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I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Športna zveza občine Slovenska Bistrica je nepridobitna skupnost Športnih 
organizacij, ki se združujejo zaradi izvajanja nalog, pomembnih za delovanje in 
razvoj športa v občini Slovenska Bistrica.  
 

2. člen 
 
Člani Športne zveze ( v nadaljevanju: zveza ) so športne organizacije, posamezniki, 
katerih dejavnost je ponudba športnega programa in druge organizacije, katerih 
temelji predmet poslovanja ali dela ni šport, ampak neka druga dejavnost ( 
Vzgojno varstvena organizacija, šolska športna društva, Gasilska društva, zasebna 
podjetja, itd. ), ki na osnovi sklepa svojega organa podpišejo pogodbo o 
ustanovitvi Športne zveze občine Slovenska Bistrica. 
 
 

3. člen 
 
Delovanje zveze je javno in temelji na načelih medsebojnega dogovarjanja in 
sporazumevanja ter na osnovi letnih in večletnih programov dela. 
 

4. člen 
 
Skupno s Športnimi zvezami drugih občin se naša zveza vključuje v Olimpijski 
komite Slovenije - združenje športnih zvez. 
 

5. člen 
 
Športna zveza je pravna oseba zasebnega prava. 
Sedež Športne zveze občine Slovenska Bistrica je v Slovenski Bistrici, Partizanska 
35. 
 
 

6. člen 
 
Pečat zveze je okrogle oblike s premerom 2,5 cm z napisom: Športna zveza občine 
Slovenska Bistrica. 
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II. PROGRAMSKA NAČELA IN NALOGE ŠPORTNE ZVEZE 

 
 

7. člen 
 
Ob upoštevanju ustavnih določil deluje zveza po naslednjih načelih: 
 

 spodbuja združevanje športnih organizacij in zagotavlja avtonomno 
delovanje vsakega izvajalca posebej, 

 usklajuje delo športnih organizacij in opravlja skupne naloge na tem 
področju, 

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

 skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v športnih organizacijah in njihovih 
asociacijah, 

 pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladih 
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 dosežkov, 

 razvija in krepi športne stike s slovenskimi športnimi organizacijami v 
zamejstvu, športnimi organizacijami naših izseljencev in naših delavcev na 
delu v tujini. 

 
 

8. člen 
 
Načela uresničuje zveza s tem, da: 
 

 obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športne 
organizacije in njihova združenja v Republiki Sloveniji in samostojno 
sprejema odločitve in izvaja naloge na tem              področju, 

 spremlja razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev 
odprtih vprašanj športa v  okviru svojih statutarnih pooblastil, 

 zastopa športne organizacije o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do 
organov in organizacij Republike Slovenije ( olimpijskega komiteja 
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Slovenije - združenja športnih zvez, državnega upravnega organa za šport ) 
in občine Slovenska Bistrica, 

 daje pobude in organizira takšne oblike dejavnosti športnih organizacij in 
njihovih združenj, ki zagotavljajo vključevanje športa v sistem 
družbenopolitične skupnosti, 

 daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v 
športno aktivnost ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij, 

 sodeluje z upravnim organom za šport občine Slovenska Bistrica in Javnim 
zavodom za šport Slovenska Bistrica  

 oblikuje letne in večletne programe dela, ki jih predlaga preko upravnega 
organa za šport v obravnavo občinskemu svetu Slovenska Bistrica in skrbi 
ter prevzema odgovornost za izvajanje sprejetih programov dela, 

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

 priporoča uveljavljanje takih strokovno in ekonomsko utemeljenih 
tekmovalnih sistemov,ki bodo  spodbujali interes ljudi za vključevanje v 
osnovne nosilce športne dejavnosti in hkrati omogočili doseganje 
vrhunskih športnih rezultatov, 

 sodeluje pri oblikovanju meril o vrhunskem amaterskem in profesionalnem 
športu ter skrbi za   njihovo dosledno uresničevanje, 

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

 skrbi za šolanje strokovnih amaterskih in profesionalnih kadrov za potrebe 
športnih organizacij in   njihovih združenj, 

 usklajuje organizacijske, tehnične, materialne, kadrovske in druge osnove 
za delo strokovnih amaterskih in profesionalnih delavcev v športnih 
organizacijah, 

 skrbi za nabavo strokovne literature s področja športa in pospešuje ter 
organizira propagandno  dejavnost, 

 posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč vključenim športnim 
organizacijam, 

 sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela vključenih športnih 
organizacij in uveljavlja načela prostorskih in urbanističnih rešitev, 

 skrbi za zakonito in racionalno uporabo javnih sredstev na področju 
športne dejavnosti, 

 koordinira in povezuje aktivnosti med športnimi organizacijami občine 
Slovenska Bistrica, 

 spodbuja in koordinira izvajanje nalog na področju športa in mejnih 
dejavnosti, 
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 organizira propagandno in marketinško dejavnost na področju športne 
ravni občine (športni sklad, zabavne igre, igre na srečo, sejme, razstave, 
ipd. ), 

 predstavlja šport napram upravnim organom in občini Slovenska Bistrica, 
 pripravlja analize in ocene športne dejavnosti v občini Slovenska Bistrica, 
 O svojem delu občane seznanja preko spletne strani. 

 
 
III. MEDSEBOJNO DOGOVARJANJE IN SPORAZUMEVANJE 
 

9. člen 
 
Športne organizacije (klubi) se glede na svojo dejavnost lahko združujejo v 
Športno zvezo občine Slovenska Bistrica. 
 

10. člen 
 

Po skupnih interesih se športne in druge zainteresirane organizacije v občinskem 
merilu združujejo v ustrezne organizacijske oblike za predšolski šport, šolski šport, 
šport mladine, športno rekreacijo in tekmovalni ter vrhunski šport. 
Interesna področja usklajujejo svoje delo v občinski Športni zvezi. 

 
11. člen 

 
Športna zveza sodeluje z občino Slovenska Bistrica, z oddelkom za občo upravo in 
družbene dejavnosti občine Slovenska Bistrica in z drugimi skupnostmi in 
organizacijami. 

 
12. člen 

 
Predstavnik športne organizacije je za svoje delo v zvezi odgovoren organizaciji, ki 
ga je delegirala kot predstavnika v zvezo, ob upoštevanju načela solidarnosti. 
Njegove pravice in dolžnosti so zlasti: 
 

 zavzemati se za uresničevanje sprejetih sklepov organov zveze v 
organizaciji, ki ga je imenovala, 

 poročati o svojem delu v organih zveze, o sprejetih sklepih in stališčih 
organizacijam, ki so ga imenovale, 
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 predlagati v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na delo zveze in njenih 
organov,  

 redno spremljati delo organov zveze in aktivno sodelovati na sejah 
skupščine in drugih organov, 

 z glasovanjem odločati o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu 
in voliti organe Športne zveze občine, 

 zagotoviti si pred sejami mnenja in stališča organizacij, ki so ga imenovale, 
o vprašanjih, ki so na dnevnem redu. 

 
IV. ČLANSTVO 
 
Član zveze je lahko vsako društvo, ki se ukvarja s športno dejavnostjo. Članstvo v 
društvu je prostovoljno. Društvo, ki želi postati član, mora predsedstvu predložiti 
pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član zveze in se zaveže, da bo deloval 
v skladu s statutom zveze in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter plačeval 
članarino. 
 
Častni člani so lahko: sponzorji, donatorji, simpatizerji, ki so s svojimi prispevki 
pripomogli k dobrobiti društva, ali drugi. Častni člani so upravičeni dolžnosti, ki jih 
imajo redni člani, nimajo pa pravice glasovanja. Naziv “častni član” dodeli 
posamezniku skupščina. 
 
 
Pravice članov so: 
 

 da volijo in so izvoljeni v organe zveze; 
 da sodelujejo pri delu in soodločajo o organih zveze; 
 da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti zveze; 
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem zveze ter njegovim 

finančno-materialnim poslovanjem; 
 da uporabljajo materialna sredstva zveze oz. koristijo opremo zveze pod 

pogoji, ki jih določa predsedstvo zveze; 
 da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira zveza, pod pogoji, ki jih določa 

predsedstvo zveze. 
 
 
Dolžnosti članov so: 
 

 da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov zveze; 
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 da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja zveza in s svojim delom 
prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze; 

 da dajejo zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno 
dogovorjenih nalog; 

 da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane; 
 da varujejo ugled zveze; 
 da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe ali drugih; 

 
Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti - predstavlja disciplinsko kršitev.  
 
 
Članstvo  v zvezi preneha: 
 

 s prostovoljnim izstopom 
 s črtanjem; 
 z izključitvijo; 

 
Član prostovoljno izstopi iz zveze, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o odstopu. 
Člana se iz društva lahko izključi na podlagi izrečenega pravnomočnega 
disciplinskega ukrepa. 

 Član, ki je bil iz zveze črtan, se lahko včlani po preteku treh let od črtanja. 
 Član, ki je bil iz zveze izključen, se v zvezo ne more včlaniti  najmanj 5 let 

po izključitvi, nadaljnjih 5 let pa ne more  biti izvoljen v organe zveze. 
 
V. ORGANI ZVEZE 
 

13. člen 
Organi zveze so: 
1. skupščina 
2. predsedstvo 
3. nadzorni odbor 
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SKUPŠČINA 
 

14. člen 
 
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina usklajuje delo strokovnih svetov 
interesnih področij in zastopa organizirano športno sfero. Skupščina odloča v svoji 
pristojnosti o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in nalog zveze, zlasti pa: 
 

 sprejema letne in večletne načrte dela in letne finančne načrte ter 
spremlja njihovo uresničevanje, 

 sprejema poročilo o uresničevanju programa dela in o zaključnem računu, 
 sprejema in spreminja statut zveze, 
 voli predsednika, člane predsedstva zveze, predsednika in člane 

nadzornega odbora, 
 imenuje sekretarja zveze, 
 verificira ostale člane predsedstva zveze, 
 dokončno odloča v primeru sporov med organizacijami in strokovnimi 

sveti, 
 sklepa o ustanovitvi zavodov, ustanov, ipd., 
 sprejema sistematizacijo delovnih mest zveze, 
 sprejema enoten poslovnik za delo vseh organov zveze, 
 opravlja druge dogovorjene naloge; 
 dokončno odloča o izključitvi člana iz zveze. 

 
15. člen 

 
Skupščino sestavljajo predstavniki športnih organizacij, ki so sklenili pogodbo o 
ustanovitvi zveze. 
Svoje članstvo potrjujejo z vsakoletnimi predlaganji programov dela in realizacijo 
le teh.  

 
 

16. člen 
 
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. 
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17. člen 
 

Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotna najmanj polovica vseh predstavnikov 
iz športnih organizacij. Če po predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se 
začetek odloži najmanj z 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotno 
najmanj 10 predstavnikov klubov in društev. 

 
18. člen 

 
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih predstavnikov klubov. 
Praviloma se odloča z javnim glasovanjem, razen pri volitvah organov zveze, kjer 
je glasovanje tajno, vendar lahko skupščina s posebnim sklepom določi, da so tudi 
volitve javne. Kadar odloča o statutu je potrebno glasovanje dveh tretjin prisotnih 
predstavnikov društev in klubov. 
 
 

19. člen 
 
Sejo skupščine sklicuje predsednik zveze. Predsednik skliče sejo skupščine po 
lastni presoji ali na predlog 

 predsedstva zveze, 
 ene tretjine članov zveze, 
 nadzornega odbora. 

20. člen 
 
Predsednik mora sklicati sejo skupščine v roku 30 dni po prejemu pismenega 
predloga za sklic. Če tega ne stori, lahko skliče sejo skupščine predlagatelj. 
 
PREDSEDSTVO 

21. člen 
 
Predsedstvo je kolektivni izvršni organ skupščine in opravlja naslednje naloge: 

 uresničuje sklepe skupščine, 
 pripravlja letne in večletne programe dela in zaključni račun, 
 spremlja uresničevanje programa dela in finančnega načrta ter v zvezi s 

tem po potrebi predlaga ustrezne ukrepe, 
 pripravlja gradiva za seje skupščine zveze, 
 imenuje odredbodajalca za izvajanje finančnega načrta zveze, 



10 

 

 imenuje in razrešuje predsednika in člane stalnih in začasnih komisij 
predsedstva zveze ter razpravlja o njihovem delu, 

 imenuje predstavnike zveze v delovna telesa Olimpijskega komiteja 
Slovenije - združenja športnih zvez, 

 sprejema akte zveze, ki jih po tem statutu ne sprejema skupščina zveze, 
 podeljuje priznanja in nagrade zasluženim športnikom, športnim delavcem 

in športnim  organizacijam, 
 poroča skupščini o svojem delu, 
 opravlja vse druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina; 
 izreka disciplinske ukrepe. 

 
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini. 
 

22. člen 
 
Predsedstvo ima največ 13 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, 
sekretar in 10 članov. 
 

23. člen 
 
Predsedstvo sklicuje predsednik zveze po potrebi ali na zahtevo: 

 ene tretjine članov predsedstva, 
 nadzornega odbora - če gre za reševanje pomembnih vprašanj. 

 
 

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

25. člen 
 
Predsedstvo ima lahko stalna in občasna delovna telesa. 
 
Stalna in občasna delovna telesa in komisije proučujejo problematiko na svojem 
področju, predlagajo predsedstvu gradiva in program za svojo dejavnost in 
izvršujejo naloge v skladu z danimi pooblastili predsedstva. 
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26. člen 
 
Mandat predsednika in članov predsedstva traja 4 leta. Člani predsedstva so lahko 
ponovno izvoljeni.  

 
27. člen 

 
Predsednik zveze opravlja zlasti naslednje naloge: 

 sklicuje in vodi seje skupščine in predsedstva, 
 podpisuje akte in sklepe skupščine in predsedstva, 
 zastopa zvezo in predsedstvo pred tretjimi osebami, 
 spremlja uresničevanje sklepov skupščine in predsedstva, 
 opravlja druge naloge, ki mu jih zaupa skupščina in predsedstvo. 

 
Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini in predsedstvu. Kadar je odsoten, 
ga nadomešča eden od podpredsednikov ali sekretar zveze. 
 

28. člen 
 

 Sekretarja zveze imenuje skupščina za dobo 4 leta in je lahko ponovno 
imenovan. 

 Sekretar zveze ni podvržen določilom o mandatni dobi članov predsedstva. 
 Sekretar zveze opravlja istočasno posle sekretarja predsedstva zveze. 
 Sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini in predsedstvu. 

 
29. člen 

 
Sekretar opravlja naslednje naloge: 

 vodi strokovno delo zveze, 
 skrbi za zakonito in pravilno poslovanje zveze, 
 je odgovoren za pravočasno pripravo gradiva za seje skupščine in 

predsedstva ter za izvrševanje sprejetih sklepov skupščine in predsedstva, 
 je odgovoren za pravočasno izvrševanje nalog, po sklepih in zadolžitvah 

organov zveze, 
 opravlja druge naloge, ki mu jih zaupata skupščina in predsedstvo. 
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NADZORNI ODBOR 
 

30. člen 
 
Nadzorni odbor je organ zveze in šteje 5 članov. Člani nadzornega odbora se volijo 
izmed članov zveze. Voljeni so za 4 leta in so lahko  izvoljeni še za eno mandatno 
obdobje. 
 
Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje statuta in drugih aktov zveze. Izvajanje 
sklepov skupščine zveze, odgovorno in gospodarno uporabo sredstev, delo 
organov zveze, finančno in materialno poslovanje zveze ter uresničevanje drugih 
pravic. 
 
Nadzorni odbor poroča o svojih ugotovitvah najmanj enkrat letno skupščini zveze. 
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. 
 
 

VI. STROKOVNE SLUŽBE 
 

31. člen 
 
Zveza ima strokovno službo. Strokovna služba zlasti: 

 opravlja strokovne, administrativne, tehnične in finančne naloge za vse 
organe zveze, 

 pripravlja analize, poročila, predloge, informacije in druga gradiva, 
 pripravlja osnutke splošnih aktov in pogodb, 
 opravlja druge naloge, ki jih določi predsedstvo zveze. 
 vodja strokovne službe je sekretar službe. 

 
 

32. člen 
 
Sredstva za delo strokovne službe se določijo vsako leto na podlagi njenega 
delovnega načrta v finančnem načrtu zveze. 
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VII. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE 
 

33. člen 
 

Sredstva zveze so: 
 sredstva, ki jih zveza prejme za izvajanje načrta dela zveze na osnovi 

vsakoletne pogodbe z oddelkom za družbene dejavnosti pri občini 
Slovenska Bistrica (proračun občine), 

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

 dotacije, 
 lastni dohodki, 
 druga sredstva. 

 
34. člen 

 
Finančno, materialno poslovanje zveze se opravlja v skladu z zakoni in 
računovodskimi standardi, ki veljajo za društva. Finančne in materialne listine 
podpisujejo pooblaščeni podpisniki. Sklep o podpisnikih sprejema skupščina 
zveze. Finančna sredstva se uporabljajo za programe in namene za katere so bila 
dodeljena oziroma pridobljena.  
 
 

35. člen 
 
Finančno poslovanje se opravlja po posebnem pravilniku, ki ga sprejme skupščina 
zveze.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 dela zveze se zagotavlja s tem, da so seje skupščine, predsedstva in drugih 
organov zveze javne. 
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Zveza zagotavlja javnost svojega dela z dejanjem pravočasnih, popolnih in 
resničnih informacij o vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so pomembna 
za življenje in delo delovnih ljudi in občanov. 
 
Zveza zagotavlja javnost svojega dela preko sredstev javnega obveščanja zlasti s 
tem, da: 

 omogoča predstavnikom javnega obveščanja navzočnost na sejah in 
sestankih, 

 daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje in 
sestanke ter druge  informacije o svojem delu, 

 sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega 
obveščanja, 

 zagotavlja v skladu s svojimi možnostmi organizacijske, materialne, 
tehnične in druge pogoje za nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo 
sredstva javnega obveščanja glede obveščanja javnosti o svojem delu. 

 
Dajanje podatkov in informacij o vprašanjih iz drugega odstavka tega člena se 
lahko odreče le, če so z zakonom ali splošnim aktom določeni kot državna, 
vojaška, uradna ali poslovna tajnost, ali če bi bila njihova objava v nasprotju z 
družbenimi interesi, ki jih določa zakon. 
 
Za javnost dela zveze in za dajanje informacij sta pooblaščena in odgovorna 
predsednik in sekretar zveze. 
 
Zveza objavlja važnejša gradiva, dokumente, sklepe in stališča organov zveze na 
svoji spletni strani. 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

37. člen 
 
Sklep o prenehanju zveze sprejme skupščina zveze. Zveza preneha z delom tudi z 
odločbo pristojnega upravnega organa, ali če število članov pade pod dva. 
 
 

38. člen 
 
V primeru, da zveza preneha z delom, preide vse njeno premoženje na 
organizacijo, ki jo določi skupščina zveze, z sklepom o prenehanju, če sklepa 
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skupščine ni, pa premoženje preide na ustanovitelje zveze v soglasju z ustreznim 
občinskim organom. 
 
 

39. člen 
 
Statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina Športne zveze občine Slovenska 
Bistrica. 
 
 
 
 
 
Slovenska Bistrica, …………………………………………… 

 
 
 
 
     Sekretar Športne zveze                                                      Predsednik Športne zveze  
                 Vili Stegne                                                                               Bojan Fajs 


