V povezavi z določili 31. člena leta 2018 sprejetega Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni
list RS, št.: 21/18) in spremembo vezano na opredelitev kraja poslovanja oz. sedeža zveze, se
predlagajo spodaj navedene spremembe oz. dopolnitve statuta. Predlaga se tudi sprememba
glede veljavnega sprejemanja sprememb statuta, saj se je do sedaj izkazalo, da je zagotavljanje
2/3 prisotnosti članov izjemno težko, kar posledično onemogoča usklajevanja statuta s
spremembami zakonodaj in potrebami delovanja zveze. Iz podobnega razloga je podan predlog,
da se redni sklici zbora sklicujejo najmanj dvakrat v posameznem mandatu.
Predlog sklepa je oblikovan na način, da se sprejme nov statut (čistopis).
DOPOLNITVE OZ. SPREMEMBE
STATUT ŠPORTNE ZVEZE BREŽICE
I.
V prvem členu statuta se drugi odstavek nadomesti z novim, ki glasi:
»Sedež zveze je v Brežicah.«
Opomba: V statutu je določen kraj poslovanja društva. Naslov sedeža zveze se določi s posebnim
sklepom zbora članov – posebna točka zbora članov.
II.
V 5. členu statuta se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki glasi:
»Zveza redno izvaja programe, projekte oz. druge aktivnosti na področju športa, ki so v skladu
z namenom in ciljem zveze in so v javnem interesu. Aktivnosti, ki vsebujejo izvajanje dejavnosti
v javnem interesu na področju športa, so opredeljene v programu zveze.
III.
Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov odstavek, ki glasi:
»Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena, član društva ne more biti pravna oseba
javnega prava.«
IV.
Spremenijo oz. dopolnijo se drugi, tretji, četrti in šesti odstavek 17. člena, da glasi:
» (2)Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov z glasovalno pravico.
Če ob predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek preloži za 15 minut, na kar zbor
članov veljavno sklepa, če je navzoča vsaj ena četrtina (1/4) članov z glasovalno pravico.
(3)Glasovalno pravico imajo, v skladu z določili tega statuta, tisti člani zveze, ki najpozneje 10
dni pred sklicem zbora članov poravnajo članarino za tekoče leto. Glasovanje je praviloma javno,
lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
(4)Zbor članov svoje sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov zveze z volilno glasovalno
pravico.
(6)O spremembah statuta zbor članov odloča na način, kot je določeno v tretjem in četrtem
odstavku tega člena.«
V.
Korekcijski popravki:
V drugem odstavku 2. člena, v drugem odstavki 32. člena in v 36. členu statuta se beseda
»skupščina« nadomesti z besedno zvezo »zbor članov«.
Dopolnitve statuta po maju 2022 (obarvane z zeleno) so posledica izkušenj z zadnjimi statuti
športnih društev, ki jih je potrdila UE Brežice.
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PREDLOG SPREMEMB
Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, številka 64/2011 – UPB2 in 21/18 ZNOrg), 31. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št.: 21/18) ter določil 36.
člena Statuta Športne zveze Brežice je Zbor članov Športne zveze Brežice dne -------------sprejel naslednji
STATUT
ŠPORTNE ZVEZE BREŽICE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Ime zveze je Športna zveza Brežice (v nadaljevanju besedila: zveza).
Sedež zveze je: Černelčeva 10, 8250 Brežice.
Sedež zveze je v Brežicah.
2. člen
Športna zveza Brežice je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, nepolitično in nestrankarsko
združenje društev, ki delujejo na področju športa na območju občine Brežice in širše.
Člani zveze so lahko tudi druge organizacije, ki delujejo na področju športa in njihovo vlogo za
članstvo potrdi skupščina zveze zbor članov.
Zveza je pravna oseba zasebnega prava.
3. člen
Zveza ima pečat.
Pečat zveze je okrogel s premerom 2,5 cm. V sredini je silhueta gradu in vodovodnega stolpa.
Na obodu je napis ŠPORTNA ZVEZA BREŽICE.
4. člen
Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez.
Zveza se lahko vključi v druga sorodna združenja ali druge povezave, v kolikor je to v skladu z
namenom in cilji zveze. Odločitve o tem sprejema zbor članov.
II.

NAMEN IN CILJI ZVEZE

5. člen
Namen zveze je skrb za enakomeren razvoj športa na območju občine Brežice in širše, ne glede
na področje, zvrst ali namen športne dejavnosti, in sicer zveza:
 skrbi za skupno oblikovanje in zagovarjanje interesov športa v občini v razmerju do vseh
ravni oblasti in javnosti,
 skrbi za doseganje čim širše razprave, udeležbe organizacij, ki delujejo na področju
športa, pri reševanju vprašanj povezanih z osnovnimi nameni in cilji športa v občini
Brežice in širše,
 skrbi za krepitev članic na kadrovskem, finančnem in organizacijskem področju,
 spodbuja spreminjanje strukture članic z usmerjanjem k izvajanju storitev na področjih
športa,
 ustvarja lastne produkte s prepoznavanjem potreb na nivoju občine in širše,
 skrbi za zagotavljanje mehanizmov participacije pri soodločanju in oblikovanju politik na
področju športa v občini in širše,.
 pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne
rekreacije ter s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter jih navaja na smotrno in
aktivno izrabo prostega časa,
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usklajuje in koordinira delo članic, združenih v zvezo in opravlja skupne naloge na tem
področju,
spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med člani zveze ter deluje
po načelu enakopravnosti vseh članov zveze,
skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in njenih članicah,
razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regijah,
državi ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu, kot tudi s sorodnimi
športnimi organizacijami sosednjih držav.

Zveza redno izvaja programe, projekte oz. druge aktivnosti na področju športa, ki so v skladu z
namenom in ciljem zveze in so v javnem interesu. Aktivnosti, ki vsebujejo izvajanje dejavnosti
v javnem interesu na področju športa, so opredeljene v programu zveze.
6. člen
Cilji zveze so:
a) zagotoviti strokovno in tehnično pomoč članicam zveze,
b) omogočiti enakomeren razvoj športnih dejavnosti v občini in širše,
c) povezovanje različnih akterjev na področju športa v občini in širše v skupne projekte na
področju športa,
d) omogočiti aktivno participacijo športnih organizacij v odločanju na ravni občine in širše,
e) omogočiti vsem občanom ukvarjanje s športom in zdravi način življenja,
f) skrb za množičnost in popularizacijo športa med občani, predvsem med mladino,
g) promocija vzornega in pozitivnega navijaštva.
III.

DEJAVNOSTI ZVEZE

7. člen
Za doseganje osnovnega namena in ciljev iz prejšnjega člena izvaja zveza naslednje nepridobitne
dejavnosti:
- obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva 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 športna društva vprašanjih in nalogah skupnega pomena do upravnih organov
občine Brežice ter do OKS - združenja športnih zvez;
- organizira in izvaja delavnice, seminarje, izobraževanja na področjih pomembnih za
krepitev članic;
- posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom zveze;
- oblikuje letne in večletne programe športa ter skrbi za njihovo izvajanje v okviru svojih
pristojnosti;
- izdaja tiskanje oz. e publikacije, časopise, priročnike ter nosilcev zvoka vezane na
strokovnem in informativnem področju;
- razvija strokovni marketing in založništvo na področju športa;
- sodeluje s sorodnimi združenji in ustanovami doma in po svetu;
- razvija redne lastne aktivnosti, programe in projekte;
- izobraževanje strokovnih kadrov članic,
- sodelovanje z vzgojno-izobraževalnimi institucijami na območju občine in širše,
- sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s
področja športa;
- širjenje in popularizacija športa preko sredstev javnega obveščanja,
- organizirati in izvajati športne, promocijske ter druge družabne prireditve,
- pripravljati in izvajati športno vadbo za različne starostne kategorije,
- podeljuje športne nagrade in priznanja
- organizira strokovna srečanja, ekskurzije, posvete,
- skrbi za zakonito in racionalno sredstev, ki jih zveza pridobi iz javnih financ oziroma
drugih virov za izvajanje svojega programa.
- druge aktivnosti skladne z namenom, Statutom in drugimi predpisi zveze,
Zveza izvaja tudi nekatere pridobitne dejavnosti opredeljene na osnovi standardne klasifikacije
dejavnosti in sicer:
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Dejavnost
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in
tržnicah z drugim blagom
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj
prodajaln, stojnic in tržnic
J58.110 Izdajanje knjig
J58.120 Izdajanje časopisov
J58.130 Izdajanje revij in periodike

Opis
Zveza bo ob priložnostnih dogodkih po svojem
programu (npr. promocija športa, športnih
društev…) organizirala prodajo promocijskih in
drugih izdelkov (npr. majice, rabljena športna
oprema).

Zveza bo izdajala knjige, časopise oz. druge
publikacije s področja športa, delovanja članic
zveze v tiskani in elektronski obliki z namenom
prepoznavnosti športa in dejavnosti zveze in
J58.190 Drugo založništvo
njenih članic.
Zveza bo producirala video material z namenom
J59.110 Produkcija filmov, TV filmov, televizijskih
prepoznavnosti predvsem brežiškega šport in
oddaj
promocije dejavnosti zveze in njenih članic.
Zveza bo zagotavljala informacijske infrastrukture
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane
za storitve omrežnega gostiteljstva, obdelave
dejavnosti
podatkov in s tem povezanih dejavnosti za
potrebe promocije brežiškega športa in delovanja
zveze ter njenih članic.
J63.120 Obratovanje spletnih portalov
Zveza vzpostavlja portal, kot so lokacijo športnih
in drugih dogodkov s tekočim ažuriranjem.
Zveza bo izvajala informiranje oz. posredovanje
J63.990 Drugo informiranje
podatkov o brežiškem športu v obliki povzetkov
poročil, tiska (kliping) ipd.
Zveza bo za lastne potrebe in potrebe sorodnih
M72.200 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
organizacij opravljala raziskave na področju špota,
na področju družboslovja in humanistike
v prvi vrsti brežiškega športa.
Zveza bo v okviru svoje dejavnosti posredovala
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
oglaševalski prostor za sponzorje in druge
podpornike zveze oz. njenih članic.
Zveza bo za lastne potrebe in kot storitev izvajala
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
raziskave trga in javnega mnenja v okviru svoje
osnovne dejavnosti.
M74.900 Druge nerazvrščene strokovne in
Zveza bo opravljala dejavnost svetovanja na
tehnične dejavnosti
področju delovanja športa.
Zveza bo organizirala potovanja predvsem na
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
izobraževalne, informativne dogodke povezane s
športom in delovanjem le-tega.
Zveza bo organizirala, promovirala oz. vodila
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
športne dogodke kot so razna srečanja,
konference itd.
Zveza bo izvajala razne oblike izobraževanja s
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in
področja športa in rekreacije na formalni in
usposabljanje na področju športa in rekreacije
neformalni ravni, preverjanja znanja, programi
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
izmenjave študentov s področja športa.
Zveza bo občasno prirejala igre na srečo in sicer
R92.002 Prirejanje iger na srečo razen v igralnicah
srečelove in podobne igre ter prodajo srečk.
R93.120 Dejavnost športnih klubov - osnovna
Zveza bo svojim članom omogočala ukvarjanje s
dejavnost
športom, v koliko bo to v interesu njenih članic.
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R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti
čas
S94.999 Dejavnost drugih nerazvrščenih članskih
organizacij
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, druge
nerazvrščene

Zveza bo organizirala in promovirala razne
športne dogodke kot so predstavitve članic zveze,
tekmovanja, promocijski dogodki itd.
Zveza bo za namen pridobivanja sredstev za svojo
osnovno dejavnost organizirala prireditve
razvedrilne narave.
Zveza se bo vključevala tudi na druga področja
družbe kot pobude občanov, varstvo okolja,
položaj etničnih skupnosti in manjšin, dejavnosti
mladih.
Zveza se bo v družbi angažirala tudi z izvajanjem
priložnostnih fizičnih opravil pomoči potrebnim
posameznikom.

Pridobitno dejavnost opravlja zveza kot dopolnilno dejavnost, v skladu z veljavnimi predpisi in
le v obsegu, kot je potrebno za pridobitev finančnih sredstev, ki se v celoti namenijo izvajanju
nalog za doseganje ciljev in uresničevanje osnovnega namena društva oziroma za opravljanje
nepridobitne dejavnosti zveze.
IV. JAVNOST DELOVANJA ZVEZE
8. člen
Delo zveze in njenih organov je javno.
Zveza o svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost.
Ožjo javnost obvešča:
 s pravico članov do vpogleda v zapisnike organov zveze ter druge dokumente, vključno z
dokumenti, ki se nanašajo na materialno in finančno poslovanje zveze, če ne predstavljajo
poslovne skrivnosti, ali vsebujejo osebne podatke, za katere velja posebno varstvo,
 z vabili na seje organov zveze in na prireditve zveze,
 z internim glasilom oz. drugimi običajnimi načini obveščanja (npr. spletna stran, SMS
sporočila …).
Širšo javnost obvešča tako, da:
 omogoča navzočnost novinarjev na sejah in sestankih organov zveze,
 daje novinarjem gradiva za seje in sestanke svojih organov,
 sodeluje na tiskovnih konferencah,
 uporablja druga sredstva javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu zveze je odgovoren predsednik
zveze, ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v zvezi z delom zveze. V času svoje odsotnosti
ali v drugih primerih lahko predsednik zveze za izvajanje nalog iz tega odstavka pooblasti enega
izmed članov predsedstva zveze.
V.

ČLANSTVO
9. člen

Zveza ima redne in častne člane.
Redni član zveze lahko postane vsaka pravna oseba, ki deluje na področju športa, sprejme ta
statut, se ravna po njem, izpolnjuje druge pogoje, ki jih določi zbor članov in izrazi željo, da
postane član zveze.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka tega člena, član društva ne more biti pravna oseba
javnega prava.
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Organizacija, ki želi postati redni član zveze, to izrazi s podpisom pristopne izjave. Vsebino in
obliko pristopne izjave določi predsedstvo zveze.
O sprejemu društva, ki deluje na področju športa, v redno članstvo zveze odloča predsedstvo
zveze. Sklep predsedstva zveze o sprejemu postane veljaven, ko sprejeti redni član plača
članarino za tekoče leto, kar mora storiti v roku 30 dni po prejemu sklepa o sprejemu v članstvo.
O sprejemu drugih organizacij v redno članstvo zveze odloča zbor članov na prvi naslednji seji.
Zoper odločitev zbora članov ni pritožbe.
Če predsedstvo zveze zavrne sprejem kandidata v članstvo, mora svojo odločitev posredovati
kandidatu za člana s pisnim in obrazloženim sklepom. Kandidat za člana ima pravico, da se v
roku 15 dni zoper tak sklep pritoži. O pritožbi odloča zbor članov na prvi naslednji seji. Zoper
odločitev zbora članov ni pritožbe.
Za vsako pravno osebo pristopno izjavo podpiše zakoniti zastopnik oz. z njegove strani
pooblaščena oseba. Pravno osebo v zvezi zastopa njen zakoniti zastopnik ali z njegove strani
pooblaščena oseba.
10. člen
Pravice rednih članov zveze so:
- da samostojno urejajo svoje notranje zadeve;
- da preko svojih pooblaščenih predstavnikov volijo in so izvoljeni v organe zveze,
- da aktivno delujejo v organih, komisijah zveze in pomagajo pripravljati in izvajati
programe zveze,
- da dajejo predloge in pobude za delo v zvezi,
- da spremljajo izvajanje sklepov organov zveze in izvajanje programa zveze,
- da aktivno ali pasivno sodelujejo oz. se vključujejo v vse aktivnosti, ki jih izvaja zveza,
- da so seznanjeni z delom organov zveze, z materialnim in finančnim stanjem in njenim
poslovanjem.
Redni člani kluba s članstvom, ki je krajše od enega leta, nimajo pravice odločanja.
Dolžnosti rednih članov zveze so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov zveze,
- da volijo organe zveze,
- da po svojih zmožnostih sodeluje pri delu zveze,
- da aktivno sodeluje pri reševanju problemov zveze in njenih članic,
- da redno plačujejo članarino,
- da posredujejo informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
- da izpolnjujejo svoje znanje in pridobivajo izkušnje na področju delovanja zveze in njenih
članic ter jih prenašajo naprej,
- da zastopajo zvezo na tekmovanjih in drugih prireditvah,
- da varujejo ugled zveze in imajo spoštljiv odnos do drugih članov zveze,
- da skrbijo za sredstva in premoženje, s katerim razpolaga zveza.
11. člen
Naziv častnega člana lahko dobi posameznik (fizična oseba), ki ima posebne zasluge za razvoj
in uspešno delo zveze in njenih članic. Za častnega člana se ne more imenovati mladoletna
oseba.
Naziv častnega člana lahko zveza podeli tudi posamezniku, ki ne izhaja iz vrst članic zveze, ima
pa velike zasluge na področju športa in delovanja zveze.
Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog skupine najmanj treh članic zveze ali
predsedstva zveze.
Častni član nima pravice odločanja. Lahko pa sodeluje in razpravlja na sejah organov zveze.
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12. člen
Delo v zvezi je prostovoljno.
Za posamezne naloge lahko posameznik prejme nagrado. O višini nagrade ali povrnitvi stroškov
odloča predsedstvo zveze.
13. člen
Članstvo v zvezi lahko preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- izključitvijo ali
- s prenehanjem obstoja oz. delovanja člana.
Član prostovoljno izstopi iz zveze s podajo pisne izjave o izstopu, ki jo predloži predsedstvu
zveze, in poravnavo svojih obveznosti.
Član se črta iz zveze, če ne plačuje redno članarine. Članarina mora biti poravnana do konca leta
za tekoče leto, razen, ko gre za prvo članarino ob vpisu. Če član dvakrat zapored ne plača
članarine, mu članstvo preneha na dan, ko izteče rok iz pisnega opomina, ki ga predsedstvo
zveze pošlje članu za plačilo druge neplačane članarine. Črtanje takega člana iz evidence članstva
opravi predsedstvo zveze.
O izključitvi člana iz zveze odloča častno razsodišče s sklepom. Kot dan izključitve se šteje dan,
ko postane odločitev častnega razsodišča dokončna.
Zoper odločitev organov kluba o prenehanju članstva ima posameznik možnost pritožbe na zbor
članov v roku 15 dni od vročitve odločitve o izključitvi. Odločitev zbora članov o pritožbi je
dokončna.
VI.

NAČIN UPRAVLJANJA ZVEZE

14. člen
Upravljanje zveze poteka preko naslednjih organov:
- zbor članov,
- predsedstvo zveze,
- nadzorni odbor in
- častno razsodišče.
Članice zveze v organe zveze ne morejo imenovati oz. podeliti mandata za odločanje mladoletni
osebi do sedmega leta starosti. Mladoletne osebe do 15 leta starosti in osebe, ki nimajo poslovne
sposobnosti, ne morejo biti izvoljene v organe zveze. Za zakonitega zastopnika zveze ne more
biti izvoljena mladoletna oseba do 18 leta starosti oz. oseba, ki nima poslovne sposobnosti.
Zbor članov za izvedbo kandidacijskih postopkov ter volitev v organe zveze postopke opredeli v
Poslovniku o delu zbora članov zveze. (Opomba: Preneseno v 20. člen)
Po potrebi poslovnike o delu predsedstva, nadzornega odbora in častnega razsodišča sprejme
predsedstvo zveze. (Opomba: Preneseno v 23. člen)
ZBOR ČLANOV
15. člen
Zbor članov je najvišji organ zveze, ki odloča o vseh zadevah v zvezi z zvezo, razen, če je s tem
statutom določeno drugače. Sestavljajo ga vsi člani zveze, ki jih na zboru članov zastopajo
posamezni zakoniti zastopniki ali z njihove strani pooblaščene osebe (v nadaljevanju: delegati).
Zbor članov sestavljajo delegati članov. Vsak član imenuje za sejo zbora članov enega delegata
z glasovalno pravico na podlagi pisnega pooblastila.
16. člen
Zbor članov se je lahko reden ali izreden.
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Sklic zbora članov mora biti opravljen najmanj sedem dni pred zasedanjem zbora članov. Sklic
se izvrši s pismenim vabilom ali javno objavo na spletni strani zveze. Iz vabila mora biti razviden
dnevni red sklica zbora članove.
Izredni zbor članov se sklicuje po potrebi. Skliče ga lahko predsednik zveze na lastno pobudo ali
na zahtevo ene tretjine rednih članov zveze vseh članov zveze s pravico odločanja. Predsednik
zveze je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če
predsednik zveze izrednega zbora članov ne skliče v predpisanem roku, ga skliče ena tretjina
članov zveze vseh članov zveze s pravico odločanja, ki mora predložiti tudi dnevni red z
ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevah, zaradi katerih je sklican.
17. člen
Zbor članov odpre predsednik zveze in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Delegati
izvolijo predsedujočega zbora članov, zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa
tudi volilno komisijo in druge delovne organe. Ob predsednikovi odsotnosti zbor članov odpre
najstarejši prisotni delegat, v primeru sklica zbora s strani tretjine vseh članov zveze s pravico
odločanja, pa prvopodpisani pod zahtevo za sklic zbora članov.
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov s pravico odločanja. Če ob
predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek preloži za 15 minut, na kar zbor članov
veljavno sklepa, če je navzoča vsaj ena četrtina (1/4) članov s pravico odločanja.
Pravico odločanja imajo, v skladu z določili tega statuta, tisti člani zveze, ki najpozneje 10 dni
pred sklicem zbora članov poravnajo članarino za tekoče leto, razen, če s tem statutom ni
določeno drugače. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo
za tajni način glasovanja.
Zbor članov svoje sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov zveze z volilno pravico s
pravico odločanja.
V primeru, ko se število članov zveze, ki so v zadnji dveh letih plačali članarino, zniža pod pet,
za veljavnost sklepa o prenehanju zveze zadošča navadna večina prisotnih članov.
Če na zboru članov, na katerem se obravnava sprememba tega akta, nista prisotni dve tretjin
članov zveze, se v 15 dneh skliče ponovna seja o tem vprašanju, v tem primeru zadošča za
sprejem sklepa večina glasov prisotnih članov.
O spremembah statuta zbor članov odloča na način, kot je določeno v tretjem in četrtem
odstavku tega člena. V primeru, ko se število članov zveze s pravico odločanja, ki so v zadnji
dveh letih plačali članarino, zniža pod pet, za veljavnost sklepa o spremembi statuta oz.
prenehanju zveze zadošča navadna večina prisotnih članov s pravico odločanja.
18. člen
Zboru članov smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z
delovanjem zveze (npr.: predstavniki sorodnih organizacij, lokalnih skupnosti, podjetij…),
vendar nimajo pravice glasovanja.
19. člen
Zbor članov:
 sklepa o dnevnem redu,
 sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut in druge splošne akte zveze, v kolikor ni s statutom
drugače določeno,
 podaja mnenje k letnemu vsebinskemu in finančnemu programu zveze ter poslovnemu
poročilu zveze,
 neposredno voli in razrešuje člane organov zveze,
 razpravlja in sklepa o delu ter poročilih organov zveze,
 odloča o sprejemu drugih organizacij, razen društev, ki delujejo na področju športa, v redno
članstvo zveze, razen, če ni s tem statutom določeno drugače,
 odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva zveze,
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imenuje častne člane zveze,
odloča o disciplinski odgovornosti kot drugostopenjski organ, katerega odločitev je dokončna,
odloča o sedežu in naslovu zveze,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
sklepa o prenehanju zveze,
sprejema druge odločitve v skladu s tem statutom ali drugo zakonodajo.

O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.
20. člen
Zbor članov imenovanje organov zveze izvede na redni ali izredni seji.
Kandidacijski postopek in izvedba volitev v organe zveze se opredeli v Poslovniku o delu zbora
članov zveze.
Kandidat za posamezen organ zveze mora biti osebno prisoten na zboru članov, ko se odloča o
njegovem imenovanju. Izjemoma lahko zbor članov s sklepom potrdi kandidaturo odsotnega
kandidata na podlagi njegove pisne izjave.
PREDSEDSTVO ZVEZE
21. člen
Predsedstvo zveze je izvršilni organ zveze, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo zveze med dvema sklicema zbora članov po programu in
sklepih sprejetih na zboru članov.
Mandat članov traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Člani predsedstva zveze istočasno
ne morejo biti člani nadzornega odbora.
Predsedstvo zveze je za svoje delo odgovorno zboru članov.
Predsedstvo zveze šteje pet (5) članov. Sestavljajo ga:
- predsednik zveze,
- podpredsednik zveze,
- sekretar zveze in
- dva (2) člana.
Predsednik predsedstva zveze je istočasno tudi predsednik zveze in zakoniti zastopnik zveze.
Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Seja se skliče po potrebi,
najmanj pa trikrat letno. Seja se lahko skliče tudi na pobudo članov predsedstva ali na pobudo
nadzornega odbora. V primeru, da predsednik ne skliče seje predsedstva na zahtevo prej
naštetih pobudnikov v 20 dneh od podane pobude, lahko sejo skliče predlagatelj in sicer najmanj
2 člana predsedstva ali nadzorni odbor.
Predsedstvo sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov predsedstva, odloča
pa z večino glasov vseh prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja, prevlada
glas predsednika zveze.
22. člen
Po potrebi imenuje predsedstvo zveze za posamezne vrste nalog stalne ali občasne komisije
sestavljene iz treh članov, ki za svoje delo odgovarjajo predsedstvu.
23. člen
V okviru svojega delovnega področja opravlja predsedstvo zlasti naslednje zadeve:
 vodi in organizira delovanje zveze med dvema sklicema zbora članov,
 sklicuje zbor članov,
 pripravlja in sprejema letni vsebinski in finančni program zveze in ga posreduje v mnenje
zboru članov,
 pripravlja letno poslovno poročilo zveze,
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skrbi za izvrševanje programa dela zveze,
pripravlja poročila ter predloge za zbor članov,
pripravlja predloge za splošne akte zveze ter jih v skladu z določili tega statuta tudi sprejema,
vodi posle, ki zadevajo evidenco članov in plačilo članarine,
imenuje stalne in občasne komisije zveze,
imenuje delegate oz. predstavnike zveze v drugih organizacija ali delovnih komisijah,
skrbi za materialno in finančno poslovanje zveze,
skrbi za informiranje vseh vrst javnosti,
upravlja s premoženjem zveza,
določa višino članarine,
odloča o sprejemu kandidatov v članstvo kluba, če ni s tem statutom določeno drugače,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov zveze, in naloge, ki mu jih še dodatno naloži
zbor članov.

Po potrebi predsedstvo zveze sprejme poslovnike o delu predsedstva zveze, nadzornega odbora,
disciplinskega razsodišča oz. drugih rednih ali občasnih komisij.
Predsedstvo zveze lahko z večino glasov članov predsedstva za odločanje o sprejemu kandidatov
iz drugega odstavka 9. člena tega statuta v članstvo zveze pooblasti predsednika zveze.
Sekretar zveze
24. člen
Sekretar zveze opravlja organizacijska, tehnična in administrativna dela za potrebe predsedstva
zveze, nadzornega odbora, častnega razsodišča ter stalnih ali občasnih komisij. Za svoje delo
neposredno odgovarja predsedstvu zveze. Med dvema sestankoma predsedstva zveze o svojem
delu poroča na način, kot ga opredeli predsedstvo zveze.
NADZORNI ODBOR
25. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih imenuje zbor članov za dobo štirih let in so
lahko ponovno imenovani. Nadzorni odbor iz svoje srede izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi
seje ter predlaga dnevni red.
Nadzorni odbor sprejema odločitve z večino vseh svojih članov. Nadzorni odbor veljavno sklepa
in odloča na sejah, če je prisotna večina članov odbora.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani predsedstva zveze.
26. člen
Nadzorni odbor:
 redno spremlja finančno in materialno poslovanje zveze
 pregleda letno poročilo društva pred obravnavanjem na zboru članov,
 opravlja nadzor nad delovanjem zveze in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo drugi predpisi,
 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 zveze,
 pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za zbor članov,
 uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov zveze.
Člani nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov društva. Za svoje delo
je nadzorni odbor odgovoren zboru članov, ki mu mora v pisni obliki poročati najmanj enkrat v
koledarskem letu.
ČASTNO RAZSODIŠČE
27. člen
Častno razsodišče odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.
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Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih imenuje zbor članov za dobo štirih let in so lahko
ponovno imenovani. Častno razsodišče iz svoje srede izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje
ter predlaga dnevni red.
Častno razsodišče sprejema odločitve z večino vseh svojih članov. Častno razsodišče veljavno
sklepa in odloča na sejah, če je prisotna večina članov razsodišča.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov.
28. člen
Kršitve, ki jih obravnava častnega razsodišča so:
- kršitev določb tega statuta in drugih splošnih aktov zveze,
- nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcije v zvezi,
- neizpolnjevanje sklepov organov zveze,
- dejanja, ki škodujejo ugledu zveze.
29. člen
Predlog za disciplinski postopek mora biti podan v pisni obliki. Poda ga lahko katerakoli član
zveze. Predsednik častnega razsodišča skliče sejo v roku največ 30 dni od prejema zahtevka za
reševanje disciplinske kršitve.
Častno razsodišče pošlje osebi, ki ji je očitana kršitev, pisno vabilo, najmanj 5 dni pred
zaslišanjem. Član zveze, ki je v disciplinskem postopku, ima lahko svojega zakonitega
zastopnika.
O disciplinskem postopku se vodi zapisnik.
30. člen
Ukrepi, ki jih lahko izreče častno razsodišče:
- opomin
- javni opomin
- izključitev iz zveze.
31. člen
Zoper sklep častnega razsodišča lahko prizadeti član zveze poda pisno pritožbo zboru članov kot
drugostopenjskemu organu v roku 15 dni od prejema pisnega sklepa. Zbor članov mora o
pritožbi zoper sklep častnega razsodišča odločati v roku največ 60 dni od prejema pisne zahteve.
Zbor članov mora člana zveze, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep in ki se je pritožil zoper tak
sklep časnega razsodišča, pisno povabiti na zaslišanje najmanj 5 dni pred odločanjem o pritožbi.
Podrobneje se postopki dela disciplinske komisije lahko opredelijo z disciplinskim pravilnikom
kluba. Disciplinski pravilnik po predhodnem mnenju disciplinske komisije sprejme upravi odbor.
VII.

ZASTOPANJE ZVEZE

32. člen
Zakoniti zastopnik zveze je vsakokratni predsednik zveze, ki je hkrati predsednik predsedstva
zveze, in ga izvoli zbor članov. Predsednik zveze v okviru zakonodaje odgovarja za zakonito
poslovanje zveze.
Zakoniti zastopnik predstavlja in samostojno ter neomejeno zastopa zvezo pred državnimi in
drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. V primeru zadržanosti ga po pooblastilu
nadomešča podpredsednik zveze, ki je pooblaščenec predsednika zveze.
Zakoniti zastopnik zastopa zvezo in v njenem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje
vse listine, s katerimi zveza nastopa do članov ter v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb.
Zakoniti zastopnik izvaja naloge v skladu s tem statutom, drugimi akti zveze ter pozitivno
zakonodajo v RS.
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VIII. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
33. člen
Zveza pridobiva sredstva iz naslednjih virov:
 članarina,
 javna sredstva,
 prispevki donatorjev,
 sponzorska sredstva,
 darila in volila,
 prihodki iz lastne dejavnosti:
 drugi viri.
Zveza razpolaga z denarnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnim finančnim planom, ki
ju sprejme predsedstvo zveze in potrdi skupščina zbor članov.
Namen delovanja zveze ni pridobivanje dobička.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zveza doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, se sme uporabiti le za doseganje namenov in ciljev zveze,
opredeljenih v temeljnem aktu.
34. člen
Premoženje zveze sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last zveze in so kot take
vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem zveze upravlja predsedstvo zveze.
O nakupu, odprodaji ali odtujitvi premičnin tretjim osebam odloča predsedstvo zveze.
O nakupu, odprodaji ali odtujitvi nepremičnin odloča zbor članov.
Vse funkcije v zvezi se opravljajo prostovoljno in brezplačno. Članom organov zveze se povrnejo
le materialni stroški, ki so jih imeli zaradi določene naloge (potni stroški, potrošni material, sejmi
in prireditve…), razen če predsedstvo zveze ne odloči drugače.
35. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s pravili računovodskega standarda za
društva, ki ga izdela pooblaščena organizacija ter veljavnimi predpisi iz tega področja.
36. člen
Finančno poslovanje zveze se odvija preko transakcijskega računa pri izbrani poslovni banki.
Finančno poslovanje zveze se vodi v skladu s Pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju
zveze, ki ga sprejema predsedstvo zveze.
IX.

ZASEBNOST IN VARNOST OSEBNIH PODATKOV

37. člen
Športna zveza Brežice s sedežem v Brežicah je upravljavec osebnih podatkov članov zveze, zato
bo v tem poglavju pojem zveze nadomeščen s pojmom upravljavec. Določila se smiselno
uporabljajo za člane, ki so fizične osebe.
Kontaktni podatki upravljavca se objavijo na uradni spletni strani zveze.
Vsak član zveze upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, zadržuje in obdeluje zbirko zbranih
osebnih podatkov. Upravljavec zagotavlja obdelavo osebnih podatkov v skladu z vsakokrat
veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in v skladu z eno od šestih možnih pravnih
podlag (privolitev, sklepanje in ali izvajanje pogodbe (izvajanje določil tega statuta pomeni
izvajanje pogodbe, ki sta jo sklenila zveza in član), zakonske obveznosti, zaščita življenjskih
interesov posameznika, naloge v javnem interesu, zakoniti interesi upravljavca ali tretjih oseb),
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v potrebnem obsegu ter v trajanju, ki je potrebno za izvedbo namena. Upravljavec zagotavlja,
da bo zbrane podatke hranil In varoval na primeren način, tako da ne bo prišlo do morebitnih
neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljavec se zavezuje, da podatkov
ne bo posredoval, posodil ali prodal tretjim osebam brez pridobitve predhodne pisne privolitve,
razen pogodbenim upravljavcem, ki lahko za upravljavca izvajajo podporo za obdelavo osebnih
podatkov za posamezne namene, za katere obstaja pravna podlaga.
Upravljavec bo zbrane osebne podatke obdeloval za namene izvajanja dejavnosti zveze, v
katerega se je član prostovoljno vključil, v skladu s tem statutom, in za namene, za katere je
član podal svojo privolitev, ki velja do preklica. V te namene bodo obdelani naslednji osebni
podatki članov zveze: ime in priimek, naslov bivališča, datum rojstva, matična številka, številka
zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, elektronski naslov, avdio in video posnetki.
Upravljavec lahko obdeluje osebne podatke članov zveze tudi na podlagi zakonitega interesa,
katerega obstoj in upravičenost lahko utemelji na podlagi skrbne ocene, da interesi in temeljne
pravice članov pri obdelavi osebnih podatkov ne prevladujejo nad interesi upravljavca osebnih
podatkov ter da lahko v času zbiranja osebnih podatkov član razumno pričakuje, da se bodo ti
obdelali v zadevni namen.
Člani zveze imajo glede osebnih podatkov, ki se nanašajo na njih, pravico do seznanitve,
dopolnitve, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora (vključno s pravico
do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS in sodnim varstvom pravic). Uveljavljanje svojih
pravic pri upravljavcu lahko udeleženci zahtevajo s pisno izjavo, poslano na elektronski naslov
ali na sedež zveze. Privolitev k uporabi osebnih podatkov lahko član kadarkoli prekliče s pisno
izjavo na navedeni elektronski naslov, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost
obdelave na podlagi privolitve pred preklicem le-te. Član zveze ima tudi pravico do vložitve
pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki obdelujejo
v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
Upravljavec bo osebne podatke obdeloval v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov
obdelave in dokler bo to potrebno za dosego cilja. Osebne podatke upravljavec obdeluje do
izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz
obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan
z zakonom. V teh primerih bo upravljavec osebne podatke članov hranil v skladu z predpisano
zakonsko obveznostjo. Osebni podatki obdelani na podlagi privolitve bodo hranjeni do preklica
privolitve.
X.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

38. člen
Statut zveze, njegove spremembe in dopolnitve sprejme skupščina zbor članov z večino prisotnih
članov zveze z volilno pravico oz. v skladu z določili 17. člena tega statuta.
Statut zveze, njegove spremembe in dopolnitve sprejme zbor članov z večino prisotnih članov
zveze s pravico odločanje oz. v skladu z določili 17. člena tega statuta.
XI.

PRENEHANJE ZVEZE

39. člen
Zveza preneha:
 s sklepom zbora članov,
 s spojitvijo ali pripojitvijo k drugi zvezi,
 z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi dela,
 na podlagi določil Zakona o društvih.
V primeru prenehanja zveze preide premoženje po poravnavi vseh obveznosti na Olimpijski
komite Slovenije.
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Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
Delitev premoženja med članice zveze je nična.
XII.

KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE

40. člen
Za vse, kar v teh pravilih ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter
drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.
Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju društva iz 35. člena tega statute predsedstvo
zveze sprejme v roku treh mesecev po sprejemu tega statuta. Do sprejema predmetnega
pravilnika predsedstvo zveze pri svojem delu ravna po splošno veljavnih predpisih in tem statutu.
41. član
Določilo drugega odstavka 11. člena tega statuta ne velja za tiste člane kluba, ki so bili v članstvo
sprejeti vključno z dnem sprejetja tega statuta.
Z dnem sprejema tega statuta, preneha veljati statut, ki ga je zbor članov sprejel 14. 6. 2016.
Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme zbor članov.

Predsednik zveze: __________________
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