Na osnovi 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS št. 61/2006) in
Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1A, Uradni list RS
št. 58/2009) ter (ZDru-1B, Uradni list RS št. 39/2011), so športne organizacije
Občine Tržič na 20. seji skupščine Športne zveze Tržič dne 19. februar 2016
sprejele naslednja

P R A V I L A
Športne

zveze

Tr ž i č

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Uvodne določbe
1. člen
Športna zveza Tržič (v nadaljnjem besedilu zveza) združuje športne organizacije, ki
so sklenile sporazum o njeni združitvi ali mu kasneje pristopile in priznavajo ta
pravila.
Športne organizacije se v zvezo združujejo z namenom, da izvajajo skupne naloge,
pomembne za razvoj športa v občini.
2. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev pri
Upravni enoti Tržič. Zastopa jo predsednik zveze.
Zveza se skupno s športnimi zvezami drugih občin združuje v Olimpijski komite
Slovenije – Združenje športnih zvez in je njen soustanovitelj.
3. člen
Zveza ima svoj žig, ki je okrogle oblike s premerom 28 mm, z napisom ob robu "
Športna zveza Tržič"

II. IME IN SEDEŽ ZVEZE
4. člen
Ime zveze je Športna zveza Tržič.
Ime zveze se lahko spremeni s sklepom skupščine zveze.
5. člen
Sedež zveze je v Tržiču.
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III. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZVEZE
6. člen
Zveza deluje v javnem interesu in je ustanovljena z namenom in cilji, da:








spodbuja združevanje športnih organizacij v zvezo po načelu svobodnega
združevanja in samostojne opredelitve vsake športne organizacije;
spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih med športnimi
organizacijami in deluje po načelu enakopravnosti vseh članov zveze;
usklajuje delo športnih organizacij, združenih v zvezo in opravlja skupne naloge
na tem področju;
skrbi za uveljavljanje strokovnega dela v organih zveze in športnih organizacijah;
pospešuje in razvija množičnost v športu, zlasti na področju športa mladih in
športne rekreacije, s tem vpliva na ohranjanje in krepitev zdravja ljudi in občanov,
ter jih tako navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa;
pospešuje razvoj vrhunskega športa in kakovost rezultatov vrhunskih in
perspektivnih športnikov v občini in v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenje športnih zvez;
razvija in krepi stike s športnimi organizacijami v drugih občinah ter z drugimi
športnimi organizacijami pri nas in v tujini.

7. člen
Naloge uresničuje s tem, da:














obravnava in rešuje vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za razvoj
športa v občini in samostojno sprejema odločitve in izvaja naloge na tem
področju;
spremlja razvoj športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih
vprašanj v okviru svojih pooblastil;
pripravlja letne in večletne načrte dela na področju športa za svoje potrebe in
potrebe občine Tržič;
zastopa športne organizacije o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do
organov in organizacij občine in države;
sodeluje z občinskim in državnim organom pristojnim za vprašanje športa;
sodeluje z drugimi organizaciji in institucijami, ki v svoje delo vključujejo
vprašanja s področja športa;
skrbi za razvoj zlasti tistih športnih dejavnosti, ki imajo pomembno biološko in
vzgojno vrednost;
daje pobude in organizira takšne oblike dela, ki omogočajo vključevanje v
športno
aktivnost ljudem vseh starostnih stopenj in socialnih kategorij;
skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki bodo vzpodbujali interes za
vključevanje v športne organizacije ter hkrati zagotavljajo možnost doseganja
vrhunskih dosežkov;
sodeluje pri oblikovanju meril o amaterskem, vrhunskem in profesionalnemu
športu ter skrbi za njihovo izvajanje;
skrbi za šolanje amaterskih in profesionalnih kadrov za potrebe športnih
organizacij;
skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev;
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nudi strokovno, tehnično in drugo pomoč članom zveze;
voli delegate v organe Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez
ter v druge organizacije.

IV. POGOJI, NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA

Način vstopa v članstvo
8. člen
Član zveze lahko postane vsakdo. Kdor želi postati član zveze, mora izvršnemu
odboru ŠZ predložiti prošnjo z željo po članstvu, v kateri se zaveže, da bo deloval v
skladu s pravili in drugimi akti zveze, ter da se je pripravljen po njih ravnati. Članstvo
v zvezi je prostovoljno.
Odločanje o sprejemu v članstvo
9. člen
O sprejemu v članstvo odloča izvršni odbor zveze in o tem seznani Skupščino zveze.
Prenehanje članstva
10. člen
Članstvo preneha:
 s prostovoljnim izstopom;
 z izključitvijo;
 s prenehanjem delovanja društva.
Društvo prostovoljno izstopi iz zveze, če pošlje pisno izjavo o izstopu iz zveze
izvršnemu odboru, ki o tem obvesti skupščino..
O izključitvi člana iz zveze odloča Disciplinska komisija s sklepom, v primeru kadar
grobo krši določila teh pravil in sklepe organov društva
Pravna sredstva
Zoper sklep disciplinske komisije, izvršnega odbora ali zastopnika zveze ima član
zveze v roku trideset (30) dni pravico do pritožbe na IO zveze. IO mora pritožbo
obravnavati na prvi sklicani redni ali izredni seji in o njej odločiti.
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V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANIC
Pravice članic
11. člen
Pravice članic zveze so, da:






volijo in so izvoljeni v organe zveze;
sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zveze;
uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti zveze;
sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjene s poslovanjem zveze ter
njenim finančno materialnim poslovanjem;
dajejo predloge za nagrade in pohvale za dosežene uspehe in delo v zvezi, ter
druge predloge, pripombe in mnenja;

Dolžnosti članic
12. člen
Dolžnosti članic zveze so da:







delujejo v skladu s temi pravili in sklepi organov zveze;
aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog
zveze;
so s športnim načinom delovanja, prizadevnostjo na športnem področju in izven
njega vzor ostalim ter skrbijo za ugled zveze;
skrbijo za vestno opravljanje funkcij v zvezi;
se strokovno izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje po potrebi prenašajo na
ostale sodelujoče članice;
dajejo zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog.

VI. NAČIN UPRAVLJANJA

Organi zveze
13. člen
Organi zveze so:
1. Skupščina;
2. Izvršni odbor;
3. Strokovne komisije in odbori;
4. Nadzorni odbor;
5. Disciplinska komisija.
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5.1. SKUPŠČINA

14. člen
Skupščina je najvišji organ, ki jo sestavljajo članice zveze. Skupščina se sestaja po
potrebi, vendar najmanj enkrat letno na dve leti.

Sklic skupščine
15. člen
Sejo skupščine običajno sklicuje predsednik zveze. Lahko pa se skliče tudi na
predlog Izvršnega odbora, ali na zahtevo vsaj dveh komisij, oziroma na zahtevo
tretjine športnih organizacij, ali na zahtevo nadzornega odbora.
Članice zveze se na skupščino vabijo z osebnimi vabili elektronsko pošto na njihov
zadnji znani elektronski naslov. Vabilo se objavi tudi na spletni strani zveze.
O sklicu skupščine in predvidenim dnevnim redom morajo biti članice zveze
seznanjene najmanj štirinajst (14) dni pred sklicem.
Skupščina je sklepčna, če je na seji prisotnih najmanj polovico delegatov aktivnih
športnih organizacij, ki so opredeljene v 21. členu teh pravil.
Če ob predvidenem času sklica, skupščina ŠZ Tržič ni sklepčna, je po preteku 15
minut sklepčna ne glede na število prisotnih delegatov športnih organizacij in lahko
veljavno razpravlja in odloča o točkah, ki so na dnevnem redu.
16. člen
Skupščina sprejema vse sklepe z večino glasov prisotnih članov. Pravila zveze
oziroma spremembe teh pravil pa sprejema z dvotretjinsko večino prisotnih
delegatov. Skupščina svoje sklepe sprejema z javnim glasovanjem. Tajno glasovanje
z glasovnicami se izvede v primeru volitev. Tajno glasovanje o določeni točki se
lahko izvede tudi takrat ko to zahteva eden od sodelujočih in če ta predlog sprejme
skupščina z večino glasov prisotnih delegatov.
17. člen
Predsednik mora sklicati sejo izredne skupščine v roku 30 dni po sprejemu
pismenega predloga za sklic. Če tega ne stori, lahko skliče sejo skupščine
predlagatelj, ob izpolnjenih pogojih iz prvega odstavka 15. člena.
Redna ali izredna skupščina lahko razreši katerikoli organ zveze pred potekom
mandata, če ta ne dela v skladu s Pravili in veljavnimi predpisi s področja delovanja
zveze.
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Vodenje in način dela
18. člen
Skupščino vodi predsednik zveze, dokler ni izvoljeno delovno predsedstvo.
Skupščina izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva (2) overovitelja zapisnika,
verifikacijsko komisijo, kandidacijsko komisijo, ob volitvah pa še volilno komisijo.
Verifikacijska komisija ugotovi in poroča skupščini o številu prisotnih oz. o sklepčnosti
skupščine.
Kandidacijska komisija, ki jo imenuje predlaga IO, predlaga predloži skupščini listo
kandidatov za organe. Skupščina lahko v razpravi listo kandidatov dopolni s
kandidati, ki jih ni predlagala komisija. Po končani razpravi, skupščina z javnim
glasovanjem sprejme kandidacijsko listo.
Volilna komisija pripravi in vodi volitve ter objavi rezultate.
Naloge in pristojnosti skupščine
19. člen
Naloge in pristojnosti skupščine so:















sklepa o dnevnem redu;
sprejema in dopolnjuje pravila zveze;
sprejema letno poročila za vsako koledarsko leto, ki vsebuje bilanco stanja in
izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju zveze.
Pred sprejetjem letnega poročila mora Nadzorni odbor opraviti notranji nadzor
nad finančnim in materialnim poslovanjem društva;
sprejema programe dela in finančni načrt;
voli in razrešuje predsednika zveze, ki je hkrati predsednik Izvršnega odbora;
voli člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinskega
razsodišča, ter predsednike posameznih komisij;
sprejema in usklajuje predloge za sestavo letnega in večletnega načrta dela in
finančnega načrta, ki ga sprejme na podlagi predlogov organov zveze in drugih
strokovnih služb;
daje pooblastila predsedniku in IO za dogovarjanje in sporazumevanje z
ustreznim organom za šport pri občini o načrtih dela, sklepa z njim pogodbe ter
skrbi za uresničevanje sprejetih obveznosti;
predlaga in sprejema ukrepe za izboljšanje pogojev dela izvajalcev športnega
programa v občini;
soodloča o organiziranosti in razvoju športa v občini;
odloča v primeru sporov med športnimi organizacijami in drugimi združenji;
predlaga ustreznim organom in institucijam ukrepe za izboljšanje stanja športa v
občini;
opravlja druge dogovorjene naloge.
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20. člen
Športne organizacije, ki so članice zveze sodelujejo pri delu skupščine po svojih
delegatih.
Delegat športne organizacije je za svoje delo odgovoren organizaciji, ki ga je
delegirala na skupščino, njegove pravice in dolžnosti pa so:
 zastopa društvo na skupščini;
 predlaga v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na delo zveze in njenih organov;
 z glasovanjem odloča o vseh zadevah in predlogih, ki so na dnevnem redu in voli
organe zveze;
 posreduje mnenja in predloge športnih organizacij, ki jo delegat zastopa, organom
zveze;
21. člen
Skupščino sestavljajo delegati športnih organizacij in združenj. Vsaka podpisnica ima
v skupščini po enega delegata z enim glasom.
Športne organizacije delimo na:



Aktivne športne organizacije
Neaktivne športne organizacije

Aktivne športne organizacije delujejo na svojem področju in vsako leto pošiljajo
poročila o svojem delu na zvezo. Na skupščini imajo enega delegata.
Neaktivne športne organizacije ne delujejo na svojem področju in ne pošiljajo
poročila o svojem delu na zvezo. Na skupščini nimajo svojega delegata.
Pred sklicem vsake skupščine IO ŠZ Tržič pregleda in potrdi seznam aktivnih
športnih organizacij, ki imajo svojega delegata na skupščini.
5.2. IZVRŠNI ODBOR (IO)
22. člen
IO je izvršilni organ skupščine zveze in opravlja vse organizacijske, strokovne,
tehnične, finančne in administrativne zadeve, ki po svoji naravi spadajo v delovno
področje IO ali pa mu jih posebej naloži Skupščina. Usklajuje delo komisij, športnih
organizacij, strokovnih združenj.
Naloge in pristojnosti IO:







uresničuje sklepe skupščine;
sprejema uresničevanje načrta dela in finančnega plana ter v zvezi s tem predlaga
ustrezne sklepe;
pripravlja gradivo za sejo skupščine;
izoblikuje ustrezen sistem za sestavo komisij;
voli in imenuje delegate zveze v organe Olimpijskega komiteja Slovenije –
Združenje športnih zvez;
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predlaga kandidate za priznanja in nagrade, ki jih podeljujejo športne ter druge
organizacije;
pripravlja predloge dogovorov in sporazumov;
pripravlja predloge za sistematizacijo delovnih mest zveze;
opravlja druge funkcije za katere ga pooblasti skupščina;
spremlja problematiko delovanja osnovnih organizacij, pomaga pri odpravljanju;
problemov v osnovnih organizacijah in povezuje organizacije med seboj;
poroča skupščini o svojem delu;
odloča o naslovu sedeža zveze;
odloča o premičnem premoženju.

23. člen
IO je za svoje delo odgovoren skupščini zveze.
24. člen
IO šteje devet članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, vsakokratni
sekretar, trije dva predsedniki predsednika komisij (za športno rekreacijo, šport
mladih, vrhunski šport) in trije štirje člani.
25. člen
Mandat članov IO traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
26. člen
Izvršni odbor sklicuje predsednik zveze. Lahko se skliče tudi na zahtevo ene tretjine
članov IO, ali na zahtevo posamezne komisije.
27. člen
Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotno najmanj polovico članov. Sklepi se
sprejemajo z večino prisotnih članov.
28. člen
Izvršni odbor ima lahko stalne ali občasne komisije.
5.2.1 PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK ZVEZE
29. člen
Predsednik zveze vodi, zastopa in predstavlja zvezo.
Predsednik zveze je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje zveze v skladu s
Pravili in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren skupščini in IO. Kadar je
odsoten ga nadomešča podpredsednik. Predsednik zveze neposredno vodi
skupščino do imenovanja delovnega predsedstva. Je predsednik Izvršnega odbora
ter odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje.
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Predsednik zveze je dolžan zadržati sklep katerega koli organa zveze, če meni, da je
v nasprotju z zakonodajo oziroma v nasprotju z akti zveze. O zadržanju obvesti v
roku osmih (8) dni organ, ki ga je sprejel, ter predsednika Nadzornega odbora.
Način kandidiranja za predsednika in podpredsednika
30. člen
Predsednika in podpredsednika izvoli skupščina z večino vseh oddanih glasov.
31. člen
Predsednik zveze opravlja zlasti naslednje naloge:





sklicuje seje skupščine in vodi seje IO
podpisuje akte in sklepe IO
zastopa zvezo in IO
opravlja naloge, ki mu jih naloži skupščina zveze in IO.

Podpredsednik zveze opravlja zlasti naslednje naloge:



nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti
opravlja naloge, za katere je pooblaščen s strani predsednika ali IO.

5.2.2. SEKRETAR ZVEZE
32. člen
Sekretarja zveze imenuje skupščina. Sekretar zveze je pri svojem delu samostojen in
za to tudi disciplinsko odgovoren skupščini in IO.
33. člen
Sekretar zveze opravlja naslednje naloge:








vodi strokovno službo zveze;
skrbi za zakonito in pravilno poslovanje zveze;
sodeluje pri pripravljanju gradiva za seje skupščin, IO in komisij;
ob sodelovanju članov in organov zveze je odgovoren za uresničevanje
sklepov skupščine, IO in komisij;
skupaj s predsedniki komisij je odgovoren za pravočasno izvajanje nalog;
skrbi za obveščanje javnosti in promocijo zveze;
izvaja finančni načrt zveze in skrbi za pravilno poslovanje zveze.
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Do ustanovitve strokovne službe zveze opravlja sekretar sam, ali s strokovno
usposobljenimi sodelavci tudi vsa opravila iz 48. člena teh Pravil.

5.3. KOMISIJE
34. člen
Komisije so organi zveze in se ustanovijo za naslednja temeljna področja dejavnosti:




športna rekreacija;
šport mladih;
tekmovalni in vrhunski šport;

Skupščina voli predsednika komisije za športno rekreacijo, on pa za pomoč pri
svojem delu povabi k sodelovanju člane komisije. Skupščino se samo seznani z
predsednikom komisije za šport mladih, ki ga med seboj izvolijo predstavniki šol in
vrtca v občini, ki sestavljajo to komisijo.
Komisije sestavljajo delegati športnih organizacij, in sicer predstavniki tistih, ki se v
večji meri ukvarjajo z dejavnostmi, za katere so ustanovljene komisije. Število članov
komisij se določi glede na število športnih organizacij, ki se ukvarjajo z dejavnostmi
za katere so ustanovljene. Vsaka komisija mora šteti šteje najmanj pet tri članov in
največ pet članov. O predlogu predsednika komisije o njeni sestavi, se seznani IO
zveze.
35. člen
Komisije imajo naslednje pravice in naloge:












skrbijo za oblike dela in organiziranost, ki omogoča vključevanje čim večjega
števila občanov v šport in rekreacijo, glede na starost in spol;
vzpodbujajo razne oblike stalne ali občasne vadbe za najširši krog občanov v
športnih organizacijah;
dajejo vzpodbude za kvalitetni razvoj športa v občini in sodelujejo z izvajalci
programov na teh področjih;
skrbijo za izboljšanje strokovnega dela na področju športa s tem, da skrbijo za
vzgojo strokovnih in organizacijskih kadrov;
da izdelujejo kratkoročne in dolgoročne načrte šolanja, da prirejajo seminarje in
tečaje ter druge oblike izpopolnjevanja;
da predlagajo vključitev profesionalnih ali polprofesionalnih kadrov;
da vzpodbujajo delovanje amaterskih delavcev;
načrtujejo in organizirajo razne oblike tekmovanj in drugih množičnih akcij;
prirejanje društvenih, meddruštvenih in drugih oblik tekmovanj in akcij;
vzpodbujajo športne organizacije;
z medsebojnim sodelovanjem in na podlagi dogovorov in skupnih programov
izvajajo tiste naloge, ki so skupnega pomena.
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36. člen
Komisije delujejo na sejah, ki jih sklicuje predsednik. Sestajajo se po potrebi.
Predsednik mora sklicati sejo komisije tudi v primeru, če to zahteva tretjina
organizacij, ki delegirajo vanjo svojega delegata.
37. člen
Seja komisije je sklepčna, če na njej prisostvuje večina članov. V primeru
nesklepčnosti se počaka 15 minut. Nato komisija veljavno sklepa z večino glasov
navzočih članov.

5.4. NADZORNI ODBOR (NO)
38. člen
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje zveze in
izvajanje sklepov skupščine. NO izvoli skupščina. Nadzorni odbor šteje pet tri članov
člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Predsednik sklicuje in vodi seje ter
predlaga dnevni red. Za posamezen sklep morajo morata glasovati vsaj trije dva
izmed njih.
Nadzorni odbor:
 redno spremlja finančno in materialno poslovanje zveze;
 pregleda letno poročilo zveze pred obravnavanjem na skupščini;
 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 namen in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti zveze;
39. člen
Mandat članov traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
40. člen
NO je odgovoren skupščini zveze.
41. člen
NO je organ zveze, ki spremlja delo IO in komisij med dvema sejama skupščine
zveze ter nadzira finančno poslovanje zveze.
V ta namen se lahko vsi člani NO udeležujejo sej IO in imajo pravico vpogleda v vse
knjige in listine zveze.
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42. člen
Člani NO ne morejo biti hkrati tudi člani IO.
43. člen
NO ima v primeru ugotovitev hujših kršitev teh pravil in finančnega poslovanja
pravico neposredno sklicati izredno sejo skupščine zveze. NO se sestane najmanj
enkrat letno in sestavi poročilo o poslovanju zveze.

5.5. DISCIPLINSKA KOMISIJA
44. člen
Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Predsednika
volijo izvolijo člani med seboj. Disciplinsko razsodišče obravnava prijave osnovnih
organizacij, posameznikov ali organov zaradi nepravilnosti športnih organizacij članic
ŠZ.
Disciplinsko razsodišče odloča po prosti presoji glede na dokazni material, glede na
izjave prič in prizadetih, ter glede na ugotovljena dejstva in okoliščine disciplinsko
ukrepa. Sklepi so sprejeti z večino glasov.
Disciplinske kršitve
45. člen
Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinski komisiji so:





kršitev določb Pravil in drugih splošnih aktov zveze;
nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcije v zvezi;
neizpolnjevanje sklepov organov zveze;
dejanja, ki škodujejo ugledu zveze.

Disciplinski ukrepi
46. člen
Ukrepi, ki jih izreče Disciplinska komisija so:




opomin;
javni opomin;
izključitev iz zveze.

O pritožbi proti ukrepom disciplinskega razsodišča odloča skupščina zveze na prvem
naslednjem sklicu.
47. člen
Mandat članov traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
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VII. STROKOVNA SLUŽBA
48. člen
Zveza ima lahko strokovno službo, ki v tem primeru opravlja naslednje naloge:





opravlja vse administrativne, tehnične in finančne naloge za vse organe zveze,
lahko tudi za športne organizacije, kar se določi s posebnim sporazumom med
zvezo in ŠO;
pripravlja analize, poročila, predloge in druga gradiva v skladu s sklepi organov
zveze;
pripravlja osnutke splošnih aktov in pogodb;
opravlja vse naloge, ki jih v skladu s programom dela zveze določi sekretar ali
drug organ.

VIII. ZASTOPANJE
49. člen
Zastopnik zveze je vsakokratni predsednik zveze, ki ga izvoli skupščina.
Predsednik zastopa zvezo in v njenem imenu sklepa obligacijska razmerja ter
podpisuje vse listine, s katerimi zveza nastopa do članic, ter v razmerju do fizičnih in
pravnih oseb. V primeru njegove odsotnosti ga zastopa podpredsednik, v odsotnosti
obeh pa sekretar.
IX. FINANCIRANJE ZVEZE
50. člen
Dohodki zveze so:











iz proračuna lokalne skupnosti in drugih sredstev;
sredstva, ki jih zveza prejme za posebne namene na osnovi sporazumov,
dogovorov in pogodb z drugimi organi in organizacijami;
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti;
z darili in volili
iz pridobitne dejavnosti;
s prispevki sponzorjev in donatorjev;
iz javnih sredstev;
iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb;
na podlagi komercialnih aranžmajev;
iz drugih virov.

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za koledarsko leto
mora zveza uporabiti izključno za izvajanje svoje dejavnosti za katero je bila
ustanovljena.
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51. člen
Obseg financiranja nalog iz programa dela se določi v vsakoletnem finančnem
načrtu.
52. člen
Premoženje zveze sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki jih zveza pridobi v
času svojega delovanja. Z njim upravlja IO. Nepremičnina se lahko kupi ali odtuji le
na podlagi sklepa skupščine zveze.
53. člen
Zveza vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski
računovodski standard 33/2016. Materialno in finančno poslovanje društva mora biti
usklajeno s veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje.
54. člen
Finančno poslovanje zveze poteka preko transakcijskega računa pri izbrani banki, ter
mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Letno poročilo
55. člen
Zveza za poslovno leto, ki je enako koledarskemu leto izdela letno poročilo, ki
vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom, ter poročilo o
poslovanju zveze. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja
zveze. Letno poročilo na predlog IO sprejme skupščina.
Poročilo mora pred obravnavanjem na skupščini pregledati Nadzorni odbor, ki mora
opraviti nadzor predvsem nad finančnim in materialnim poslovanjem zveze in
ugotoviti ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad
odhodki porabljeni za namene in cilje zveze oz. za opravljanje nepridobitne
dejavnosti.
X. PRIDOBITNA DEJAVNOST DRUŠTVA
56. člen
Zveza se sme ukvarjati tudi z gospodarsko in negospodarsko dejavnostjo.
Vrsto in obseg dejavnosti določi IO zveze s tem, da gre za dejavnost povezano z
nameni in nalogami zveze, ter jo bo zveza opravljala samo v obsegu potrebnem za
doseganje teh ciljev in namenov.
Zveza lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi
sredstvi drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. Presežek
prihodkov nad odhodki se tudi v tem primeru sme uporabiti zgolj za doseganje
namenov in cilje zveze. V vsem ostalem se neposredno uporabljajo določila Zakona
o društvih.
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XI. PRIZNANJA IN NAGRADE ŠPORTNE ZVEZE
57. člen
Vrsto priznanj in nagrad, način podeljevanja ter kriterije določa poseben Pravilnik o
podeljevanju nagrad in priznanj.
XII. PRENEHANJE ZVEZE IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
58. člen
Zveza lahko preneha delovati po volji članov ali po določbah Zakona o društvih.
59. člen
Sklep o prenehanju zveze sprejme skupščina zveze. V primeru prenehanja zveze
preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje zveze njenim ustanoviteljicam
XIII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA ZVEZE
60. člen
Zveza zagotavlja javnost dela s tem, da so vsi zapisniki vseh sestankov organov v
načelu javni in da se na seje skupščine zveze lahko vabi tudi predstavnike medijev.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu zveza je odgovoren
predsednik ali podpredsednik, v njuni odsotnosti pa sekretar zveze.
XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
61. člen
Ta Pravila pričnejo veljati dan po sprejemu na skupščini zveze.

Tržič, 8. novembra 2010 19. februar 2016

Sekretarka ŠZ Tržič

Predsednik ŠZ Tržič

Biserka DRINOVEC

Boris TOMAZIN
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