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Na podlagi 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS številka 64/2011 – uradno prečiščeno besedilo) je 
skupščina Športne zveze Škofja Loka na skupščini, dne 5.11.2014 in z dopolnitvami 21.10.2021 sprejela  
 
 
 

S T A T U T 
ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE: 
1. člen 

Športna zveza Škofja Loka (v nadaljevanju: Športna zveza) združuje športna društva - pravne osebe, 
ki imajo sedež na območju občine Škofja Loka.  
 

2. člen 
Člani Športne zveze so društva iz 1. člena, ki so sklenila pogodbo o ustanovitvi Športne zveze in tista, 
ki so pristopno izjavo k pogodbi podpisala kasneje. 
 

3. člen 
Športna zveza je pravna oseba zasebnega prava. Sedež Športne zveze je v Škofji Loki. 
 

4. člen 
Ime Športne zveze je: ŠPORTNA ZVEZA ŠKOFJA LOKA. 
 

5. člen 
Pečat Športne zveze je okrogel, s premerom 30 mm in napisom: »Športna zveza Škofja Loka«. 
 

6. člen 
Zveza je član Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez.  
 
 
II. JAVNOST DELA: 

7. člen 
Delo Športne zveze in njenih organov je javno.  
Svoje člane Športna zveza obvešča: 
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Športne zveze, 
- preko glasila Športne zveze, 
- preko sredstev javnega obveščanja. 
Športna zveza o svojem delu obvešča javnost tako, da na seje organov vabi zainteresirane 
predstavnike organizacij, ustanov, organov, predstavnike sredstev javnega obveščanja, organizira 
okrogle mize, tiskovne konference, in drugo.  
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu Športne zveze je odgovoren njen 
predsednik. 
 

8. člen 
Včlanjena športna društva delujejo po lastnih statutih in drugih aktih, ki so usklajeni s statutom Športne 
zveze.  
 
 
III. NAMEN IN CILJI ŠPORTNE ZVEZE: 

9. člen 
Namen Športne zveze je vzpodbujati in usmerjati športno dejavnost v občini Škofja Loka in državi, 
tako da: 

• pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije ter 
s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ter navaja občane na smotrno in aktivno izrabljanje 
prostega časa, 

• pospešuje razvoj kakovostnega in vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih 
dosežkov, 
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• usklajuje delo športnih društev, združenih v Športno zvezo in opravlja skupne naloge na tem 
področju, 

• spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi društvi in deluje po 
načelu enakopravnosti vseh članov Športne zveze, 

• spodbuja združevanje športnih društev v Športno zvezo po načelu svobodnega združevanja in 
samostojne opredelitve vsakega športnega društva,  

• skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih Športne zveze in športnih organizacij, 

• razvija in krepi stike z drugimi Športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih občinah, regiji, 
državi ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu 

 
10. člen 

Svoj namen in cilj uresničuje Športna zveza z naslednjimi nalogami: 

• obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva v občini,- spremlja 
razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih vprašanj v okviru statutarnih 
pooblastil, 

• zastopa športna društva v vprašanjih in nalogah skupnega pomena napram organom občine 
Škofja Loka in republiških športnih organizacij, 

• sodeluje z Zavodom za šport in z občinskim organom, pristojnim za vprašanje športa, 

• skrbi za povezavo in predstavljanje programov športnih društev odgovornim organom občine, 

• daje pobude in organizira take oblike, ki omogočajo vključevanje v športne aktivnosti občanom 
vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij, 

• oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa, 

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

• skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo spodbujali interes za vključevanje športnih 
društev in omogočali doseganje kakovostnih in vrhunskih športnih rezultatov, 

• sodeluje pri oblikovanju kriterijev financiranja športa v občini Škofja Loka, 

• nudi pomoč športnim društvom pri šolanju in izpopolnjevanju strokovnih kadrov, 

• na svojem področju organizira, usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost za svoje 
člane, 

• posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom Športne zveze, 

• sodeluje pri reševanju materialnih pogojev društev, 

• skrbi za zakonito in racionalno uporabo sredstev s katerimi upravlja, 

• razpisuje, organizira in izvaja samostojno ali preko svojih članov občinska prvenstva, športna 
tekmovanja in druge športne prireditve, 

• preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih 
zvez in drugih organov na področju športa 

• organizira sodelovanje s športnimi društvi in njihovimi organi v regijah, državi in tujini, 

• kot pridobitno dejavnost Športna zveza organizira in vodi razne športne dejavnosti, ki so 
razvrščene po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti 
(Uradni list RS številka 17/2008) v : 

o R 93.190 – druge športne dejavnosti 
o R 93.210 – dejavnosti zabaviščnih parkov 

• organizira druge športne prireditve, ki so po Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o 
standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS številka 17/2008) razvrščene v : 

o I 56.290 – druga oskrba z jedmi 
o I 56.300 – strežba pijač 
o N 82.300 – organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
o R 93.110 – obratovanje športnih objektov 
o R 93.120 – dejavnost športnih klubov 
o R 93.299 – druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

• in druge naloge, ki jih določijo člani Športne zveze. 
 
 
ČLANSTVO 

11. člen 
Član športne zveze lahko postane društvo, ki podpiše pogodbo o ustanovitvi športne zveze ali 
pristopno izjavo k pogodbi podpiše kasneje.  
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12. člen 
Pravice in dolžnosti članov so: 

• sodelovati na sejah in se zavzemati za uresničevanje sprejetih sklepov organov Športne zveze v 
društvu, ki jih predstavljajo, 

• poročati o svojem delu v organih Športne zveze, sprejetih sklepov in stališčih društvom, ki jih 
predstavljajo, 

• predlagati v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na delo Športne zveze in njenih organov, 

• predlagati skupščini stališča in sklepe in o njih odločati,  

• pred sejami zagotoviti mnenja in stališča društev o vprašanjih, ki so na dnevnem redu 

• da dajejo Športni zvezi informacije, ki so potrebne za opravljanje skupnih nalog. 
Društvo, ki športni zvezi ne poroča o svojem delu več kot štiri leta se s sklepom skupščine briše iz 
članstva zveze. 
 

13. člen 
Športna zveza sodeluje z drugimi organi in organizacijami preko svojih predstavnikov. Pravice in 
dolžnosti predstavnikov so: 

• zastopati stališča Športne zveze v teh organih in organizacijah, 

• dobiti vse potrebne informacije in stališča ustreznega organa Športne zveze za uspešno 
opravljanje svoje predstavniške funkcije, 

• poročati Športni zvezi o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu. 
 
 
IV. OGRANI ŠPORTNE ZVEZE: 

14. člen 
Organi Športne zveze so: 

• skupščina, 

• izvršni odbor, 

• nadzorni odbor, 

• disciplinska komisija. 
Mandat članov organov Športne zveze traja štiri leta. Član organa je lahko ponovno izvoljen. 
 
 
SKUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE: 

15. člen 
Skupščina je najvišji organ Športne zveze. V svoji pristojnosti odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz 
ciljev in nalog Športne zveze, predvsem pa: 

• sprejema letne in večletne načrte dela in letne finančne načrte, rebalanse finančnih načrtov ter 
spremlja njihovo uresničevanje, 

• sprejema poročilo o uresničevanju programa dela in o zaključnem računu, 

• sprejema in spreminja statut Športne zveze in druge splošne akte (disciplinski pravilnik, pravilnik o 
finančno materialnem poslovanju, poslovnik o delu skupščine), 

• voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, sekretarja in člane izvršnega odbora, nadzornega 
odbora ter disciplinske komisije Športne zveze, 

• sprejema poslovnik za delo Športne zveze, 

• odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin, 

• odloča o vključevanju v druge zveze društev, 

• opravlja druge dogovorjene naloge. 
 

16. člen 
V skupščini Športne zveze ima vsako društvo eno predstavniško mesto oz. en glas.  
 

17. člen 
Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat na dve leti.  
Skupščina Športne zveze je lahko tudi dopisna ali po elektronskih medijih. V takem primeru so 
delegati skupščine uradni zastopniki društev ali drugi člani društva, ki imajo s strani društva uradno 
pooblastilo. Poleg obrazloženega gradiva mora biti gradivu obvezno priložena tudi glasovnica k 
posameznim  predlaganim sklepom, ki nedvoumno izraža glasovanje. To velja tudi za volitve organov 
Športne zveze.  
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Glasovnica je veljavna če je potrjena s podpisom člana in žigom, v kolikor z njim društvo posluje. Član 
posreduje izpolnjeno glasovnico v roku najkasneje 7 dni od sklicane skupščine na sedež društva. 
Šteje se, da je s tem glasovanje veljavno izvedeno. 
Skupščina Športne zveze je sklepčna, če je glasovnice vrnilo 20 % članic. Glasovnice se hranijo na 
sedežu Športne zveze eno leto in so članicam omogočene na vpogled. 
O seji iz prejšnjega odstavka sestavi predsednik skupščine zapisnik, ki ga posreduje članicam.  
 
 

18. člen 
Seje skupščine sklicuje predsednik Športne zveze po lastni presoji ali na predlog: 

• izvršnega odbora, 

• ene tretjine članov Športne zveze, 

• nadzornega odbora. 
 

19. člen 
 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovico predstavnikov društev. Če kvorum ob sklicu ni 
dosežen, lahko skupščina z delom prične 10 minut po sklicu, sklepe in odločitve pa lahko sprejema po 
preteku 30 minut, če je prisotnih več kot 1/3 predstavnikov vseh članov.  
Odločitve sprejema z večino glasov prisotnih predstavnikov. 
Predstavniki društev so lahko predsedniki le teh ali pa drugi člani društva, ki imajo s strani društva 
uradno podpisano pooblastilo.  
Volitve na skupščini so tajne, razen če skupščina ne sklene drugače.  
 

20. člen 
Predsednik mora sklicati sejo skupščine v tridesetih dneh od sprejema obrazloženega pisnega 
predloga za sklic. Če tega ne stori, lahko skliče sejo skupščine predlagatelj.  
 
 
IZVRŠNI ODBOR ŠPORTNE ZVEZE: 

21. člen 
Izvršni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik Športne zveze ter 5 članov. Sestavljajo ga člani 
iz vseh segmentov športa, iz vsake zvrsti športa največ en predstavnik.  
Izvršni odbor je izvršilni organ skupščine in operativno vodi delo Športne zveze med zasedanji 
skupščine ter samostojno odloča o sprotnih zadevah v skladu s sprejetimi načrti dela in tem statutom. 
Zlasti pa: 

• uresničuje sklepe skupščine, 

• imenuje 3 člane v svet Zavoda za šport Škofja Loka po naslednjem ključu: šport otrok in mladine – 
1 član, šport za vse – 1 član, kakovostni šport – 1 član. 

• spremlja izvaja uresničevanje načrta dela in finančnega načrta, 

• obravnava letne in večletne načrte dela Športne zveze, 

• sprejema nove člane v Športno zvezo, 

• imenuje in razrešuje predsednike in člane stalnih in začasnih organov izvršnega odbora ter 
razpravlja o njihovem delu, 

• imenuje kandidata za člana skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez, 

• podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim društvom, 

• poroča skupščini o svojem delu, 

• sprejema akte Športne zveze, ki jih po tem statutu ne sprejema skupščina, 

• opravlja vse druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina Športne zveze, 

• odloča o nakupu in odtujitvi premičnin, 

• za svoje delo je odgovoren skupščini.  
Izvršni odbor Športne zveze sestavlja istočasno tudi strokovni svet Zavoda za šport Škofja Loka. 
 

22. člen 
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Seje sklicuje predsednik na lastno 
pobudo ali na zahtevo: 

• tretjine članov izvršnega odbora, 

• nadzornega odbora. 
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Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih najmanj polovica članov. Sklepi se sprejemajo z 
večino glasov prisotnih članov izvršnega odbora.  
 

23. člen 
Izvršni odbor ima lahko stalna ali občasna delovna telesa, ki proučujejo problematiko na svojem 
področju, predlagajo izvršnemu odboru gradiva in program za svoje področje dejavnosti in opravljajo 
naloge v skladu z danimi pooblastili izvršnega odbora. 
 
 
PREDSEDNIK ŠPORTNE ZVEZE: 

24. člen 
Predsednik Športne zveze zastopa in predstavlja Športno zvezo pred občinskim svetom, županom in 
drugimi občinskimi organi odgovornimi za šport, pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 
državi in tujini.  
Predsednik Športne zveze je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 
štirih let.  
Predsednik je za delovanje Športne zveze odgovoren skupščini in izvršnemu odboru v skladu s 
statutom in pravnim redom Republike Slovenije.  
Skrbi za zakonito in pravilno poslovanje Športne zveze in določi podpisnike finančnih in materialnih 
listin. 
Vodi seje skupščine in izvršnega odbora. V primeru njegove odsotnosti seje vodi podpredsednik 
društva. 
 
 
SEKRETAR ŠPORTNE ZVEZE: 

25. člen 
Za opravljanje strokovno – tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi 
Športne zveze skrbi sekretar. 
Sekretar Športne zveze je istočasno tudi sekretar izvršnega odbora, za svoje delo pa je odgovoren 
skupščini in izvršnemu odboru.  
Sekretar ni član izvršnega odbora Športne zveze. Njegov mandat traja 4 leta. 
 

26. člen 
Sekretar opravlja predvsem naslednje naloge: 

• je odgovoren za pravočasno pripravo gradiva za seje skupščine in izvršnega odbora Športne 
zveze ter izvrševanje sprejetih sklepov, 

• opravlja druge strokovne naloge, ki mu jih določi skupščina, izvršni odbor in predsednik Športne 
zveze.  

 
 
NADZORNI ODBOR: 

27. člen 
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in izvršilnih organov Športne zveze ter opravlja nadzor 
nad izvajanjem statuta in drugih splošnih aktov Športne zveze, sklepov skupščine Športne zveze, 
odgovorno in gospodarno uporabo sredstev, delom organom Športne zveze ter materialnim in 
finančnim poslovanjem Športne zveze. 
O svojih ugotovitvah poroča skupščini Športne zveze, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.  
 

28. člen 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina izmed predstavnikov društev. Na 
svoji prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika.  
Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora in drugih izvršnih organov, 
lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora, ne morejo pa odločati.  
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino 
glasov prisotnih članov.  
 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA: 

29. člen 
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Člane disciplinske komisije voli skupščina. Sestavljajo jo trije člani. Na svoji prvi seji izmed sebe 
izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov Športne zveze. 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.  
Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z 
večino glasov prisotnih članov. Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna skupščini. 
 

30. člen 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

• kršitve določb statuta, 

• nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij Športne zveze, 

• neizvrševanje sklepov organov Športne zveze, 

• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Športne zveze. 
 

31. člen 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 
disciplinska komisija so: 

• ustni opomin,  

• pisni opomin, 

• izključitev iz Športne zveze. 
Član Športne zveze se zoper sklep disciplinske komisije lahko pritoži v roku 30 dni od vročitve sklepa. 
O pritožbi odloča skupščina na prvi seji.  
 
 
V. STROKOVNA OPRAVILA: 

32. člen 
V skladu z odlokom o ustanovitvi Zavoda za šport Škofja Loka in njegovim statutom bo strokovna dela 
za Športno zvezo in njene organe opravljala strokovna služba Zavoda za šport Škofja Loka. Predvsem 
so to naslednje naloge: 

• strokovna, administrativna, tehnična opravila, 

• izdelava analiz, poročil, predlogov in drugih gradiv za nemoteno delo Športne zveze, 

• opravljanje drugih nalog, ki jih določi Izvršni odbor športne zveze. 
 

33. člen 
Medsebojne pravice in dolžnosti med Športno zvezo in Zavodom za šport Škofja Loka se uredijo s 
pogodbo.  
 
 
VI. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE: 
 

34. člen 
Sredstva zveze so: 

• proračunska sredstva, ki jih Športna zveza prejme za izvajanje nalog po dogovorjenem in 
sprejetem načrtu,  

• lastni dohodki od pridobitne dejavnost, ki jo organizira in vodi Športna zveza (tekmovanja, plavalni 
tečaji itd.), 

• sponzorska in donatorska sredstva, 

• drugi viri.  
 

35. člen 
Sredstva se lahko uporabljajo izključno v namene, za katere so bila dodeljena ali pridobljena.  
Če Športna zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.  
Športna zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim planom dela, ki ga 
sprejme Izvršni odbor Športne zveze.  
Finančne in materialne listine podpisujejo pooblaščeni podpisniki.  
 

36. člen 
 
 




