K predlaganemu statutu se podajo amandmaji, kakor sledi :
Ad 1.)
Spremeni se uvodna dikcija statuta z zakonskimi podlagami tako, da se črta stavčna zveza » oz.
potrditvi sledečega » . Uvodna dikcija sedaj glasi:
Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. list RS, št. 64/2011) je Skupščina
Športne zveze Maribor kot njen najvišji organ na svoji seji dne 31. 05. 2018 v Mariboru sprejela sklep
o sprejemu Statuta Športne zveze Maribor.

Ad 2.)
Spremeni se predlagani 2. člen , tako, da se črta stavčna zveza » člani zveze so lahko vse pravne
osebe, ki imajo dejavnost športa vpisano v ustanovnem aktu. », ter se nadomesti s stavčno zvezo »
člani zveze so lahko vse pravne osebe, ki so organizirane skladno z Zakonom o društvih in imajo v
ustanovitvenem aktu kot dejavnost vpisano dejavnost športa. ». Dikcija 2. člena sedaj glasi:

2. člen
Člani zveze so lahko vse pravne osebe, ki so organizirane skladno z Zakonom o društvih in imajo v
ustanovitvenem aktu kot dejavnost vpisano dejavnost športa.
Vloga novega člana za vključitev v zvezo mora vsebovati odločbo pristojne upravne enote o
registraciji, statut, ime odgovorne osebe in sklep najvišjega organa pravne osebe, da želi pristopiti k
članstvu v zvezi. O izpolnjevanju pogojev za članstvo odloča Upravni odbor zveze. Člani pristopijo
tako, da podpišejo pristopno izjavo o prostovoljnem vključevanju v zvezo, izjavo o izvajanju programa
na področju športa ter izjavo o sprejemanju in spoštovanju aktov in navodil zveze. Na podlagi
sprejetega sklepa najvišjega organa pravne osebe, ki se želi včlaniti, pristopno izjavo podpiše zakoniti
zastopnik pravne osebe. Vstop v polnopravno članstvo obravnava in potrdi Upravni odbor zveze z
navadno večino.
Po prejemu vse potrebne dokumentacije za včlanitev in potrditvi sprejema novega člana v članstvo, ki
ga izvrši Upravni odbor zveze, ter plačani članarini član pridobi vse pravice in dolžnosti.
Po potrditvi o sprejemu v zvezo upravni odbor zveze razvrsti člana v športno panogo.

Ad 3.)
Spremeni se predlagani 5. člen , tako, da se črta stavčna zveza » člana lahko Upravni odbor zveze
izključi iz članstva zveze na predlog Disciplinske komisije zveze, če član ne deluje skladno z Zakonom o
športu, če ne deluje skladno z akti oziroma navodili zveze ali če navkljub opominu ne plača članarine
v tekočem letu », ter se nadomesti s stavčno zvezo » člana lahko Upravni odbor zveze izključi iz
članstva zveze na predlog Disciplinske komisije zveze, če član ne deluje skladno z Zakonom o športu,
če ne deluje skladno z akti oziroma navodili zveze ali če navkljub opominu pred izključitvijo, izdanem
s strani Upravnega odbora, ne plača članarine v tekočem letu.

Dikcija 5. člena sedaj glasi:
5. člen
Članstvo v zvezi preneha:
̶

s prostovoljnim izstopom člana,
s črtanjem,
z izključitvijo.
̶
̶

Član lahko prostovoljno izstopi iz zveze, če posreduje pisno izjavo o izstopu. Pred izstopom mora do
zveze poravnati vse svoje obveznosti. V obdobju po podani pisni izjavi o izstopu pa do odločitve
Upravnega odbora zveze o izstopu članu zveze vse pravice iz naslova članstva v zvezi mirujejo. O
izstopu razpravlja in odloča Upravni odbor zveze z navadno večino.
Člana lahko Upravni odbor zveze črta iz članstva zveze, če član preneha z delovanjem ali obstojem.
Člana lahko Upravni odbor zveze izključi iz članstva zveze na predlog Disciplinske komisije zveze, če
član ne deluje skladno z Zakonom o športu, če ne deluje skladno z akti oziroma navodili zveze ali če
navkljub opominu pred izključitvijo, izdanem s strani Upravnega odbora, ne plača članarine v
tekočem letu.
Ad 4.)
Spremeni se predlagani 13. člen, tako, da se za zadnjim odstavkom člena doda nov odstavek, ki glasi »
Zveza ima poleg osnovne dejavnosti še naslednje pridobitne dejavnosti:
-

N82.300
M73.120
N79.900
N77.210
G47.890
R93.120
R93.190

organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
posredovanje oglaševalskega prostora;
rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
dajanje športne opreme v najem;
trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom ( društveni izdelki );
dejavnost športnih klubov;
druge športne dejavnosti. »

Dikcija 13. člena sedaj glasi:
13. člen
Z namenom pridobivanja finančnih in drugih sredstev, ki so potrebna za financiranje dejavnosti zveze
in doseganje njenih ciljev, lahko zveza opravlja tudi pridobitno dejavnost, vendar le v obsegu,
potrebnem za uresničevanje namenov in ciljev zveze oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji zveze le, če lahko neposredno pripomore k
uresničevanju namenov oziroma ciljev zveze, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju
prihodkov zveze. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze se šteje le tista pridobitna
dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma
zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev zveze.
Zveza lahko z namenom zagotavljanja kvalitetnejših pogojev za razvoj športa ustanovi gospodarsko
družbo ali poveri opravljanje pridobitne, gospodarske ali druge dejavnosti drugim pravnim ali fizičnim
osebam na temelju pogodb o sodelovanju.
Zveza ima poleg osnovne dejavnosti še naslednje pridobitne dejavnosti:
-

N82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj;

-

M73.120
N79.900
N77.210
G47.890
R93.120
R93.190

posredovanje oglaševalskega prostora;
rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
dajanje športne opreme v najem;
trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom ( društveni izdelki );
dejavnost športnih klubov;
druge športne dejavnosti.

Ad 5.)
Spremeni se predlagani 17. člen, tako, da se črta stavčna zveza » skupščino sestavljajo delegati
(predstavniki) športnih društev, članov zveze, po posameznih športnih panogah », ter se nadomesti z
stavčno zvezo » skupščino sestavljajo delegati (predstavniki) športnih društev in zvez, članov zveze,
po posameznih panogah in predstavnik Univerzitetne športne zveze Maribor.«. Dikcija 17. člena
sedaj glasi:

17. člen
Skupščino sestavljajo delegati (predstavniki) športnih društev in zvez, članov zveze, po posameznih
panogah in predstavnik Univerzitetne športne zveze Maribor. Športne panoge določi upravni odbor s
sklepom. Mandat delegata ni omejen in ni vezan na mandate delovnih teles zveze. Register
evidentiranih delegatov se vodi v pisarni zveze. Vsak delegat mora v pisarno zveze dostaviti izjavo –
pooblastilo, podpisano s strani zakonitih predstavnikov društev, ki so razvrščeni v športno panogo, ki
jo kot delegati predstavljajo. V kolikor noben izmed predlaganih delegatov s strani zakonitih
predstavnikov društev, ki so razvrščena v športno panogo, ne prejme izjav – pooblastil več kot
polovice vseh članov, ki sestavljajo športno panogo, lahko upravni odbor do prejema prej
navedenega deleža izjav imenuje začasnega delegata za športno panogo. Register evidentiranih
delegatov se vodi v pisarni zveze. Na skupščini imajo pravico glasovati vsi delegati, ki so v registru
evidentirani najkasneje deset dni pred datumom skupščine. Izjava – pooblastilo je trajno in velja do
spremembe ali do preklica, ki se poda na isti način, kot je bila vložena prvotna izjava – pooblastilo.

Ad 6.)
Spremeni se predlagani 43. člen, tako, da se črta stavčna zveza » za razlago določb statuta je
pristojna skupščina. », ter se nadomesti z stavčno zvezo » za razlago določb statuta je pristojna
statutarna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor. » Dikcija 43. člena sedaj glasi:

43. člen
Za razlago določb statuta je pristojna statutarna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor.

