresničevanja skupnih interesov ter v skladu iz interesi, opredeljenimi v
svojih temeljnih aktih ter na podlagi veljavne zakonodaje združujejo prostovoljna športna
društva s sedežem v Občini Sežana.
Športna Zveza občine Sežana deluje na podlagi Zakona o društvih (v nadaljnjem besedilu:
ZDru-1) in Zakona o športu (v nadaljnjem besedilu: ZSpo).
2. člen
(Namen ustanovitve Zveze)
Športna Zveza Občine Sežana (v nadaljnjem besedilu: Zveza) je lokalna športna Zveza, ki je
ustanovljena z namenom izvajanja programa, nalog in ciljev, ki so pomembni za
soustvarjanje pogojev za razvoj športa v Občini Sežana. Dejavnost Zveze zajema organizirano
dejavnost športa, to je športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni šport ter šport invalidov.
3. člen
(Ime in sedež Zveze)
Ime zveze je: Športna Zveza Občine Sežana.
Skrajšano ime Zveze je: Športna Zveza Sežana.
Kratica Zveze je ŠZS .
Sestavni del imena Zveze je zaradi interesnega združevanja s tujimi panožnimi zvezami in
društvi ter mednarodnimi organizacijami, na dopisih in drugih dokumentih komuniciranja
lahko tudi naziv Zveze v enem tujem jeziku.
Sedež Zveze je v Sežani.
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Za odločitev o naslovu sedeža Zveze in njegovi spremembi je pristojna skupščina Zveze, ki o
tem odloča z dvotretjinsko večino članov prisotnih na skupščini Zveze. Sprememba naslova
sedeža Zveze ne pomeni spremembe statuta.
4. člen
(Žig Zveze)
Zveza ima svoj žig, ki je okrogle oblike s premerom 27 mm. V sredini žiga je odtisnjen znak,
ki predstavlja pet olimpijskih krogov. V koncentričnem krogu nad znakom je napis
„ŠPORTNA ZVEZA OBČINE“, pod znakom pa napis „SEŽANA“. Odtis žiga je v modri
barvi.
5. člen
(Pravni položaj Zveze)
Zveza je pravna oseba zasebnega prava.
6. člen
(Odgovornost)
Za zakonito poslovanje Zveze odgovarja predsednik Zveze.
Zveza odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti Zveze odgovarjajo solidarno in z
vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga
drugega zmanjšale premoženje Zveze, ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih
tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile
povečanje premoženja, čeprav so vedele, da Zveza ne bo mogla poravnati obveznosti tretjim
osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja Zveze, ki so ga povzročile s
svojim ravnanjem.
II. POVEZOVANJE IN ČLANSTVO ZVEZE
7. člen
(Povezovanje Zveze)
Zveza se združuje in sodeluje z drugimi športnimi zvezami in združenji na regionalnem,
državnem in mednarodnem nivoju.
Zveza sodeluje tudi z drugimi organi in organizacijami preko svojih predstavnikov oziroma
delegacij. Njihove pravice in dolžnosti so:
•

zastopanje stališč Zveze v teh organih in organizacijah,

•

prejem vseh potrebnih informacij in stališč ustreznih organov Zveze za uspešno
opravljanje svoje predstavniške funkcije,

•

poročanje Zvezi o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu.
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8. člen
(Članstvo Zveze)
Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez.
III. NAMEN IN CILJI DELOVANJA ZVEZE
9. člen
(Namen delovanja Zveze)
Namen delovanja Zveze je, da povezuje športna društva na območju občine Sežana, prevzema
dogovorjene skupne naloge in izvaja naloge predpisane z ZSpo, v skladu z Zdru-1, tem
Statutom in pravili Zveze, ter izvršuje svoje obveznosti.
Zveza deluje na območju občine Sežana.
10. člen
(Cilji delovanja Zveze)
Cilji delovanja Zveze so :
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

spodbujati, razvijati in širiti športne dejavnosti v Občini Sežana;
zagotavljati pogoje za nadaljnji razvoj športne dejavnosti v občini Sežana, v smeri
povečanja množičnosti v športu, večjega vključevanja mladih, krepitvi kakovostnega
športa in razvijanju vrhunskih dosežkov;
izvajati programe v vseh segmentih športa in programih športa, zlasti na področju
športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa ter športa invalidov;
bogatitev preživljanja prostega časa občanov in skrb za njihovo zdravo in ustvarjalno
življenje;
spoštovanje in uveljavljanje načel športnega obnašanja (fair play);
razvijanje prijateljskih odnosov ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in vero;
skrb za uveljavljanje strokovnega dela v organih Zveze in športnih organizacijah;
razvoj in krepitev stikov z drugimi zvezami in organizacijami v državi, slovenskimi
športnimi organizacijami v zamejstvu in sorodnimi zvezami v tujini;
spodbujati združevanje športnih društev v Zvezo po načelu svobodnega združevanja in
samostojne opredelitve vsakega športnega društva, v skladu s statutom Zveze, in v
skladu z Zspo ter Zdru-1;
spodbujati dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi;
delovati po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze;
organiziranje in predvsem sodelovanje pri različnih športnih aktivnostih;
obveščanje javnosti o športnih aktivnostih Zveze, članic Zveze in zveze OKS – ZŠZ;
skrb za arhiviranje pomembnih dokumentov s področja športa v Občini Sežana;
skrb za nemoteno organizacijsko in strokovno delo organov Zveze;
opravljati druge naloge, ki so koristne za razvoj športa.
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IV. DEJAVNOST OZIROMA NALOGE ZVEZE
11. člen
Zveza opravlja nepridobitno in kot dopolnilno dejavnost tudi pridobitno dejavnost.
12. člen
(Nepridobitna dejavnost)
Zveza v okviru nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje osnovne naloge in obveznosti:
−

obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva v Občini
Sežana;

−

spremlja razvoj športa, ugotavlja in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj v okviru
statutarnih pooblastil;

−

zastopa športna društva o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in
institucij na lokalnih in regionalnih ravneh ter na državni ravni;

−

sodeluje z lokalnimi, regionalnimi in državnimi organi, pristojnimi za vprašanje
športa;

−

daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne
aktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij;

−

oblikuje letne načrte dela na področju športa ter skrbi za njihovo izvajanje;

−

skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa;

−

sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev v športu ter skrbi za njihovo uresničevanje;

−

sodeluje pri oblikovanju in sprejemanju meril o financiranju športnih društev in
športnikov posameznikov;

−

sodeluje z Zavodom za šport, turizem in prosti čas Sežana pri oblikovanju izhodišč za
vzdrževanje športnih objektov;

−

skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih v športu;

−

skrbi za izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe športnih
društev;

−

skrbi za organizacijske, tehnične, materialne, kadrovske in druge pogoje za delo
športnih društev, članov Zveze;

−

skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev s katerimi upravlja;

−

razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko članov športna tekmovanja in
športne prireditve;
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−

organizira sodelovanje s športnimi društvi in organizacijami v drugih občinah in v
zamejstvu;

−

pridobiva sredstva iz javnih razpisov;

−

obravnava predloge in podeljuje priznanja in odlikovanja Zveze;

−

preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije Združenja športnih zvez;

−

opravlja druge naloge s področja športa v skladu s predpisi.
13. člen
(Pridobitna dejavnost)

Zveza lahko opravlja tudi naslednje pridobitne dejavnosti, ki niso izključna dejavnost Zveze,
kot na primer:
−
−
−
−
−

dejavnost založništva,
prodaja storitev izobraževanja,
dajanje lastnih nepremičnin in premičnin v najem,
sponzorske storitve,
druge storitve s področja športnih dejavnosti, izvedene proti plačilu.

Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa Zdru-1.
Pridobitna dejavnost, ki je določena v tem aktu, mora biti povezana z namenom in cilji, kot
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti Zveze ter se lahko opravlja le v obsegu,
potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti
Zveze.
Šteje se, da je pridobitna dejavnost povezana z namenom in cilji Zveze, če lahko neposredno
pripomore k uresničevanju namena oziroma ciljev Zveze, pri čemer doprinos ni izključno v
zagotavljanju prihodkov Zveze.
Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti Zveze se šteje tista pridobitna dejavnost, ki
skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja
boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev Zveze.
Za doseganje namena in ciljev lahko Zveza ustanovi gospodarsko družbo ali poveri
opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
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14. člen
Če Zveza s svojo pridobitno dejavnostjo ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti zgolj za doseganje namenov in ciljev Zveze oziroma za opravljanje svoje
nepridobitne dejavnosti.
V. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA
15. člen
(Osnove za članstvo)
Članstvo v Zvezi je prostovoljno.
Društva se samostojno odločajo o vstopu v članstvo Zveze ali morebitnem izstopu iz nje s
sklepom svojega organa upravljanja.
Z vstopom v članstvo Zveze člani sprejmejo vse pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz 19.
oziroma 20. člena tega statuta.
16. člen
(Pogoji za članstvo)
Športno društvo, ki se želi včlaniti v Zvezo mora izpolnjevati naslednje pogoje:
−
−
−
−
−
−

je vpisano v register društev;
ima sedež in deluje v Občini Sežana;
je ustanovljeno v skladu z Zdru-1 in ZSpo;
deluje na področju športa;
ima organizirano redno dejavnost;
njegov najvišji organ sprejme sklep o nameri včlanitve v Zvezo, sklep o sprejemu
statuta Zveze ter zavezo, da se bo društvo ravnalo po njem.

Športno društvo lahko postane član Zveze, če izpolnjuje vse naštete pogoje iz prvega odstavka
tega člena, poravna pristopnino za članstvo v Zvezo in predloži izjavo s katero se zaveže
plačevati članarino.
Izjemoma lahko postane član Zveze tudi športno društvo, ki nima sedeža v občini Sežana in
ne deluje na območju občine Sežana, če izpolnjuje ostale pogoje iz prvega in drugega
odstavka tega člena.
17. člen
(Način včlanjevanja)
Društvo zaprosi za članstvo s tem, da izpolni in podpiše pristopno izjavo, ki ji priloži dokazila
o izpolnjevanju pogojev za članstvo iz prvega in drugega odstavka 16.člena statuta.
O sprejemu v članstvo odloča skupščina Zveze, najkasneje v obdobju enega leta od prejema
vloge iz prvega odstavka tega člena.
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Društvo dobi status člana z dnem, ko ga potrdi skupščina Zveze s sprejemom sklepa.
Na dan sprejema tega statuta imajo priznan status članice Zveze, ki so navedene v prilogi št. 1,
ki je priložena k statutu in je njegov sestavni del.
18. člen
(Prenehanje članstva)
Članstvo v zvezi preneha:
− s prostovoljnim izstopom;
− z izključitvijo;
− s črtanjem.
Posamezen član lahko kadarkoli prostovoljno izstopi iz Zveze, vendar pa mora svoj izstop
pisno napovedati skupščini Zveze vsaj 60 dni pred datumom izstopa. Rok za izstop začne teči
z dnem, ko predsednik Zveze prejme pisno izjavo najvišjega organa v društvu, da želi da mu
članstvo v Zvezi preneha.
Člana se lahko izključi iz Zveze na podlagi sklepa častnega razsodišča ali odločitve skupščine
Zveze v primeru, ko član Zveze krši določila statuta in temeljne usmeritve delovanja Zveze.
Upravni odbor lahko člana črta iz evidence članstva:
−
−
−
−

če član izgubi pravno osebnost z izbrisom iz registra oziroma prepovedjo delovanja;
zaradi neplačevanja članarine, če član ne poravna članarine niti v roku enega meseca
po prejemu opomina;
če član ne sodeluje v dejavnostih in organih Zveze;
če član ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v Zvezi.

Iz razlogov za črtanje iz člansta po tretji in četri alineji iz prejšnjega odstavka tega člena
upravni odbor Zveze najprej pozove člana, da odpravi pomanjkljivosti in mu določi razumen
rok, ki ne sme biti krajši od 15 dni. Če v danem roku član ne odpravi pomanjkljivosti in ne
navede opravičljivih razlogov, ga upravni odbor Zveze črta iz članstva Zveze. Za črtanje je
potrebno soglasje večine članov upravnega odbora.
19. člen
(Pravice članov Zveze)
Pravice članov Zveze so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih ciljev in nalog Zveze, zlasti še:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

da volijo in so izvoljeni v organe Zveze;
sodelujejo pri delu in soodločajo v organih Zveze;
da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja Zveze pri svojem delu;
da soodločajo o včlanitvi novih članov;
da so seznanjeni s programom Zveze ter njenim finančno-materialnim poslovanjem;
da sodelujejo na sejah in se zavzemajo za uresničevanje sprejetih sklepov organov
Zveze v društvu, ki ga predstavljajo;
da so informirani o delu in sklepih Zveze;
da postavljajo vprašanja odgovornosti članov in organov Zveze;
da so deležni strokovne in materialne pomoči skladno z akti in sklepi Zveze;
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•
•
•

da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa;
da samostojno urejajo svoje notranje zadeve v skladu s statutom Zveze;
da zagotovijo obravnavo mnenj in stališč društev, ki jih predstavljajo o vprašanjih, ki
so na dnevnem redu seje organov zveze.
20.člen
(Dolžnosti članov Zveze)

Dolžnosti članov Zveze so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih ciljev in nalog Zveze, zlasti še:
•
•
•
•
•
•
•

da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov Zveze;
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog
Zveze;
da redno plačujejo članarino in druge denarne obveze do Zveze;
da dajejo Zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog;
da poročajo o svojem delu v organih Zveze, sprejetih sklepih in stališčih društvom, ki
jih predstavljajo;
da upoštevajo enakost in suverenost vseh članov Zveze ob upoštevanju enakega
varovanja pravic;
da varujejo ugled Zveze.
VI. ČASTNI ČLANI, SPONZORJI IN DONATORJI
21. člen
(Častni člani)

Zveza ima tudi častne člane. Častni člani Zveze so fizične ali pravne osebe, ki imajo velike
zasluge za razvoj in delovanje Zveze ali za področje, na katerem Zveza deluje. Častne člane
imenuje skupščina Zveze na predlog upravnega odbora. Častni člani nimajo pravice odločanja
v Zvezi, lahko pa se udeležujejo sej organov Zveze.
22. člen
(Sponzorji in donatorji)
Zveza ima lahko tudi sponzorje in donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe, ki Zvezi
materialno, moralno, strokovno ali kako drugače pomagajo. Naziv sponzorja ali donatorja
podeli skupščina Zveze na predlog upravnega odbora. Sponzorji in donatorji lahko na sejah
organov Zveze sodelujejo in razpravljajo, nimajo pa pravice odločanja.
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VII. ORGANIZIRANOST
23. člen
Temeljna oblika povezovanja članov zveze so društva, ki spodbujajo in širijo svobodno ter
neformalno ukvarjanje s s športom.
Zveza spodbuja in razvija meddruštvene oblike sodelovanja in povezovanje med svojimi
člani.
Pri svojem delu zveza sodeluje s prostovoljci, ki podpišejo pristopno izjavo, da bodo
prostovoljno delali za Zvezo.
VIII. NAČIN UPRAVLJANJA ZVEZE
24. člen
(Organi Zveze)
Organi Zveze so:
− Skupščina
− Upravni odbor
− Nadzorni odbor
− Častno razsodišče
Mandat organov Zveze je 4 leta. Člani organov Zveze so lahko v iste organe izvoljeni večkrat.
SKUPŠČINA
25. člen
Skupščina je najvišji organ Zveze. Sestavljajo jo predstavniki športnih društev, ki so člani
Zveze. Vsak član Zveze ima v skupščini enega predstavnika, ki ga sam imenuje.
Skupščina je lahko redna in izredna. Redno skupščino skliče upravni odbor Zveze najmanj
enkrat na leto, najkasneje v 90 dneh po izteku koledarskega leta. Izredno zasedanje skupščine
skliče upravni odbor na lastno pobudo ali najkasneje v 30 dneh po tem, ko je prejel pobudo
članic, ki predstavljajo najmanj tretjino članov Zveze ali na zahtevo nadzornega odbora
Zveze. Če upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja skupščine v predpisanem roku, ga
skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredno
zasedanje skupščine sklepa le o zadevi, za katero je sklicana. Za sklic, sklepčnost in
veljavnost sklepov veljajo pravila rednega sklica skupščine.
26. člen
(Sklic skupščine)
Pooblastilo za izvedbo sklica skupščine ima predsednik Zveze.
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O sklicu skupščine, s predloženim dnevnim redom in gradivom zanj, morajo biti članice
seznanjene najmanj 14 dni pred sklicem. Seje skupščine Zveze ter vseh organov in stalnih
oblik delovanja se sklicujejo v pisni obliki.
Sejo skupščine vodi predsednik, ki si za pomoč pri vodenju lahko izbere do tri člane, ki so
prisotni na zasedanju skupščine.
Skupščina je sklepčna oziroma veljavno sklepa, če je prisotnih več kot ½ članov Zveze. Če ni
navzočih več kot ½ članov, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je
skupščina sklepčna, če je prisotnih ¼ članov Zveze.
Kadar skupščina ni sklepčna, lahko predstavniki o gradivih razpravljajo, ne morejo pa o njih
sklepati.
27. člen
(Način odločanja)
Skupščina sprejema sklepe z javnim glasovanjem razen v primerih, kadar skupščina sklene, da
bo glasovanje tajno ali kadar pravila Zveze predpisujejo tajno glasovanje.
Sklepi skupščine se sprejemajo z večino glasov navzočih članov. Za sprejem, spremembe ali
dopolnitve statuta je potrebna dvotretjinska večina glasov prisotnih članov skupščine.
Skupščina sprejme poslovnik o delu skupščine, s katerim določi organizacijo, potek zasedanja
in način volitev organov skupščine.
28. člen
(Pristojnosti skupščine)
Skupščina kot najvišji organ Zveze:
−
sprejema poslovnik o delu skupščine;
−
verificira mandate članov skupščine;
−
sprejema Statut ter njegove spremembe in dopolnitve;
−
sprejema druge splošne akte Zveze, če za njihovo sprejetje ni pristojen drugi organ
zveze;
−
voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornoga odbora in častnega razsodišča;
−
voli in razrešuje predsednika in podpredsednika;
−
voli predstavnike stalnih oblik delovanja Zveze;
−
sprejema finančni načrt in zaključni račun;
−
sprejema programske usmeritve, stališča, sklepe, priporočila in druge akte za razvoj in
napredek Zveze;
−
sprejema poročilo o poslovanju Zveze, finančno poročilo in program dela;
−
obravnava in sklepa tudi o drugih zadevah in nalogah, ki jih predlagajo članice in niso
prenesene na druge organe;
−
dokončno odloča o pritožbah proti sklepom drugih organov Zveze;
−
odloča o prometu z nepremičninami;
−
določa višino pristopnine za članstvo v Zvezo;
−
določa višino članarine;
−
podeljuje priznanja in nagrade Zveze;
−
imenuje častne člane, sponzorje in donatorje Zveze;
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−
−
−
−
−
−
−

odloča o statusnih spremembah in o prenehanju delovanja Zveze;
odloča o sprejemu novih članov v Zvezo;
odloča o izključitvi iz članstva Zveze;
voli svoje predstavnike v organe Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih
zvez;
ocenjuje delo upravnega odbora;
odloča o sedežu in spremembi naslova sedeža Zveze;
razpravlja in odloča o vseh ostalih najpomembnejših zadevah za Zvezo.
29. člen
(Stalne oblike delovanja Zveze)

Skupščina Zveze lahko ustanovi organizacijske oblike delovanja (odbore, komisije, klube,
skupine), preko katerih lahko člani Zveze uresničujejo skupne interese in usklajujejo
delovanje na posameznih specifičnih področjih. Organizacijske oblike delovanja, niso pravne
osebe in niso organi društva, delujejo pa v skladu s statutom Zveze.
30. člen
Vsaka stalna oblika delovanja ima do 6 članov, ki jih imenuje skupščina za dobo 4 let. Naloge
posamezne oblike delovanja določa in spreminja Upravni odbor, glede na potrebe Zveze.
Kandidate za člane stalnih oblik delovanja predlagajo člani Zveze, kandidirajo pa lahko tudi
aktivni prostovoljci Zveze, ki so podpisali pristopno izjavo, da bodo prostovoljno delali za
Zvezo. Izvoljeni člani posamezne stalne oblike delovanja izmed sebe imenujejo vodjo oblike
delovanja, ki jo tudi zastopa pri komunikaciji z organi Zveze.
Ne glede na izvoljene člane, se na seje stalnih oblih delovanja vabi tudi prostovoljce, ki za to
izrazijo interes. Prostovoljci lahko na sejah stalnih oblik delovanja predstavijo svoje mnenje
in imajo pravico biti obveščeni o delu stalne oblike delovanja.
UPRAVNI ODBOR
31. člen
Upravni odbor je operativno – izvršilni organ Zveze, ki vodi delo Zveze med sejami
skupščine in opravlja druge naloge za uresničitev programa Zveze.
Delo upravnega odbora vodi predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa popredsednik Zveze.
Seje sklicuje predsednik Zveze po potrebi, na pobudo članov Upravnega odbora ali
Nadzornega odbora, najmanj pa dvakrat letno.
Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna več kot polovica izvoljenih ali
imenovanih članov, odloča pa z večino glasov prisotnih članov upravnega odbora.
Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene
drugače.
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Samo v nujnih primerih se lahko skliče korespondenčna seja upravnega odbora ali pridobi
telefonsko soglasje članov za posamezni sklep. Za sklep in soglasje pri korespondenčni seji
veljajo ista načela kot za redno sejo.
32. člen
Upravni odbor sestavljajo:
−

predsednik, podpredsednik in 9 članov Zveze.

V upravnem odboru morajo biti zastopani klubi tekmovalnega športa, športa za vse, športne
vzgoje in rekreacije.
33. člen
(Naloge Upravnega odbora)
Naloge upravnega odbora so:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

pripravlja predloge sprememb in dopolnitev statuta;
pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema skupščina;
uresničuje sprejete programe, sklepe in stališča skupščine;
poroča skupščini o svojem delu;
pripravlja predlog strategije delovanja Zveze;
pripravlja programe Zveze in usklajuje delo stalnih oblik delovanja Zveze;
opravlja naloge skupnega pomena za delovanje Zveze;
izvaja naloge iz letnega programa dela Zveze in spremlja njegovo uresničevanje;
sklicuje seje skupščine in pripravlja gradiva zanje,
imenuje in razrešuje sekretarja Zveze, pripravi opis del in določi njegove pristojnosti;
imenuje predsednike in člane delovnih teles upravnega odbora, ki so potrebna za
nemoteno izvedbo programa,
pripravlja predlog letnega poročila, finančnega načrta in programa dela za prihodnje
leto, ki jih posreduje skupščini Zveze v sprejem;
upravlja premoženje Zveze in razpolaga s posameznimi deli premoženja po veljavnih
predpisih in programu, ki ga sprejme skupščina;
obravnava poročilo in opozorila nadzornega odbora o nadzoru nad finančnim in
materialnim poslovanjem Zveze;
spremlja dejavnosti članic na vseh področjih njihovega delovanja;
sklepa o organiziranju tečajev, tekmovanj, strokovnih ekskurzij in drugih oblik
strokovnega izobraževanja članic Zveze;
odloča o priznanjih in nagradah Zveze;
imenuje in razrešuje stalne in začasne komisije in druga delovna telesa ter obravnava
njihovo delo;
pripravlja merila in kriterije za delitev finančnih sredstev;
obvešča člane Zveze o svojem delu;
uresničuje druge naloge, vezane na dejavnost Zveze, ki niso v pristojnosti skupščine.

Stran 13 od 21

34. člen
Upravni odbor ima lahko stalna ali občasna delovna telesa in komisije, ki proučujejo
problematiko na svojem področju, predlagajo upravnemu odboru gradiva in program za svoje
področje dejavnosti in opravljajo naloge v skladu z danimi pooblastili upravnega odbora.
NADZORNI ODBOR
35. člen
Nadzorni odbor Zveze je njen kontrolni organ. Nadzorni odbor ima 3 člane, od katerih je
eden predsednik nadzornega odbora. Predsednika in člane nadzornega odbora izvoli
skupščina.
Predsednik nadzornega odbora sklicuje seje, predlaga dnevni red in jih vodi.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani drugih organov in komisij Zveze.
36. člen
(Naloge Nadzornega odbora)
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno-materialno poslovanje Zveze in izvajanje
sklepov skupščine.
V vlogi nadzornika zakonitosti poslovanja Zveze opravlja naslednje naloge:
− sodeluje na sejah upravnega odbora;
− redno spremlja finančno in materialno poslovanje Zveze in tekoče opozarja na
ugotovljene nepravilnosti;
− spremlja izvajanje sklepov skupščine;
− spremlja delo organov Zveze in ugotavlja skladnost njihovih odločitev s statutom in
ostalimi akti Zveze;
− pregleda letno poročilo Zveze pred obravnavanjem na skupščini;
− opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem Zveze in še zlasti
ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad
odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti,
določene v tem statutu;
− obravnava pripombe ali ugovore na finančno poslovanje Zveze ali sklepe skupščine;
− o svojem delu in ugotovitvah poroča skupščini, kateri je odgovoren za svoje delo.
Predsednik sklicuje nadzorni odbor po potrebi, toda vsaj enkrat letno in obvezno pred sejami
skupščine.
Nadzorni odbor sklepa veljavno, če so na seji prisotni vsi trije člani, odloča pa z večino glasov
prisotnih članov nadzornega odbora.

Stran 14 od 21

ČASTNO RAZSODIŠČE
37. člen
Za reševanje sporov med člani Zveze in med Zvezo ter njenimi člani se organizira v okviru
Zveze častno razsodišče.
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, od katerih je eden predsednik častnega razsodišča.
Predsednika in člane častnega razsodišča izvoli skupščina.
Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov Zveze. Seje so sklepčne, če
so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov.
Za svoje delo je odgovorno skupščini.
Častno razsodišče vodi postopek in izreka sankcije v skladu s pravilnikom častnega
razsodišča.
Častno razsodišče deluje tudi kot organ za mirno reševanje sporov v Zvezi. Vsak član Zveze
ali oseba, ki sodeluje v aktivnostih Zveze se lahko obrne na častno razsodišče s predlogom za
mirno rešitev nastalega spora med njim in Zvezo ali med njim in drugim članom ali osebo, ki
sodeluje v aktivnostih Zveze. Častno razsodišče rešuje spore na miren način s pomočjo
mediacije.
38. člen
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:
− kršitve določb tega statuta,
− nevestno in lahkomiselno sprejemanja in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
Zvezi,
− ne izvrševanje sklepov organov Zveze,
− dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu Zveze.
39. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom izreče častno razsodišče, so:
− opomin,
− javni opomin,
− izključitev.
Proti odločitvi častnega razsodišča se lahko prizadeti član v roku 15 dni od vročitve sklepa
pritoži na skupščino, ki o zadevi dokončno odloči.
PREDSEDNIK ZVEZE
40. člen
Predsednik zveze je zakoniti zastopnik Zveze, vodi delo Zveze, jo zastopa in predstavlja. Je
odredbodajalec finančnega in materialnega poslovanja Zveze. Odgovoren je za delovanje in
zakonitost poslovanja Zveze.
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41. člen
Predsednik zveze ima zlasti naslednje naloge:
−
−
−
−
−

predseduje skupščini in upravnemu odboru Zveze,
predstavlja Zvezo v javnosti, doma in v tujini,
sklicuje in vodi skupščino Zveze,
sklicuje in vodi upravni odbor Zveze,
opravlja druge naloge na osnovi pooblastil skupščine in organov Zveze ter statuta
Zveze.

Ima pravico sodelovati na sejah vseh organov Zveze.
Predsednik je za svoje delo v skladu s tem Statutom in pravnim redom Republike Slovenije
odgovoren Skupščini, ki ga voli in razrešuje vsaka štiri leta. Podpredsednik nadomešča
predsednika v primeru njegove odsotnosti. Podpredsednika voli skupščina za obdobje štirih
let, kateri je odgovoren za svoje delovanje.
SEKRETAR ZVEZE
42. člen
Za opravljanje strokovno – tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med
organi Zveze skrbi sekretar Zveze.
Sekretarja Zveze imenuje in razrešuje upravni odbor. Mandat sekretarja je 4 leta. Za svoje
delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.
43. člen
Sekretar deluje skladno s sklepi, zaključki ter smernicami skupščine in upravnega odbora. V
teh organih sodeluje brez pravice odločanja. Samostojen je pri izvrševanju nalog iz njegovega
delovnega področja ter odgovoren za zakonitost dela in poslovanja Zveze.
Sekretar opravlja predvsem naslednje naloge:
− vodi strokovno službo Zveze;
− usklajuje in povezuje delovanje organov Zveze in stalnih oblik delovanja ter članov
Zveze;
− skrbi za pretok informacij znotraj organizacije in za promocijo njene dejavnosti v
javnosti;
− je odgovoren za pravočasno pripravo gradiva za seje skupščine in upravnega odbora
Zveze ter izvrševanja sprejetih sklepov;
− je odgovoren za pripravo drugih vsebinskih in finančnih gradiv, ki jih obravnavajo
organi Zveze;
− je odgovoren za finančno in materialno poslovanje;
− je odredbodajalec in izvrševalec za vse finančno materialne posle Zveze;
− sodeluje pri pripravi programa dela;
− pripravlja predlog programa telesnokolturne dejavnosti občine Sežana;
− pripravlja finančni načrt za delo strokovne službe Zveze;
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−
−
−
−
−

opravlja celotno korespodenco Zveze;
odgovarja za arhiv Zveze;
vodi zapisnike organov Zveze;
podpisuje poslovno korespondenco Zveze ter druge listine finančnega značaja;
opravlja druge strokovne naloge in izvršuje pooblastila, določena v statutu Zveze in
sprejete s sklepi organov Zveze.
IX. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE ZVEZE
44. člen

Zvezo zastopa in predstavlja njen vsakokratni predsednik, ki ga izvoli Skupščina. V primeru
odsotnosti predsednika jo zastopa in predstavlja podpredsednik.
X. PREMOŽENJE ZVEZE,
FINANČNO POSLOVANJE IN NADZOR
45. člen
(Premoženje Zveze)
Premoženje Zveze sestavljajo nepremične in premične stvari, materialne pravice, denarna in
druga sredstva, ki jih Zveza pridobi s članarino, darili in volili, s prispevki donatorjev, iz
javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti Zveze in iz drugih virov.
Zveza ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja zveze med
njegove člane je nična.
Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi
za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti,
določene v skladu s tem Statutom.
46. člen
(Vrste prihodkov Zveze)
Prihodki s katerimi Zveza krije stroške svojega delovanja so:
− članarina članic,
− pristopnina novih članic,
− drugi prispevki članic,
− prispevki posameznikov, sponzorjev in donatorjev,
− prihodki iz proračuna Občine Sežana,
− dodeljena sredstva, ki jih Zveza pridobi na podlagi javnih razpisov,
− sredstva pridobljena z različnimi akcijami zbiranja,
− lastni dohodki od dejavnosti, ki jo organizira in vodi Zveza (marketinška dejavnost,
organizacija športnih prireditev in tekmovanj...),
− drugi viri.
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Zveza se financira tudi z izvajanjem pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje
dejavnosti določa zakon.
47. člen
(Sredstva Zveze)
Sredstva Zveze obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz predhodnega člena. Sredstva se
lahko uporabljajo izključno v namene, za katere so bila dodeljena ali pridobljena.
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti.
Finančne in materialne listine podpisujejo in so odredbodajalci: predsednik, podpredsednik in
sekretar.
48. člen
Zveza zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki,
ki ga določi s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga sprejme Upravni
odbor. Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju mora biti skladen z zakonom in
računovodskimi standardi za društva.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti Zveza vodi in
izkazuje ločeno, skladno z zakonom in računovodskimi standardi za društva.
Podatke o poslovanju Zveze lahko dobijo vsi člani Zveze, pristojni organi in organi družbene
kontrole. Poslovanje Zveze je javno.
Zveza posluje preko transakcijskega računa pri poslovni banki.
Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov
nad odhodki porabljeni za namene in cilje zveze oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti Zveze.
49. člen
(Letno poročilo)
Zveza za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje
bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju Zveze.
Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja Zveze.
Letno poročilo sprejme skupščina Zveze. Poročilo mora pred obravnavanjem na skupščini
pregledati nadzorni odbor, ki mora opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim
poslovanjem Zveze in še zlasti ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so
presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje Zveze oziroma za opravljanje
nepridobitne dejavnosti Zveze.
50. člen
Finančno in materialno poslovanje zveze lahko izvaja strokovna služba Zveze ali zunanja
pogodbena organizacija.
Upravni odbor izbere usposobljene osebe ali podjetje za vodenje finančno računovodskih
storitev in seznani predsednika zveze.
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STROKOVNA SLUŽBA ZVEZE
51. člen
Za opravljanje tehnično-administrativnih, računovodskih, in drugih strokovnih del, ki so
potrebna za izvajanje programa dela Zveze ter sklepov skupščine in njenih organov lahko
Zveza organizira svojo strokovno službo ali za ta dela sklene pogodbo z zunanjo strokovno
organizacijo.
52. člen.
Kadar Zveza ustanovi svojo strokovno službo, s posebnim pravilnikom opredeli vrsto in
obseg delovnih nalog ter pristojnosti strokovne službe. Pravilnik sprejme upravni odbor
Zveze.
Strokovna služba Zveze opravlja predvsem naslednje naloge:
− strokovne, administrativne, tehnične in finančne naloge za vse organe Zveze;
− pripravlja osnutke splošnih aktov in pogodb;
− opravlja druge naloge, ki jih določi sekretar Zveze.
Delo strokovne službe vodi sekretar Zveze.
53. člen
Sredstva za delo strokovne službe se določijo vsako leto na podlagi finančnega načrta. Na
osnovi sprejetega finančnega načrta sklepa predsednik Zveze pogodbe z izvajalci posameznih
športnih panog. Uporabniki sredstev so dolžni ob koncu koledarskega leta poročati
upravnemu odboru o realizaciji programa in finančnega načrta.
XI. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA ZVEZE
54. člen
Delo Zveze in njenih organov je javno. Člane in širšo javnost Zveza obvešča:
−
z neposrednim seznanjanjem članic z obvestili o delovanju vseh organov Zveze,
−
z rednim obveščanjem članic o odločitvah in sklepih organov Zveze ter rezultatih dela;
−
s tiskovnimi konferencami ter z objavami in intervjuji v sredstvih javnega obveščanja,
−
z omogočanjem širši javnosti, ki pokaže interes, da sodeluje na sejah organov Zveze,
−
preko spletne strani,
−
z elektronskimi mediji.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij o delu Zveze je odgovoren predsednik
Zveze.
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XII. PRIZNANJA IN NAGRADE
55. člen
Zveza podeljuje priznanja oziroma nagrade:
−
−
−

znak Zveze
posebno priznanje Zveze
druga občasna priznanja.

Predloge za podelitev priznanj oziroma nagrad lahko dajejo člani Zveze, organi Zveze in vsa
stalna delovna telesa Zveze po posebnem pravilniku. O predlogih odloča upravni odbor,
podeljuje pa jih skupščina Zveze.
XIII. NAČIN SPREJEMANJA
SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
56. člen
(Pobuda in postopek za spremembe)
Pobudo za spremembo ali dopolnitev Statuta lahko da 20 % članic ali posamezni organ Zveze.
Postopek za začetek sprememb in dopolnitev Statuta oz. za sprejem novega Statuta se začne
na podlagi sklepa Skupščine, ki istočasno opredeli, katera vprašanja je treba preučiti.
Na podlagi sklepa Skupščine o začetku postopka za spremembo Statuta imenuje upravni
odbor delovno skupino.
Delovna skupina pripravi osnutek Statuta in ga predloži upravnemu odboru.
Če upravni odbor po razpravi predloženi osnutek Statuta sprejme, ga posreduje članicam v
javno obravnavo.
Po končani javni obravnavi upravni odbor določi predlog sprememb in dopolnitev oz. predlog
novega Statuta in ga predloži skupščini v obravnavo in sprejem.

XIV. NAČIN PRENEHANJA ZVEZE IN
RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
57. člen
(Način prenehanja Zveze in prenos premoženja)
Zveza lahko preneha:
−
po volji članov,
−
zaradi spojitve ali pripojitve k drugi zvezi,
−
zaradi stečaja,
−
na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali
−
po samem zakonu.
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V primeru prenehanja Zveze se vse premoženje prenese na organizacijo, ki jo določi
skupščina Zveze.
Neporabljena proračunska sredstva se po poravnavi obveznosti vrnejo proračunu.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
58. člen
(Začetek veljavnosti statuta)
Ta Statut začne veljati potem, ko je sprejet na skupščini Zveze in ga pristojni organ vpiše v
register društev.
59. člen
(Razveljavitev veljavnosti dosedanjega statuta)
Z izdajo odločbe o vpisu tega Statuta v register društev pri pristojnem organu preneha veljati
Statut Zveze, ki je bil sprejet dne 16.9.2002. Z dnem uveljavitve tega Statuta prenehajo
veljati določbe splošnih aktov Zveze, ki so v nasprotju s tem Statutom.
60. člen
(Uskladitev poslovanja in sprejem novih splošnih aktov)
Zveza mora v enem letu od sprejema tega Statuta uskladiti vse svoje obstoječe akte, sprejeti
manjkajoče splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

V Sežani, dne…………………2009

Predsednik Zveze:
_______________
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