Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije št. 61/2006 in
58/2009) je Športna zveza Koper na seji skupščine dne 22. 11.2010 sprejela nov statut
Športne zveze Koper (zadnji sprejem Statuta je bil 1.10. 1997).
STATUT
ŠPORTNE ZVEZE KOPER
SPLOŠNE DOLOČBE

I.

1. Člen

Športna zveza Koper (v nadaljnjem besedilu: ŠZK) je prostovoljno, družbeno športno
združenje, v katero se na podlagi pristopne izjave združujejo športna, športno rekreativna
društva na območju Upravne enote Koper, zaradi uresničevanja skupnih ciljev in nalog
pomembnih za razvoj športa.
2.

Člen
Član ŠZK so društva in klubi iz prvega člena, ki so k njej prostovoljno pristopili.

3.

Člen
ŠZK je pravna oseba zasebnega prava, vpisana v register društev, ki ga vodi Upravna
enota Koper.
4. Člen
ŠZK se združuje z drugimi športnimi zvezami in združenji na regionalnem in državnem
nivoju. Zveza je po podpisu pristopne izjave članica Olimpijskega komiteja Slovenije,
Združenje športnih zvez.
5. Člen

Ime zveze je: ŠPORTNA ZVEZA KOPER – UNIONE SPORTIVA CAPODISTRIA.
Sedež zveze: Koper, Cesta Zore Perello Godina 3.
6. Člen
Pečat je okrogle oblike, s premerom dva in pol centimetra z napisom v slovenščini:
Športna zveza Koper in v italijanščini: Unione sportiva Capodistria.
II.

JAVNOST DELA

7. Člen
Delo Športne zveze Koper in njenih organov je javno. Svoje člane obvešča:
 s posredovanjem zapisnika organov
 preko informatorja
 preko internetne strani
 preko sredstev javnega obveščanja

Javnost dela ŠZK se zagotavlja tudi tako, da se na seje skupščine vabi predstavnike
sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja korektnih informacij
o delu ŠZK je odgovoren predsednik ŠZK.

8. člen
Športna društva in klubi, ki so člani ŠZK, delujejo po statutih in drugih aktih, ki so
usklajeni z Zakonom o društvih.
III.

NAMENI IN CILJI ZVEZE

9. člen
Namen ŠZK je spodbuditi športno dejavnost in s tem prispevati k razvoju športa v lokalni
skupnosti in Republiki Sloveniji s tem, da:
 spodbuja združevanje športnih organizacij v ŠZK po načelu svobodnega združevanja
in samostojne opredelitve vsakega športnega društva,
 spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih,
 deluje po načelu enakopravnosti vseh članov ŠZK,
 usklajuje delo športnih društev, združenih v ŠZK in opravlja skupne naloge na tem
področju,
 skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih ŠZK in športnih društvih,
 razvija množičnost v šport, zlasti na področju športa mladih in športne rekreacije s
ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi, ki jih navaja na smotrno in aktivno
izrabljanje prostega časa,
 pospešuje razvoj vrhunskega športa in nudi pomoč za doseganje vrhunskih športnih
dosežkov,
 organizira in predvsem sodeluje pri različnih športnih aktivnostih,
 razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v drugih občinah, državi,
sosednjih deželah ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu
 s svojimi programi kandidira za proračunska sredstva Mestne občine Koper in sredstva
Fundacije za šport
 vodi regijski pisarno Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez
10.

člen
Cilje uresničuje s tem, da:
 obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva
 spremlja razvoj športa, ugotavlja in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj v okviru
statutarnih pooblastil,
 zastopa športna društva o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in
institucij v občini, državi in državnih športnih organizacij,
 sodeluje z občinskim upravnim organom, pristojnim za vprašanje športa,
 daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v športne
aktivnosti ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij,
 sodeluje pri oblikovanju letnih in večletnih načrtov dela na področju športa v občini,
 sodeluje z drugimi organizacijami in inštitucijami, ki rešujejo vprašanja s področja
športa,
 sodeluje pri oblikovanju in uveljavljanju tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj
športa in omogočajo doseganje vrhunskih športnih rezultatov
 sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev v športu ter skrbi za njihovo uresničevanje,
 skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe športnih društev,
 organizira,usmerja in usklajuje propagandno in založniško dejavnost,
 posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom ŠZK,
 skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev s katerimi upravlja,
 organizira, usmerja, usklajuje in vodi tekmovanja s področja šolskega športa,





IV.
11.

organizira mednarodna tekmovanja in druge športno-rekreativne aktivnosti za vse
kategorije občanov,
obvešča javnost o športnih aktivnostih članic, zveze, OKS in MŠŠ
preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenja športnih zvez.
ČLANSTVO

Člen
Član Športne zveze Koper lahko postane športno društvo ali klub, ki podpiše pristopno
izjavo med ŠZK in društvom ali klubom ter izpolnjuje naslednje kriterije:
 da je ustanovljeno in registrirano po zakonu o društvih,
 da deluje in ima sedež v Mestni občini Koper
 da letno plačuje članarino, ki jo potrdi na predlog Sveta ,skupščina
Odločitev o vključitvi v ŠZK sprejme najvišji organ društva ali kluba.
Sklep o vključitvi društva oz. kluba v ŠZK sprejme na svoji prvi seji Sveta po prejemu
vloge za vključitev in obvesti člana v roku enega meseca.
Članstvo se zavrne društvom ali klubom, ki ne izpolnjujejo pogojev iz prvega odstavka
tega člena. O zavrnitvi mora Svet pisno obvestiti društvo oz. klub v roku 30 dni od
obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper sklep Sveta se
lahko društvo pritoži v 30 dneh od prejema obvestila na Skupščino. Odločitev Skupščine
je dokončna.
12. Člen

Prenehanje članstva v ŠZK
Članstvo se preneha:
 S prostovoljnim izstopom
 Prenehanjem dela
 Z izključitvijo
 Če ne plačuje članarino (najmanj za dve leti)
Član prostovoljno izstopi iz zveze, če Svetu pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana črta iz
članstva Svet, če v 15 dneh po prejemu pisnega opomina, ne plača članarine za tekoče
leto. Zoper sklep Sveta je dovoljena pritožba na Skupščino v roku 8 dni od prejema
sklepa.
Članstvo preneha z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije v primeru, ko član
grobo krši določila statuta in temeljne usmeritve delovanja.
13.

Člen
Društva in klube, člane ŠZK,v organih ŠZK predstavljajo pooblaščeni predstavniki.
Predstavniki društev so za svoje delo odgovorni društvom, ki jih predstavljajo in organom
ŠTK v katerih sodelujejo.
Pravice članov ŠZK so naslednje
 sodelovanje predstavnikov na sejah skupščine ŠZK in zavzemanje za uresničevanje
sprejetih sklepov skupščine in organov ŠZK v društvu, ki ga predstavljajo,
 predlaganje obravnave vprašanj, ki se nanašajo na delo ŠZK in njenih organov,
 odločanje o organih ŠZK o zadevah društev in zadevah ŠZK,
 pravica voliti in biti voljen v organe ŠZK,

zagotovitev obravnave mnenj in stališč društev o vprašanjih, ki so na dnevnem redu
seje ŠZK
Dolžnosti članov ŠZK so naslednje:
 poročanje v organih ŠZK o sprejetih sklepih in stališčih, ki jih predstavljajo
 obveščajo ŠZK o vseh spremembah v klubih in društvih (ukinitev društva, sprememba
naslova)


V.

ORGANI ZVEZE

14.

Člen
Organi Športne zveze Koper so:
 skupščina
 Svet
 Strokovni svet
 nadzorni odbor
 disciplinska komisija

15.

Člen
Mandat članov v vseh organih ŠZK traja štiri leta od izvedbe volitev. Ob izvolitvi novega
Sveta se vsem prejšnjim predstavnikom ŠZK v vseh telesih, kjer zastopajo ŠZK, prekine
mandat.
Skupščina

16.

Člen
Skupščina je najvišji organ Športne zveze Koper. Člani skupščine so pooblaščeni
predstavniki društev in klubov. Vsako društvo ali klub, člana ŠZK,v skupščini predstavlja
po en pooblaščeni predstavnik.
Skupščina se sestaja praviloma na redni, lahko pa tudi izredni seji in v svoji pristojnosti
odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in nalog ŠZK, predvsem pa:
 sprejema, spreminja in dopolnjuje statut Športne zveze Koper,
 sprejema letne in večletne programe dela ter spremlja njihovo uresničevanje,
 potrjuje poročilo o poslovanju ŠZK in zaključni račun
 odloča o vključevanju, prenehanju, izključitvi in izstopu članov ŠZK
 voli predsednika, podpredsednika, člane Sveta ter člane nadzornega odbora in
disciplinske komisije,
 sprejema poslovnik za delo skupščine,nadzornega odbora in disciplinske komisije
 odloča o višini članarine
 odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
 sprejme sklep o reorganizaciji in prenehanju delovanja Zveze
 opravlja druge dogovorjene naloge.
Pred vsakim sklicem skupščine mora Svet zagotoviti seznam njenih rednih članov in
ugotoviti, če ti dejansko izpolnjujejo pogoje za redno članstvo na podlagi evidence o
plačani članarini posameznega člana ŠZK.

17. Člen
Skupščina se sestaja po potrebi, toda najmanj enkrat letno.
18.

Člen
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov ŠZK z glasovalno pravico.
Po preteku 15 minut pa skupščina veljavno odloča, če je prisotnih vsaj 10 članov ŠZK.
Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem, razen pri volitvah organov ŠZK, kjer
je glasovanje tajno. Pravico glasovanja imajo pooblaščeni predstavniki društev, ki so
polnopravni člani ŠZK. Na skupščini ŠZK ima vsako društvo ali klub eno predstavniško
mesto oz. en glas.
Skupščina svoje odločitve sprejema z normalno večino prisotnih članov ŠZK. Za sprejem
statuta in sklepa o ukinitvi ŠZK je potrebna absolutna večina članov ŠZK s pravico
glasovanja.
19. Člen

Zasedanja skupščine so redna in izredna.
Redne seje skupščine sklicuje predsednik ŠZK.
Izredno sejo skupščine sklicuje predsednik po lastni presoji ali na predlog:
 Sveta
 Tretjine članov ŠZK z glasovalno pravico
 Nadzornega odbora
Izredna seja Skupščine obravnava le problematiko, zaradi katere je bila izredna seja
sklicana. Za sklepčnost in veljavnost sklepov izredne seje veljajo pravila rednega sklica.
Vabilo z dnevnim redom in gradivo morajo člani sprejeti najmanj 8 dni pred sejo redne ali
izredne Skupščine. Seje Skupščine se sklicujejo v pisni obliki. Gradivo skupščine se lahko
priloži na internetno stran zveze.
Vsaka štiri leta je redna volilna seja skupščine, volilna skupščina se lahko predčasno
sklicuje na zahtevo predsednika, ki jo potrdi Svet.
Izjemoma se lahko organov ŠZK podaljša mandat, vendar največ za eno leto, ki ga na
predlog Sveta potrdi skupščina.
20.

Člen
Izredno sejo skupščine mora predsednik sklicati v tridesetih dneh od prejema pisnega
predloga za sklic. Če tega ne stori, lahko sejo skupščine skliče predlagatelj.
Predsednik

21.

Člen
Predsednik Športne zveze Koper je predsednik Sveta, ki opravlja predvsem naslednje
naloge:
- zastopa in predstavlja Športno zvezo in Svet,
- sklicuje skupščino ŠZK,
- sklicuje in vodi seje Sveta,
- predstavlja in zastopa ŠZK pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi
in tujini
- podpisuje akte skupščine
- vodi delo Sveta in nadzoruje uresničevanje njegovih sklepov in sklepov skupščine,
- predlaga dnevni red in sodeluje pri pripravi gradiva za sejo skupščine,

- nadzoruje delo sekretarja in drugih organov
- opravlja druge naloge, ki jih poveri skupščina ali Svet.
Predsednik ŠZK je za svoje delo odgovoren skupščini ŠZK. Njegovo delo temelji na
določilih statuta ŠZK in veljavnih predpisih Republike Slovenije. V primeru odsotnosti ga
nadomešča podpredsednik.
Svet
22.

Člen
Svet je izvršni organ skupščine in operativno vodi delo Športne zveze Koper med
zasedanji skupščine. Svet ima 11 članov, njegovi člani so:
 predsednik Športne zveze Koper
 podpredsednik ŠZK
 9 članov
Pri delu Sveta sodeluje tudi sekretar, ki ga imenuje Svet na predlog predsednika ŠZK.
Svet samostojno odloča o zadevah v skladu s sprejetimi načrti dela in tega statuta, zlasti
pa:
 zagotavlja uresničevanje sklepov skupščine,
 izvaja in spremlja uresničevanja ovrednotenega programa dela ter v zvezi s tem
sprejema korekture, o čemer poroča na seji skupščine,
 obravnava letne in večletne načrte dela ŠZK in pripravlja gradiva za seje skupščine,
 pripravlja predloge za sprejem novih članov, o prenehanju ali njihovi izključitvi,
 imenuje in razrešuje sekretarja ŠZK ter imenuje in razrešuje strokovni svet,
 pripravlja in podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom in športnim
delavcem ter športnim organizacijam
 skupščini poroča o svojem delu
 sprejema akte ŠZK, ki jih ne sprejema skupščina
 opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina
23. Člen

Svet se sestaja po potrebi, vendar najmanj štiri krat letno. Seje sklicuje predsednik na
lastno pobudo ali na zahtevo:
 tretjine članov Sveta
 nadzornega odbora
Svet je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica njegovih članov. Sklepe sprejema
z večino glasov prisotnih članov Sveta. Ob nedoločenem izidu glasovanja odloča glas
predsednika. Izjemoma lahko predsednik skliče tudi korespondenčno sejo predsedstva.
24.

Člen
Svet ima lahko tudi stalna in občasna delavna telesa, ki obravnavajo problematiko na
področju za katera so bila imenovana. Predlagajo mu delavna gradiva in programe s
področja svoje dejavnosti in opravljajo tudi druge naloge v skladu z njegovimi pooblastili.

25.

Člen
Svet imenuje stalna ali občasna delavna telesa za:
- šolski šport, športno rekreacijo, tekmovalni in vrhunski šport,
- športne objekte
- kadrovska vprašanja, priznanja in odlikovanja,
- trženje in marketing
Strokovni svet

26.






člen
Strokovni svet imenuje Svet Športne zveze in je neposredno odgovoren Svetu. Vodi ga
predsednik in največ še 5 članov.
Naloge strokovne sveta so:
pripravlja strokovne predloge za Svet ŠZK,
pripravlja predlog za športnika leta,
spremlja spremembe Zakonov o športu (Zakon o društvih, Zakon o športu, lokalne
akte) in o tem obvešča Svet ŠZK
opravlja druge naloge, ki mu jih določi Svet ŠZK ali predsednik ŠZK

Nadzorni odbor
27.

Člen
Nadzorni odbor je organ skupščine ŠZK, ki ga sestavljajo predsednik, ki pa ne more biti
član istega društva-kluba kot predsednik ŠZK, dva člana. Nadzorni odbor deluje po
pravilniku, ki ga na predlog nadzornega odbora sprejme Svet ŠZK.
Nadzoruje predvsem:
 uresničevanje statutarnih določil in drugih splošnih aktov ŠZK,
 izvrševanje sklepov skupščine,
 odgovorno in racionalno uporabo finančnih sredstev
 delo organov ŠZK.
Pred sprejemom letnega poročila na Skupščini mora nadzorni odbor opraviti notranji
nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem zveze.
O svojih ugotovitvah poroča skupščini ŠZK, kateri je odgovoren za svoje delo. Sklepe in
ugotovitve sprejema z večino glasov vseh svojih članov.
Predsednik nadzornega odbora je vabljen na sejo organov ŠZK. Člani nadzornega odbora
ne morejo biti hkrati člani Sveta, lahko pa sodelujejo na njegovih sejah brez pravice
glasovanja.
Disciplinska komisija

28.

Člen
Disciplinska komisija je organ skupščine ŠZK, ki jo sestavljajo trije člani in deluje po
pravilniku, ki ga sprejme Svet ŠZK. Na konstitutivni seji člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Obravnava predvsem naslednje disciplinske kršitve:
 kršitve določil statuta,
 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev
posameznikov v ŠZK,





nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje zadolžitev društev, članic ŠZK,
ne izvrševanje sklepov organov ŠZK,
dejanje, ki kakorkoli škodujejo ugledu ŠZK.

Člen
Disciplinske ukrepe lahko izreče:
 posameznikom, članom organov ŠZK,
 sekretarju ŠZK
 članom društev in društvom, članicam ŠZK.
Izreka naslednje disciplinske ukrepe:
 opomin
 javni opomin
 izključitev iz ŠZK.

29.

Zoper sklep, ki ga izda, ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino ŠZK kot
drugostopenjski organ, katerega odločitev je dokončna.
Sekretar
30.

Člen
Sekretar ŠZK je lahko član Sveta ŠZK, sodeluje tudi pri delu vseh organov ŠZK.

31.

Člen
Sekretar opravlja predvsem naslednje naloge:
 operativno izvaja sklepe organov ŠZK,
 koordinira delo organov ŠZK in društev pri izvajanju skupnih programov,
 pripravlja strokovno gradivo za seje organov ŠZK,
 izvaja ovrednoteni delavni program ŠZK,
 organizira delo in skrbi za zakonitost finančnega in materialnega poslovanja ŠZK,
 opravlja druge naloge, ki mu jih določi skupščina, Svet ali predsednik ŠZK,
 vodi regijsko pisarno OKS-ZŠZ v Kopru
 opravlja tehnično-administrativna in računovodska dela
Glede na obseg del, ki izhajajo iz programa dela, lahko sekretar opravlja ta dela
neprofesionalno ali profesionalno. Če dela opravlja profesionalno, se z njim sklene
ustrezna pogodba.

32.

Člen
Trajanje mandatov:
Mandatna doba predsednika, podpredsednika, članov Sveta, predsednika nadzornega
odbora, članov nadzornega odbora, članov disciplinske komisije in strokovnega sveta
ŠZK je 4 leta. Po mandatu so lahko ponovno izvoljeni.
Člani ŠZK imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe dajo predlog za razrešitev
kateregakoli voljenega funkcionarja ŠZK, če obstaja sum, da se ne dela v skladu s pravili
in sprejeto politiko ŠZK.
V primeru, da odstopi do 1/3 članov organov ŠZ, lahko imenuje nadomestne člane Svet
Športne zveze.

VI.

FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE

33.

Člen
Finančno materialno poslovanje ŠZK se opravlja v skladu z zakoni in računovodskimi
standardi, ki veljajo za društva in Pravilnikom o finančno materialnim poslovanjem zveze.
ŠZK razpolaga s finančni sredstvi v skladu z ovrednotenim programom dela, ki ga
sprejme skupščina. Finančne in materialne listine podpisuje pooblaščeni podpisniki. Sklep
o pooblastilih sprejme Svet ŠZK.
Finančna sredstva se lahko uporabljajo za programe in namene, za katere so bila dodeljena
oziroma pridobljena.
Če ŠZK pri opravljanju svoje dejavnosti, ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
Finančna sredstva ŠZK so:
 članarina,
 proračunska sredstva Mestne občine Koper, ki jih ŠZK pridobi za izvajanje programov
javnega interesa,
 sredstva države, ki jih ŠZK pridobi za izvajanje programov javnega interesa,
 sredstva, ki jih ŠZK prejme za posebne namene na podlagi pogodb ali dogovorov z
drugimi organizacijami,
 sredstva iz lastnih prihodkov,
 sredstva sponzorjev in donatorjev pri izvajanju športnih dogodkov
 druga sredstva

34.

Člen
Za izvajanje finančno materialnega poslovanja in prometa finančnih sredstev ima ŠZK
odprt transakcijski račun.

35.

Člen
Vsak član ŠZK ima pravico vpogleda v finančno poslovanje ŠZK

36.

Člen
Finančno materialno poslovanje ŠZK lahko izvaja sekretar ŠZK ali zunanja pogodbena
organizacija.

37.

Člen
Športna zveza Koper ima lahko nepremično ali premično premoženje. Premično
premoženje se lahko nabavi ali odtuji le na podlagi sklepa Sveta, nepremično pa le na
podlagi sklepa skupščine ŠZK. Skupščina vsako leto določi višino vrednosti nepremičnine
do katere lahko odloča Svet.

VII.
38.

NAGRADE, POHVALE IN PRIZNANJA

Člen
Skupščina in Svet ŠZK lahko svojim članom, drugim zaslužnim posameznikom, športnim
in drugim organizacijam, ustanovam in podjetjem podeli nagrade, darila in priznanja ali
izreče pohvala za njihove prispevke k dosežkom in razvoju športa nasploh.
Podeljevanje nagrad, daril in priznanj ter izrekanje pohval je urejeno s posebnim
pravilnikom, ki ga sprejme Svet ŠZK.

VIII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39.

Člen
ŠZK lahko preneha z delovanjem po volji članov, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o
prepovedi delovanja ŠZK in po samem zakonu.

40.

Člen
Sklep o prenehanju delovanja ŠZK sprejme skupščina ŠZK z absolutno večino glasov
ŠZK z glasovalno pravico.
S sprejemom sklepa o prenehanju delovanja ŠZK sprejme njena skupščina sklep o
prenehanju njenega premoženja in bremen na drugo nepridobitno pravno osebo s
podobnimi cilji, zavod ali ustanovo. V primeru, če skupščina tega sklepa ne sprejme,
preide premoženje ŠZK in njega bremena na društva, ki so bila njeni člani v času
prenehanja.

41.

Člen
Športna zveza Koper preneha z delom ali se ukine tudi s sklepom pristojnega upravnega
organa, če preneha delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom Republike
Slovenije.

42.

Člen
Ta statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini Športne zveze Koper.

43.

Člen
S sprejemom tega statuta preneha veljati prejšnji statut Športne zveze Koper ter določila
drugih splošnih aktov, ki so v nasprotju s tem statutom.
Predsednica
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