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Na podlagi določil 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS, št. 64/2011 – uradno 
prečiščeno besedilo) zbor članov Športne zveze Kranj dne 19.4.2018, potrdil spremembe statuta v 
obliki čistopisa, ki se glasi: 
 
 

STATUT 

Športne zveze Kranj 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ime zveze športnih društev in zvez športnih društev je Športna zveza Kranj (v nadaljevanju: zveza). 
Sedež zveze je v Kranju. 

2. člen 

Zveza je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnih društev in zvez športnih društev. 
Namen delovanja zveze je omogočanje in razvijanje športne dejavnosti na območju Mestne občine 
Kranj (v nadaljevanju: mestna občina) in širše, skladno z interesi članov zveze, razpoložljivimi sredstvi 
in s kadrovskimi zmožnostmi. Glavna dejavnost zveze je organizacijska in strokovna dejavnost na 
področju športa. 

3. člen 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Zveza deluje na območju Republike Slovenije. Delo zveze 
je javno. Zakoniti zastopnik zveze je predsednik zveze. 

4. člen 

Zveza ima svoj znak. Znak sestavlja stiliziran napis Športna zveza Kranj. Zveza ima svoj pečat. Pečat 
sestavlja stiliziran napis Športna zveza Kranj in grb Mestne občine Kranj. 

5. člen 

Zveza lahko sodeluje z drugimi društvi in zvezami društev v Republiki Sloveniji in izven nje. 
 
Zveza lahko deluje samostojno ali se včlani v sorodne državne in mednarodne zveze društev, ki imajo 
podobne namene in cilje – s pogojem, da dejavnost teh mednarodnih zvez društev ni v nasprotju z 
interesi Republike Slovenije oziroma ima dovoljenje za delovanje vlade Republike Slovenije. 
 
 
II. NAMEN DEJAVNOSTI IN NALOGE ZVEZE 

6. člen 

Temeljni namen zveze je v povezovanju športnih društev in zvez športnih društev v organizacijskem in 
strokovnem smislu ter pospeševanju razvoja športa in športne infrastrukture v mestni občini, s tem da: 
1. spodbuja združevanje športnih društev in zvez športnih društev v zvezo, 
2. spodbuja ustanavljanje novih športnih društev in zvez športnih društev, 
3. spodbuja vključevanje čim večjega števila ljudi v že obstoječa športna društva, 
4. spodbuja razvoj obstoječih in uveljavljanje novih športnih panog in disciplin, 
5. spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih, 
6. usklajuje delo članov zveze in opravlja skupne naloge na teh področjih, 
7. pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje kakovostnih in 

vrhunskih dosežkov, 
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8. skrbi za razvoj športne vzgoje otrok, mladine in študentov, športne rekreacije in športa invalidov, 
9. razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športne vzgoje otrok, mladine in študentov ter 

športne rekreacije, 
10. skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in pri njenih članih, 
11. se včlanjuje, razvija in krepi stike s športnimi zvezami in z organizacijami v Republiki Sloveniji, 

sosednjih deželah ter s slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu. 

7. člen 

Zveza namen uresničuje z naslednjimi cilji: 
1. obravnava vprašanja in naloge, pomembne za športne organizacije in šport v mestni občini ter 

Republiki Sloveniji, 
2. spremlja razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj v okviru statutarnih 

pooblastil, 
3. pripravlja, usklajuje in spremlja programe športa za dosežek ter programe izobraževanja, 

usposabljanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov v športu, 
4. skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu, 
5. izvaja naloge iz nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji, ki so ji zaupane, 
6. sodeluje pri pripravi predlogov meril za sofinanciranje programov športa v mestni občini, 
7. sodeluje pri pripravi letnih in večletnih programov dela na področju športa in športne infrastrukture 

v mestni občini, 
8. zastopa interese članov zveze pri mestni občini in sodeluje z občinsko upravo, 
9. zastopa interese članov zveze pri Olimpijskem komiteju Slovenije-Združenje športnih zvez, 
10. sofinancira dejavnost članov zveze v skladu v veljavnimi predpisi in programi dela, 
11. nastopa na javnih razpisih s področja športa kot pooblaščena članica in v skladu z merili ter 

pogoji razpisa razporeja sredstva, 
12. skrbi za izvajanje dogovorjenih nalog na področju športa (zdravstveno in nezgodno zavarovanje 

športnikov, zagotavljanje pravic, ki izhajajo iz statuta vrhunskih športnikov, uveljavljanje 
zakonskih predpisov z vidika premoženjsko-lastninskih, pravnih in finančnih zadev ter v zvezi s 
tem športnim društvom in zvezam športnih društev nudi možnost pravnega svetovanja), 

13. v sodelovanju s člani zveze širi ponudbo športnorekreativnih programov in tekmovanj, 
14. organizira in izvaja športne in druge s športom povezane prireditve, 
15. sodeluje pri organizaciji večjih športnih prireditev na mestni, državni in mednarodni ravni, 
16. sodeluje z organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo vprašanja s področja športa, 
17. sodeluje pri reševanju materialnih pogojev dela članov zveze, 
18. izvaja druge dogovorjene naloge za potrebe športa v mestni občini. 

8. člen 

Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa 
zakonodaja. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in nalogami zveze. 
Zveza lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 
 
G 47.610  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami 
G 47.621  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami 
G 47.640  Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo  
G 47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi 

pripomočki 
I 55.204  Planinski domovi in mladinska prenočišča 
I 55.300  Dejavnost avtokampov, taborov 
I 56.104 Začasni gostinski obrati 
I 56.300  Strežba pijač 
J 58.110 Izdajanje knjig 
J 58.130 Izdajanje časopisov 
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
J 58.190  Drugo založništvo 
J 62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih 
J 62.090  Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 



3 

 

L 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 
M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje 
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
M 73.120  Posredovanje oglaševalskega prostora 
N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup 
N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
N 77.330  Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 
N 79.110  Dejavnost potovalnih agencij 
N 79.120  Dejavnost organizatorjev potovanj 
N 79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 
N 82.110  Nudenje celovitih pisarniških storitev 
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
N 82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
Q 86.901 Alternativne oblike zdravljenja 
Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti 
Q 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 
R 92.002  Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 
R 93.110  Obratovanje športnih objektov 
R 93.120 Dejavnost športnih klubov 
R 93.130 Obratovanje fitnes objektov 
R 93.190  Druge športne dejavnosti 
R 93.210  Dejavnost zabaviščnih parkov 
R 93.292  Dejavnost smučarskih centrov 
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 
S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
 
 
III. ČLANSTVO 

9. člen 

Članstvo v zvezi je prostovoljno in je lahko redno ali častno. 
Člani zveze so športna društva in zveze športnih društev, registrirani za opravljanje dejavnosti na 
področju športa in so pravne osebe zasebnega prava s sedežem v mestni občini Kranj, ki so zvezo 
ustanovili ali so k njej pristopili. Pristopijo lahko s podpisom pristopne izjave za včlanitev v zvezo.  
 
Pristop odobri zbor članov zveze na prvi seji po oddaji pristopne izjave in ostale zahtevane 
dokumentacije. Ob odobritvi pristopa člani pridobijo vse pravice in dolžnosti članstva v zvezi. 
Športno društvo oziroma zveza športnih društev, ki se želi včlaniti v zvezo, mora predložiti: 
1. pristopno izjavo za včlanitev v zvezo, 
2. fotokopijo zadnje odločbe o registraciji športnega društva oziroma zveze športnih društev, 
3. fotokopijo originala veljavnega temeljnega akta športnega društva oziroma zveze športnih 

društev. 
 
V primeru zavrnitve vpisa v članstvo se športno društvo oziroma zvezo športnih društev o tem obvesti 
s pisno obrazložitvijo. 

10. člen 

Člani zveze pri delu zveze sodelujejo s pomočjo svojih delegatov na zboru članov in predstavnikov v 
organih zveze. 
 
Pravice članov zveze so: 
1. da volijo in so njihovi predstavniki izvoljeni v organe zveze, 

2. da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zveze, 

3. da pri svojem delu uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja zveze, 

4. da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti zveze, 

5. v obravnavo predlagajo vprašanja, ki se nanašajo na zvezo in delo njenih organov, 
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6. posredujejo mnenja in predloge članov, ki jih zastopajo, 

7. da so seznanjeni s programom in finančno-materialnim poslovanjem zveze. 

11. člen 

Dolžnosti članov zveze so: 
1. da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe in odločbe organov zveze, 

2. da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze, 

3. da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi zbor članov zveze, 

4. da zvezi dajejo informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 

5. da varujejo ugled zveze. 

12. člen 

Zveza ima tudi častne člane. 
 
Naziv častnega člana zveze lahko zveza podeli pravnim in fizičnim osebam neoporečnih moralnih 
lastnosti, ki so s svojim delom prispevali k uspešnemu delovanju zveze in ki imajo velike zasluge na 
področju športa v mestni občini. 
 
Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora.  
Častni člani nimajo pravice glasovanja v organih zveze in so oproščeni plačevanja članarine. Ostale 
pravice in dolžnosti častnih članov, ki so tudi člani zveze, so enake pravicam rednih članov.  

13. člen 

Pravice in dolžnosti članov organov zveze so častne. Za svoje delo v organih zveze člani praviloma ne 
prejemajo plačila. V primeru, da gre za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član organov zveze 
pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado. 

14. člen 

Članstvo v zvezi se preneha: 
1. s prostovoljnim izstopom člana, ki poda pisno izjavo, da ne želi biti več član, 

2. z izključitvijo, če ne plačuje članarine, 

3. z izključitvijo na podlagi sklepa zbora članov, 

4. s prenehanjem delovanja člana ali zveze. 

S prenehanjem članstva iz 1., 2. in 3. alineje ne prenehajo morebitne finančne obveznosti bivšega 
člana do zveze. 
 
Ob predhodni poravnavi vseh obveznosti do zveze, kar ugotovi nadzorni odbor, lahko član zveze 
izstopi tako, da poda pisno izjavo, da ne želi biti več član. 
 
Člana zveze iz članstva zveze črta zbor članov, in sicer ob predhodnem soglasju nadzornega odbora, 
če kljub pisnemu opominu ne plača članarine v tekočem letu ali ne deluje skladno z zakonodajo 
Republike Slovenije. 
 
 
IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA ZVEZE 

15. člen 

Notranja organiziranost zveze izhaja iz dejavnosti in nalog, ki jih zveza izvaja. 

16. člen 

Temeljni organi zveze so: 
1. zbor članov, 
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2. upravni odbor, 
3. nadzorni odbor. 

 
 
ZBOR ČLANOV 

17. člen 

Najvišji organ zveze je zbor članov. 
Zbor članov sestavljajo delegati vseh članov zveze, ki so za leto med rednima zboroma članov 
poravnali članarino. Volilno pravico imajo delegati članov zveze, ki so dopolnili 18 let. 
 
Na zboru članov ima vsak član zveze na voljo vsaj eno delegatsko mesto. 
Član zveze, ki na dan sklica zbora članov izpolnjuje vse navedene pogoje, ima na voljo dve delegatski 
mesti: 
1. v svoji primarni športni panogi izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih kategorijah ter program kakovostnega športa. 
Programi športna morajo biti sofinancirani s strani mestne občine, 

2. zanj je registriran vsaj en športnik s statusom kategoriziranega športnika Republike Slovenije 
mladinskega ali državnega razreda. 

Član zveze, ki na dan sklica zbora članov izpolnjuje vse navedene pogoje, ima na voljo tri delegatska 
mesta: 
1. v svoji primarni športni panogi izvaja programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport v vseh starostnih kategorijah ter program kakovostnega ali 
vrhunskega športa. Programi športna morajo biti sofinancirani s strani mestne občine, 

2. zanj je registriran vsaj en športnik s statusom kategoriziranega športnika Republike Slovenije 
perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda. 

 
Zbori članov so praviloma javni. Zbori članov zveze so redni ali izredni. 
Redni zbor članov je sklican enkrat letno in ga skliče upravni odbor. 
Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov na pobudo 
vsaj ene tretjine članov zveze ali na pobudo nadzornega odbora, najkasneje v roku 30 dni po prejemu 
zahteve. Če tega upravni odbor ne stori, lahko sejo zbora skliče predlagatelj iz vrst članov. 

18. člen 

Upravni odbor o sklicu zbora članov obvesti vse člane zveze, ki izpolnjujejo pogoje za udeležbo na 
zboru članov, in navede, koliko delegatskih mest imajo posamezni člani na voljo. 
O sklicu zbora članov, dnevnem redu in predlogih sklepov morajo biti člani zveze obveščeni najmanj 
15 dni pred sklicanim datumom.  
Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot dve tretjini vseh delegatov. Če zbor članov ni sklepčen, 
se seja preloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj polovica 
vseh delegatov, s tem da je s svojimi delegati zastopana vsaj polovica članov zveze, ki izpolnjujejo 
pogoje za udeležbo na zboru članov. 

19. člen 

Zbor članov odpre predsednik zveze. Zbor članov vsakokrat izvoli predsednika zbora članov, 
zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in tričlansko verifikacijsko komisijo, po potrebi pa tudi volilno 
komisijo in druge delovne organe. 

20. člen 

Zbor članov sprejema odločitve z večino glasov prisotnih delegatov. Kadar zbor članov odloča o 
statutu zveze, je potrebno soglasje dveh tretjin prisotnih delegatov. 
 
Glasovanje je praviloma javno, delegati pa se lahko na seji odločijo za tajno glasovanje. Volitve v 
organe zveze so praviloma tajne. Ko se glasuje o razrešnici organov in funkcij zveze, člani organov in 
funkcij ne glasujejo.  
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21. člen 

Naloge zbora članov so predvsem naslednje: 
1. sprejema letne in mandatne programe dela ter letne finančne načrte, 
2. sprejema poročilo o uresničevanju programov dela in zaključni račun, 
3. sprejema statut zveze, njegove spremembe in dopolnitve, 
4. sprejema vse ostale interne akte zveze, njihove spremembe in dopolnitve, 
5. odloča o sprejemu novih članov v zvezo, 
6. odloča o včlanjevanju zveze v druge organizacije, 
7. odloča o pritožbah članov zveze, 
8. voli predsednika zveze, ki je hkrati predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik zveze, 
9. voli člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora, 
10. določa višino članarine, 
11. sprejme sklep o reorganizaciji ali prenehanju delovanja zveze, 
12. opravlja druge dogovorjene naloge. 

22. člen 

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik zbora članov in oba overovatelja 
zapisnika. 
 
 
UPRAVNI ODBOR 

23. člen 

Upravni odbor je izvršilni organ zveze, ki vodi in opravlja delo zveze v skladu s statutom zveze in s 
programi ter nalogami, sprejetimi na zboru članov. 

24. člen 

Upravni odbor ima 11 članov: 
1. predsednika zveze, 

2. 10 članov, izmed katerih se izvoli podpredsednika. 

 
Člane upravnega odbora izvoli zbor članov. Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta. Člani so po 
preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. 

25. člen 

Upravni odbor se konstituira na prvi seji, ko izvoli tudi podpredsednika. Upravni odbor je sklepčen, če 
je na seji navzoča več kot polovica članov. Upravni odbor sklepa veljavne sklepe na sejah, na katerih 
je navzoča večina članov. Sklepa se z večino glasov vseh članov.  
Seje upravnega odbora so praviloma javne.  
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik zveze, v njegovi odsotnosti pa s pisnim 
pooblastilom podpredsednik, in sicer po svoji presoji ali na zahtevo: 
1. ali ene tretjine članov upravnega odbora 

2. ali članov nadzornega odbora. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. 
 
Seje upravnega odbora so lahko tudi dopisne (po elektronski pošti). Za tovrstne seje veljajo enaka 
pravila kot za ostale seje; pri teh šteje število prispelih glasov po elektronski pošti, če gre za 
glasovanje oziroma če je potrebno potrjevanje. Če je do roka prispelo več kot polovica odgovorov 
članov, je upravni odbor sklepčen. Če ni prispela več kot polovica glasov, se rok preloži še za 30 
minut.  

26. člen 

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti: 
1. izvršuje naloge, ki mu jih naloži zbor članov, 
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2. pripravlja letne programe dela, 
3. sestavlja letni finančni načrt in zaključni račun, 
4. pripravlja interne akte zveze (pravilnike, poslovnike, kodeks članov), 
5. sklicuje seje zbora članov, 
6. ob predhodnem soglasju nadzornega odbora izbira računovodstvo, ki bo za zvezo izvajalo 

računovodske storitve, 
7. poroča o svojem delu, 
8. vodi evidenco članov zveze in zbira kandidature za včlanitev, 
9. pripravlja predloge za včlanitev novih članov v zvezo, 
10. predlaga višino članarine, 
11. odloča o vlogah in prošnjah članov zveze, 
12. odloča o sodelovanju zveze z drugimi organizacijami, 
13. imenuje in razrešuje člane stalnih in občasnih strokovnih komisij oziroma delovnih teles 

upravnega odbora za posamezna področja dela in nalog, 

14. imenuje in razrešuje sekretarja, 

15. predlaga predstavnike zveze v odbore, komisije in delovna telesa mestnega sveta, mestne 
uprave mestne občine, Olimpijskega komiteja Slovenije − Združenje športnih zvez in drugih 
organizacij,  

16. opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov. 

27. člen 

Predsednik zveze je tudi predsednik upravnega odbora. 

28. člen 

Predsednik zveze opravlja naslednje naloge: 
1. zastopa ter predstavlja zvezo in upravni odbor, 
2. sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 
3. podpisuje akte zveze in sklepe upravnega odbora, 
4. spremlja uresničevanje sklepov upravnega odbora, 
5. opravlja druge naloge, ki mu jih naloži zbor članov in upravni odbor. 

 
Predsednik zveze je odgovoren za izvajanje sklepov upravnega odbora in zbora članov, katerima je 
tudi odgovoren za svoje delo. Kadar je odsoten, ga s pisnim pooblastilom nadomešča podpredsednik.  

29. člen 

Sekretarja na predlog predsednika zveze imenuje upravni odbor za dobo 4 let in je lahko ponovno 
imenovan. Sekretar je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in zboru članov. Svojo funkcijo 
lahko sekretar v zvezi opravlja tudi profesionalno. 

30. člen 

Sekretar opravlja naslednje naloge: 
1. vodi strokovno službo zveze, 
2. opravlja strokovno tehnična in administrativna dela za upravni odbor in zbor članov, 
3. skrbi za zakonito in pravilno poslovanje zveze, 
4. sodeluje pri pripravi sklepov, gradiv in dokumentacije za seje upravnega odbora, zbora članov in 

morebitnih komisij oziroma delovnih teles, 
5. odgovoren je za uresničevanje sklepov upravnega odbora in zbora članov, 
6. skrbi za obveščanje javnosti, 
7. opravlja druge naloge, ki mu jih naloži predsednik, upravni odbor in zbor članov. 
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NADZORNI ODBOR 

31. člen 

Nadzorni odbor je nadzorni organ zveze in spremlja delo organov zveze ter strokovnih komisij oziroma 
delovnih teles zveze. Opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem zveze in nad 
izvrševanjem sklepov zbora članov. 
Nadzorni odbor sestavljajo 3 člani, izvoljeni na zboru članov. Predsednika nadzornega odbora izvolijo 
člani odbora na prvi seji.  
Mandat članov nadzornega odbora traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni. 
Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov, ki mu enkrat letno tudi poroča. 

32. člen 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico, da se 
udeležujejo sej upravnega odbora, kakor tudi strokovnih komisij oziroma delovnih teles zveze, a brez 
pravice odločanja na seji. 
 
Seje nadzornega odbora so praviloma javne. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih večina 
članov. Odločitve se sprejemajo z večino vseh članov. 

33. člen 

Naloge nadzornega odbora so: 
1. nadzira izvajanje določil tega statuta, 
2. daje pobudo za sklic izrednega zbora članov, 
3. nadzira finančno poslovanje zveze in pregleduje finančno dokumentacijo, 
4. nadzira izvajanje letnega programa dela in finančnega načrta, 
5. nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi zveze, 
6. nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov zveze in strokovnih komisij oziroma delovnih teles 

zveze, 
7. nadzira izvajanje drugih za zvezo obveznih zakonskih določil, ki jo predpisuje zakonodaja, 
8. razpravlja o nepravilnostih v zvezi in ustrezno ukrepa, 
9. odloča o pritožbah članov zveze in disciplinskih prekrških na prvi stopnji, 
10. na prvi stopnji ugotavlja prekrške članov zveze ter prekrške organov zveze in o njih odloča, 
11. vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe. 

 
Zoper sklep, ki ga izda nadzorni odbor, ima prizadeti pravico pritožbe na zboru članov, ki dokončno 
odloči kot drugostopenjski organ. 
 
 
V. DRUGE DOLOČBE 

34. člen 

Za učinkovito izvrševanje nalog lahko upravni odbor ustanovi stalne ali občasne strokovne komisije 
oziroma delovna telesa. 
Število članov in predsednike komisij oziroma delovnih teles določi upravni odbor; za svoje delo so 
odgovorni upravnemu odboru. 
 
 
VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

35. člen 

Za disciplinski prekršek članov zveze in njihovih predstavnikov v organih zveze se šteje hujše 
nespoštovanje statuta, predpisov in sklepov organov zveze ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje 
prizadeti interese in ugled zveze. 
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36. člen 

Na prvi stopnji o disciplinskih prekrških odloča nadzorni odbor zveze, na drugi stopnji pa o disciplinskih 
prekrških odloča zbor članov. 
 
 
VII. JAVNOST DELA ZVEZE 

37. člen 

Delovanje zveze je javno. Predsednik in sekretar obveščata članstvo in širšo javnost o delu zveze. 
Članstvo obveščata s posredovanjem obvestil, vabil in zapisnikov po elektronski pošti, z objavljanjem 
na morebitnih spletnih straneh zveze in v drugih medijih. Širšo javnost se obvešča tako, da so vse seje 
praviloma javne. 
 
 
VIII. VIRI MATERIALNO-FINANČNIH SREDSTEV IN UPRAVLJANJE Z NJIMI 

38. člen 

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in z letnimi finančnimi načrti, ki jih 
sprejme zbor članov. Če zveza pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad 
odhodki, ga porabi za izvajanje svoje dejavnosti z ustrezno razširitvijo programa v naslednjem letu, kar 
potrdi zbor članov. Kakršna koli delitev premoženja med člane društva je nična. 

39. člen 

Zveza lahko pridobiva sredstva za svoje dejavnosti: 
1. s članarino, 
2. iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze, 
3. z darili in volili, 
4. s prispevki donatorjev, 
5. s prispevki sponzorjev, 
6. iz javnih sredstev, 
7. iz razpisov, 
8. s pridobljeno dejavnostjo, povezano z delovanjem zveze, 
9. iz drugih virov. 

40. člen 

Računovodstvo vodi poslovanje zveze v skladu z zakonodajo, ki opredeljuje to področje. 
Delo računovodstva je javno, kar pomeni, da ima vsak član zveze pravico do vpogleda v to 
poslovanje. Računovodstvo na zboru članov in glede na dnevni red tudi na sejah upravnega odbora 
poroča o finančno-materialnem poslovanju in stanju. Zaključno poročilo za preteklo leto sprejme zbor 
članov do 31. marca tekočega leta. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ali po 
predhodnem pisnem soglasju podpredsednik ali sekretar. 

41. člen 

Zveza ima svojo davčno številko in transakcijski račun pri ustrezni banki, ki jo izbere upravni odbor ob 
predhodnem soglasju nadzornega odbora. Lastnino zveze predstavljajo oprema, inventar, finančna 
sredstva in druga materialna sredstva, pridobljena iz sredstev zveze za opravljanje dejavnosti. 

42. člen 

Finančno in materialno poslovanje zveze nadzoruje nadzorni odbor. Razpolaganje s premoženjem 
zveze ter finančno in materialno poslovanje dodatno nadzoruje še računovodstvo, ki za zvezo izvaja 
računovodske storitve. Računovodstvo izbere upravni odbor ob predhodnem soglasju nadzornega 
odbora. 
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43. člen 

Pridobivanje, odtujevanje, obremenjevanje, menjava in najem premičnega premoženja zveze se 
smejo opraviti s sklepom upravnega odbora. O odtujevanju, obremenjevanju, menjavi in najemu 
nepremičnin odloča zbor članov zveze.  
Člani zveze in člani organov zveze so dolžni z lastnino zveze ravnati kot dobri gospodarji. 
 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 

Zbor članov lahko sprejme sklep o prenehanju delovanja zveze, ki mora biti potrjen na zboru članov z 
dvema tretjinama glasov prisotnih delegatov. Zveza lahko preneha delovati tudi po samem zakonu. 

45. člen 

V primeru prenehanja zveze se neporabljena sredstva po poravnanju vseh morebitnih obveznosti 
zveze prenesejo na člane zveze. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 

46. člen 

Statut zveze je na svoji seji dne 19.4.2018, sprejel zbor članov in začne veljati takoj. 
 
 
 
Datum: 19. 4. 2018      Predsednik Športne zveze Kranj 
        (ime in priimek) 
 

Pečat 
Tadej Peranovič 

 
 

 


