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Na podlagi 11. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 60/95) in 5. člena  Pogodbe o ustanovitvi 

športne zveze občine Brežice so osnovne športne organizacije občine Brežice, sprejele na seji 

skupščine Športne zveze Brežice dne 08.03.2006 

 

S T A T U T 

 

ŠPORTNE ZVEZE BREŽICE 

 

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.  člen 

 

Športna zveza Brežice je neprofitna, prostovoljna zveza športnih organizacij iz občine Brežice (v 

nadaljevanju: zveza). 

 

2.  člen 

 

Člani zveze so športne organizacije iz območja občine Brežice, ki podpišejo pristopno izjavo in 

plačajo letno članarino. 

 

3.  člen 

 

Zveza je pravna oseba civilnega prava. Sedež zveze je v Brežicah, Cesta bratov Milavcev 18.  

 

4.  člen 

 

Zveza je član Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez in drugih sorodnih 

organizacij , o čemer odloča skupščina z dvo tretinjsko večino 

 

5.  člen 

 

Pečat zveze je okrogel s premerom 2,5 cm. V sredini je silhueta gradu in vodovodnega stolpa. Na 

obodu je napis ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE. 

 

6.  člen 

 

Delovanje zveze temelji na načelu javnosti in o svojem delovanju obvešča javnost preko internih in 

javnih sredstev obveščanja. Za javnost dela je odgovoren predsednik zveze. 

 

 

II.  NAMEN IN NALOGE ZVEZE 

 

7.  člen 

 

Zveza deluje po naslednjih načelih: 

 spodbuja združevanje športnih organizacij v zvezo po načelu svobodnega združevanja in 

samostojne opredelitve vsake športne organizacije; 

 spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi organizacijami in 

deluje po načelu enakopravnosti vseh članov zveze; 
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 usklajuje delo športnih organizacij združenih v zvezo in opravlja skupne naloge na tem področju; 

 skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in v športnih organizacijah; 

 pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladine in športne rekreacije ter 

s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ljudi ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje 

prostega časa; 

 pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih športnih rezultatov; 

 razvija in krepi stike s športnimi organizacijami v sosednjih občinah in v republiki, s slovenskimi 

športnimi organizacijami v zamejstvu ter s športnimi organizacijami naših delavcev na delu v tujini 

in športnimi organizacijami izseljencev. 

 Skrbi za izdajateljsko dejavnost zveze in njenih članic tako na področju strokovne kot leposlovne 

beletristike 

 Skrbi za permanentno seznanjanje članic z novimi etičnimi standardi, kodeksom športne etike vseh 

udeležencev, predvsem pa skrbi za ukrepe, namenjene boju proti dopingu v športu. 

 Skrbi za humanitarno dejavnost oz. njeno povezanost s športom. 

 

8.  člen 

 

Ta načela uresničuje s tem, da: 

 obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športne organizacije v občini in 

samostojno sprejema odločitve in izvaja naloge na tem področju; 

 spremlja razvoj športa, ugotavlja sanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v okviru 

svojih statutarnih pooblastil; 

 zastopa športne organizacije o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do upravnih organov občine 

Brežice ter do OKS - združenja športnih zvez; 

 sodeluje z občinskim upravnim organom, pristojnim za področje športa; 

 daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športno aktivnost ljudem 

vseh starostnih in socialnih kategorij; 

 razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko svojih delovnih teles in organov občinska 

prvenstva, športna tekmovanja in druge športne in humanitarne prireditve; 

 oblikuje letne in večletne programe športa ter skrbi za njihovo izvajanje; 

 sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja 

športa; 

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

 skrbi za šolanje strokovnih amaterskih in profesionalnih kadrov za potrebe športnih organizacij; 

 posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom zveze; 

 sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela športnih organizacij, članov zveze; 

 skrbi za zakonito in racionalno sredstev, ki jih zveza pridobi iz javnih financ oziroma drugih virov 

za izvajanje svojega programa. 

 Izdaja redne in občasne biltene, glasila ali druga informativna glasila namenjena športnikom in 

športnim delavcem tako na strokovnem kot informativnem področju, 

 Izvaja  športno-rekreativne prireditve s področja športa za vse, predvsem tiste, ki imajo v občini 

tradicionalno veljavo in so povezane z zgodovinskimi dejstvi (Pohod po poteh brežiške čete, itd…) 

 Izvede letno športno –zabavno prireditev »Športnik leta občine Brežice«  

 S predavanji, seminarji, ažuriranjem podatkov na spletni strani in drugimi aktivnostmi skrbi za 

tekoče seznanjanje športne javnosti o novostih v boju proti dopingu, listi prepovedanih substanc, 

itd… 

 Podeljuje športne nagrade in priznanja 
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III. ČLANSTVO 

 

9.  člen 

 

Članstvo v zvezi je prostovoljno. Športna organizacija postane član zveze s podpisom pristopne izjave. 

Članstvo se vsako leto potrjuje s plačilom letne članarine. Članica ima pravico izstopa iz zveze. O tem 

pismeno obvesti zvezo. Kot izstop se šteje tudi neplačilo letne članarine. 

 

10. člen 

 

Članice zveze imajo naslednje pravice in dolžnosti: 

 da samostojno urejajo svoje notranje zadeve; 

 da preko svojih delegatov sodelujejo pri delu organov zveze; 

 da dajejo svoja mnenja in predloge pred sprejemanjem odločitev, za katere sta pristojna skupščina 

in predsedstvo zveze; 

 da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa; da sprožajo vprašanja o odgovornosti 

članov organov zveze. 

 da volijo in so voljene v organe zveze 

 

11. člen 

 

Sodelovanje z drugimi organizacijami in delovnimi telesi opravlja zveza preko svojih delegatov, ki jih 

določita skupščina ali predsedstvo zveze. Naloge in pravice teh delegatov so zlasti: 

 zastopati stališča zveze v organizacijah iz prvega odstavka; 

 dobiti vse potrebne informacije in stališča ustreznega organa zveze za uspešno opravljanje svoje 

funkcije; 

 opredeljevati se v imenu zveze o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu organa, v katerega so 

delegirani; 

 poročati zvezi o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu. 

 

 

IV. ORGANI ZVEZE 

12. člen 

 

Organi zveze so: 

 skupščina; 

 predsedstvo; 

 nadzorni odbor; 

 disciplinski razsodišče. 

 

Mandat članov organov: predsednika, podpredsednik, sekretarja, članov predsedstva, nadzornega 

odbora in disciplinskega razsodišča traja 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.  

 

13. člen 

 

SKUPŠČINA 

 

Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina je lahko redna ali izredna. Skupščini so za svoje delo 

odgovorni vsi drugi organi zveze. 
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14. člen 

 

Skupščina zveze se sestaja po potrebi, vendar je redna skupščina najmanj enkrat letno. 

 

Redno sejo skupščine sklicuje predsednik najmanj 14 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda. 

Istočasno z vabilom se pošlje ustrezno gradivo. Skupščina za svoje delo sprejme Poslovnik o delu 

skupščine. 

 

15. člen 

 

Skupščino sestavljajo delegati članic - športnih organizacij občine Brežice. Vsaka članica imenuje za 

sejo skupščine enega delegata z glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila. 

Člani skupščine so lahko osebe, ki so državljani republike Slovenije in polnoletne osebe.  

 

16. člen 

 

Redna skupščina obravnava in sklepa o: 

 obravnava in sprejema poročilo predsednika zveze 

 poročilu nadzornega odbora; 

 obravnava poročilo o  materialnem poslovanju v preteklem obdobju; 

 sprejema letne in večletne programe dela in  spremlja njihovo uresničevanje; 

 voli in razrešuje člane vseh organov zveze ob upoštevanju programa bodočega predsednika; 

 sprejema in spreminja statut zveze; 

 drugih vprašanjih v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti. 

 

17. člen 

 

Izredna skupščina zveze se skliče: 

 po sklepu predsedstva zveze; 

 na zahtevo nadzornega odbora zveze; 

 na zahtevo najmanj ene tretjine članice zveze; 

 na pobudo OKS - združenja športnih  zvez. 

 

Izredna skupščina sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana. 

 

18. člen 

 

Skupščina sklepa veljavno, če ji prisostvuje več kot polovica članov. Odločitve se v skupščini 

sprejemajo z večino glasov navzočih članov. 

 

PREDSEDSTVO 

19. člen 

 

Delo zveze vodi predsedstvo, ki je izvršilni organ skupščine. Za svoje delo je predsedstvo odgovorno 

skupščini zveze. Predsedstvo ima sedem članov. 
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20. člen 

 

Predsedstvo sestavljajo: 

 predsednik zveze; 

 podpredsednik zveze; 

 sekretar zveze; 

 in štirje člani 

 

Predsednik in podpredsednik zveze sta po svoji funkciji hkrati predsednik in podpredsednik 

predsedstva zveze. V primeru odsotnosti predsednika opravlja njegovo funkcijo podpredsednik. 

 

21. člen 

 

Pristojnosti in naloge predsedstva so: 

 pripravlja in sklicuje zasedanje skupščine; 

 izvršuje sklepe skupščine in poroča skupščini o svojem delu; 

 sprejema pravilnike in druge splošne akte zveze, za sprejem katerih ni pristojna skupščina zveze; 

 uresničuje naloge, opredeljene s strani skupščine v razmerju do upravnih organov in drugih 

partnerjev; 

 imenuje odredbodajalca za izvajanje finančnega načrta zveze; 

 podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim 

organizacijam; 

 imenuje in razrešuje predsednike in člane stalnih in začasnih delovnih teles predsedstva zveze ter 

razpravlja o njihovem delu; 

 opravi postopek za izbor in podeli priznanja in nagrade za delo na področju športa 

 opravlja vse druge zadeve, za katero ga pooblasti skupščina. 

 

22. člen 

 

Predsedstvo zveze sklicuje predsednik po potrebi ali na zahtevo: 

 ene tretjine članov predsedstva; 

 nadzornega odbora. 

 

Predsedstvo je sklepčno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Predsedstvo odloča z večino 

glasov navzočih članov predsedstva (navadna večina). Predsednik glasuje zadnji in v primeru 

neodločenega števila glasov, velja odločitev za katero je glasoval predsednik. 

 

23. člen 

 

Predsedstvo zveze lahko za izvedbo posameznih nalog imenuje stalna ali začasna delovna telesa, 

katerim opredeli mandat trajanja in naloge. 

 

PREDSEDNIK ZVEZE 

24. člen 

 

Predsednik zveze opravlja zlasti naslednje naloge: 

 ja zakoniti zastopnik zveze; 

 sklicuje in vodi seje predsedstva; 

 podpisuje akte in sklepe predsedstva zveze; 



 6 

 zastopa zvezo pred tretjimi osebami; 

 spremlja uresničevanje sklepov predsedstva; 

 predlaga imenovanje (kooptiranje) do 2 članov predsedstva, ki jim je mandat prenehal na lastno 

željo, iz disciplinskih razlogov ali zaradi višje sile. 

 opravlja druge naloge, ki mu jih poveri predsedstvo zveze. 

 

Kadar je odsoten, ga nadomešča podpredsednik z enakimi pravicami. Podpredsednik je lahko v 

dogovoru s predsednikom zadolžen za stalno ali začasno pokrivanje določene naloge ali dejavnosti . 

 

SEKRETAR ZVEZE 

25. člen 

 

Sekretarja zveze imenuje in razrešuje skupščina zveze. Sekretar je delavec s posebnimi pooblastili 

skupščine in predsedstva zveze. 

 

Sekretar zveze opravlja istočasno posle sekretarja predsedstva. 

 

Sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini in predsedstvu zveze. 

 

26. člen 

 

Sekretar zveze opravlja zlasti naslednje naloge: 

 skrbi za zakonito in pravilno poslovanje zveze; 

 je odgovoren za pravočasno pripravo gradiv za seje skupščine in predsedstva zveze ter za 

izvrševanje sprejetih sklepov; 

 skrbi za obveščanje javnosti in je odgovoren za zagotavljanje javnosti dela zveze in njenih organov; 

 podpisuje za zvezo in je odredbodajalec za izplačila v okviru finančnega načrta; 

usklajuje delo vseh delovnih teles zveze; 

 opravlja druge naloge, ki mu jih določita predsedstvo in skupščina zveze. 

 

 

NADZORNI ODBOR 

 

27. člen 

 

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina. Na svoji prvi seji izvoli iz svoje srede 

predsednika.  

 

Nadzorni odbor spremlja celotno poslovanje zveze in organov zveze, zlasti še finančno materialno 

poslovanje ter o svojih ugotovitvah poroča skupščini, po potrebi pa tudi predsedstvu zveze. Nadzorni 

odbor je voljen za 4 leta. Sklepe sprejema z večino glasov članov. 

 

 

DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE 

 

28. člen 

 

Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih let. Člani izmed 

sebe izvolijo predsednika. 
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Disciplinsko razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z 

disciplinskim pravilnikom. 

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinsko razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, kot 

drugostopenjski organ. Odločitev skupščine je dokončna. Zoper odločitev skupščine je dovoljeno 

sodno varstvo. 

 

29. člen 

 

Za opravljanje strokovnih nalog sklene zveza pogodbo z Zavodom za šport Brežice. Med naloge, ki se 

opredelijo v pogodbi sodijo predvsem: 

 strokovna, administrativna, tehnična, pravna in finančna dela in naloge za vse organe in delovna 

telesa zveze; 

 pripravlja analize, poročila, predloge, informacije in gradiva za predsedstvo in skupščino zveze; 

 pripravlja osnutke splošnih aktov in pogodb; 

 opravlja druge naloge, ki jih določi predsedstvo. 

 

 

V. KANDIDACIJSKI POSTOPEK 

 

30. člen 

 

Predsedstvo zveze pred sklicem volilne skupščine pozove vse članice zveze, da evidentirajo kandidate 

za posamezne funkcije v organih zveze. Rok za zbiranje predlogov je najmanj 10 dni. 

Predlog za predsednika in člane organov zveze lahko poda vsaka članica zveze. Predlagani kandidat s 

svojim podpisom soglaša s kandidaturo. Po preteku roka za evidentiranje kandidatov, predsedstvo 

pregleda pravilnost kandidatur ter oblikuje kandidacijsko listo za volitve predsednika, člane 

nadzornega odbora in članov disciplinske komisije ter pripravi seznam predlaganih kandidatov za 

člane predsedstva. 

 

Pred volitvami predsednika vsi kandidati za predsednika predstavijo programska izhodišča zveze za 

čas mandatnega obdobja ter predlog za sestavo predsedstva. 

 

 

VI. VOLITVE PREDSEDNIKA IN PREDSEDSTVA 
 

31. člen 

 

Predsednik se voli na tajnih volitvah izmed vseh predlaganih kandidatov.  

 

V kolikor je eden izmed kandidatov v prvem krogu prejel večino glasov prisotnih članov skupščine, ki 

imajo glasovalno pravico, je izvoljen. 

 

V primeru, ko nihče od kandidatov ne prejme potrebne večine, se v drugem krogu ponovi glasovanje o 

tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme 

večino glasov prisotnih članov skupščine, ki imajo glasovalno pravico.  

 

Izvoljeni predsednik predlaga skupščini izvolitev predsedstva na zaprti listi kandidatov, ki jo pripravi 

na podlagi seznama evidentiranih kandidatov za posamezne funkcije in ostale člane predsedstva. V 
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kolikor za posamezno funkcijo predsedstva v kandidacijskem postopku ni bilo evidentiranih 

kandidatov, jih mandatar lahko predlaga izmed prisotnih članov skupščine.  

 

Šteje se, da je zaprta lista izglasovana, če zanjo voli navadna večina članic. 

 

Če lista ni izglasovana, se morajo volitve ponoviti  najkasneje v 45 dneh  po predhodno na novo 

izpeljanem kandidacijskem postopku.  

 

Za izvedbo volitev skupščina izvoli volilno komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in 2 člana, ki ne 

smejo kandidirati za izvolitev v nobenega od organov v tem mandatu.  

 

Če je na kandidatni listi za predsednika samo eden kandidat so volitve lahko tudi javne, če se tako 

odloči skupščina z navadno večino s sklepom.  

 

VII. VOLITVE NADZORNEGA ODBORA IN DISCIPLINSKE KOMISIJE 

 

      32. člen 

 

Člane nadzornega odbora in disciplinske komisije se voli na tajnih volitvah izmed vseh predlaganih 

kandidatov iz oblikovane liste kandidatov.   

 

Izvoljeni so tisti kandidati z liste, ki so prejeli največ glasov. 

 

Če sta na listi dva ali več kandidatov dobila enako število glasov in to vpliva na razvrstitev med 

izvoljene, se volitve zanju ponovijo do odločilnega glasu več na enak način, kot prve volitve. 

  

Volitve vodi komisija določena v prejšnjem členu tega statuta. 

 

V kolikor za posamezno komisijo v kandidacijskem postopku ni bilo evidentiranih kandidatov, jih 

člani skupščine z volilno pravico lahko predlagajo izmed prisotnih članov skupščine. V primeru, da je 

za člene komisije predlaganih le toliko kandidatov, kot ima članov komisija, se lahko skupščina odloči, 

da so volitve javne in da se glasuje za zaprto listo kandidatov. O tem skupščina sprejme predhodni 

sklep z navadno večino članic. 

33. člen 

 

Volilna komisija razglasi rezultate volitev za vse organe s sklepom. Zoper ta sklep je mogoča samo 

pisna pritožba kandidata, ki je sodeloval v postopku izvolitve in sicer takoj po razglasitvi rezultatov. 

Skupščina odloča o pritožbi v navadno večino glasov. Način glasovanja določi delovno predsedstvo s 

sklepom. Odločitev skupščine je dokončna. Zoper odločitev skupščine je možno le sodno varstvo. 

 

VII. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE 

 

34. člen 

Dohodki zveze so: 

 sredstva, ki jih zveza prejme za izvajanje dejavnosti iz javnih financ; 

 sredstva, ki zveza prejme za posebne namene na osnovi dogovorov in pogodb z drugimi organi in 

organizacijami; 

 sredstva iz marketinške dejavnosti in drugi lastni dohodki; 

 druga sredstva. 
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35.člen 

 

Sredstva se lahko uporabljajo izključno za namene, za katere so bila dodeljena. 

 

Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih. 

 

Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana do vpogleda v 

dokumentacijo. 

 

VIII. JAVNOST DELA 
36. člen 

 

Javnost del se zagotavlja s tem, da so seje skupščine in predsedstva zveze javne. Zveza mora 

omogočiti vpogled v poslovanje vsakomur, ki ima za to upravičen interes. 

 

Javnost dela zagotavlja zveza preko sredstev javnega obveščanja zlasti s tem, da: 

 omogoča predstavnikom sredstva javnega obveščanja navzočnost na sejah organov zveze; 

 daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje ter druge informacije o 

svojem delu. 

 

Za javnost dela zveze in za dajanje informacij sta pooblaščena predsednik in sekretar zveze. 

 

 

IX. PRENEHANJE DELOVANJE ZVEZE 

 

37. člen 

 

Delovanje zveze preneha po volji članic ali po Zakonu. 

 

O prenehanju Zveze sprejme sklep skupščina , na kateri mora biti prisotna dvotretjinska večina članov 

, ki v skladu z določbami Zakona o društvih opravi vse potrebne ukrepe, ki so predpisani za primer 

prenehanje društva. 

 

V sklepu o prenehanju Zveza tudi opredeli tudi ime po dejavnosti sorodne panožne zveze oz. društva, 

na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje Zveze. Proračunska sredstva se 

vrnejo proračunu. Delitev premoženja med članice zveze je nična. 

 

38.člen 

 

Po samem zakonu zveze preneha delovati: 

 če dejansko prenehajo delovati vse aktivnosti v zvezi 

 če se več kot leto dni ne izvrši nobenega sestanka organov zveze 

 če se skupščina ne sestane niti en krat v 2 (dveh) letih 

 če število članic zveze pade pod število 2 (dva). 
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X. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

39. člen 

 

Ta statut prične veljati, ko ga sprejme skupščina zveze. 

 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljavnost statuta Občinske športne zveze Brežice, z dne 

13.12.1997 

 

Za volitve predsednika in drugih organov Zveze v mandatnem obdobju 2006-2010 se uporabijo 

določila tega statuta, ki jih namesto skupščine in drugih organov, uveljavi predsedstvo zveze. 

 

 

 

 

 

 

Sekretar zveze:      Predsednik zveze: 

Vilma Zupančič      Stanko Tomše 

 

 

 

 

 


