
Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 
2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: 
 

 

S T A T U T 
SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 

SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE (v nadaljevanju: Zveza) združuje samostojna športna društva - 
pravne osebe zasebnega prava na območju Republike Slovenije, katerih namen je gojitev 
športa surfanja (to je jezdenja valov) in supanja v okviru celotnega telesnokulturnega 
gibanja. 
 

2. člen 

 
Zveza deluje na območju Republike Slovenije. Zveza v celoti zastopa državo Slovenijo na 
mednarodnem področju v okviru športov surfanja in supanja. 
 

3. člen 

 

Surfanje (angleško: surfing) je vrsta športnega gibanja v vodi, kjer se za osnovno premikanje 
uporablja samo energija valov. Valovi so lahko naravni ali umetni, morski ali sladkovodni. 
Surfanje je lahko stoje z desko (deskanje na valovih, angleško: surfboarding), supanje 
(stoječe veslanje na deski,deskanje z veslom) leže ali kleče, s pomočjo plavuti na krajši deski 
(angleško: bodyboarding) ali leže brez deske s pomočjo lastnega telesa (angleško 
bodysurfing). V šport surfanje sodijo tudi vse druge športne aktivnosti (npr.: deskanje z 
veslom ali brez vesla na mirnih vodah), kjer se uporablja oprema za surfanje. 

 

4. člen 

 

Člani zveze so društva iz 1. člena, ki so sklenila pogodbo o ustanovitvi Zveze ali ji kasneje 
pristopile. Vsak član lahko izstopi iz Zveze tako da Zvezi posreduje sklep o izstopu, kateri 
mora bit poslan priporočeno na najvišji organ zveze. 
 

5. člen 

 

Zveza je pravna oseba zasebnega prava. Sedež Zveze je v Ljubljani, na poslovnem naslovu 
Cesta na Vrhovce 45. Zvezo predstavljata predsednik Zveze, ki je ob enem tudi predsednik 
Izvršnega odbora zveze, ter podpredsednik Zveze. Zastopanje zveze opravljata samostojno in 
z neomejenimi pooblastili. V primeru njune odsotnosti, opravlja njune naloge in pooblastila 
en izmed članov Izvršnega odbora zveze, katerega predsednik in podpredsednik predhodno 
pooblastita. 



6. člen 

 

Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih zvez, International 
Surfing Association (v nadaljnjem besedilu ISA), European Surfing Federation (v nadaljnjem 
besedilu ESF) ter drugih mednarodnih organizacij, katerih delo je povezano z jezdenjem 
valov. 
 

7. člen 

 

Ime zveze je: SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE (kratica: SSZS). Za poslovanje v tujini zveza 
uporablja tudi prevod imena: SLOVENIAN SURFERS AND STAND UP PADDLERS ASSOCIATION 
(na kratko: SSSA). 
 

 

8. člen 

 

Zveza ima svoj znak in pečat. Znak Zveze je sestavljen iz stiliziranega vala in jezera. Poleg je 
napis Surf in sup zveza Slovenije. Pečat Zveze je enak znaku zveze. 
 

 

II. JAVNOST DELA 
 

9. člen 

 

Delo Zveze in njenih organov je javno. Svoje člane obvešča Zveza: 

 s pravico vpogleda v zapisnike organov Zveze,

 preko glasila Zveze,

 preko sredstev javnega obveščanja.

 

Javnost dela je zagotovljena tako, da so seje organov zveze javne. Za zagotovitev javnosti 
dela in dajanje točnih informacij o delu Zveze je odgovoren predsednik Zveze. 
 

10. člen 

 

Včlanjena športna društva delujejo po lastnih statutih, ki so usklajeni s statutom Zveze. 
 

 

III. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZVEZE 
 

11. člen 

 

Zveza ima zlasti naslednje cilje, namene in naloge: 
 

NAMEN 

 skrb za načrten razvoj surfanja in supanja v Sloveniji.



CILJI 

 popularizacija surfanja in supanja v Sloveniji,


 razvoj množičnosti na rekreativnem področju za ta dva športa ter skrb za varnost in 
kvaliteto,

 razvoj in napredek surfanja in supanja na tekmovalnem nivoju.

 

NALOGE 

 Izvajanje letnih in srednjeročnih programov dela,


 s svojimi organi spremlja razvoj v svoj program zajetih panog, ugotavlja stanje, daje 
sugestije, pobude in navodila ter ukrepa v smislu svojih statutarnih pooblastil,


 skrbi za izbiro in pripravo nacionalnih reprezentanc, ki zastopajo Slovenijo na 

mednarodnih tekmovanjih in drugih prireditvah,


 skrbi in pomaga pri šolanju amaterskih in poklicnih strokovnih kadrov na področju 
surfanja in supanja ter organizira občasno pomembne (večje) prireditve z namenom 
popularizacije teh športov,

 skrbi za vsestranski razvoj in popularizacijo surfanja in supanja v šolah,

 skrbi za racionalno in zakonito porabo sredstev Zveze,

 skrbi za propagando in založniško dejavnost,


 seznanjanje javnosti s tem športom, dosežki domačih tekmovalcev in dogajanji v 
tujini na tem področju,

 sodeluje z ISA in ESF ter nacionalnimi zvezami v drugih držav,

 se zavzema za čistejše okolje in manjše onesnaževanje,


 skrbi za uresničevanje predpisov in programov svetovnega proti dopinškega kodeksa, 
ki ga predpisuje svetovna proti-dopinška agencija in ISA.

 

 

IV. ČLANSTVO 
 

12. člen 

 

Član Zveze lahko postane tisto društvo, ki posreduje sklep o vključitvi v Zvezo, ki ga mora 
sprejeti najvišji organ društva. Z vključitvijo član sprejme Statut Zveze in se zaveže, da se bo 
ravnal po njem. Vključitev potrdi s svojim ugotovitvenim sklepom izvršni odbor 
 
Zveze na prvi seji po prejemu sklepa o vključitvi. Člani so za svoje delo odgovorni društvom, 
ki jih predstavljajo. 
 

13. člen 

 

Član Zveze je društvo ali klub, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 
 

 posreduje kopijo statuta društva, iz katere je razvidno da ima društvo med 
dejavnostmi naveden tudi šport iz 3. člena tega statuta,

 posreduje sklep najvišjega upravnega organa društva ali kluba,

 predloži kopijo odločbe o vpisu v register društev,

 uskladi program dela s programom dela Zveze,

 plača letno članarino, katere višino določi letna Skupščina Zveze.



Članstvo v Zvezi preneha: 

 če društvo ali klub na podlagi sklepa najvišjega upravnega organa društva izstopi iz
Zveze in o sklepu pismeno obvesti Zvezo, 

 če društvo ali klub ne poravna letne članarine,

 če društvo ali klub krši določila Statuta Zveze,

 če društvo ali klub preneha z delom in o tem pismeno obvesti Zvezo.
 

14. člen 
 
Član Surf in sup zveze Slovenije ne sme biti istočasno član druge zveze v Sloveniji, ki deluje v 
športnih panogah iz 3. člena tega statuta. 
 
 
 

 

15. člen 

 

Pravice in dolžnosti članov so naslednje: 
 

 sodelovanje predstavnikov na sejah Zveze in zavzemanje za uresničevanje sprejetih 
sklepov organov Zveze v društvu, ki ga predstavljajo,


 poročanje o svojem delu v organih Zveze, sprejetih sklepih in stališčih društev, ki jih 

predstavljajo,
 predlaganje obravnave vprašanj, ki se nanašajo na delo Zveze in njenih organov,

 predlaganje stališč in sklepov,

 pravica voliti in biti izvoljen v organe Zveze,


 zagotovitev obravnave mnenj in stališč društev, ki jih predstavljajo o vprašanjih, ki so 
na dnevnem redu seje zveze,


 uporaba materialnih sredstev, s katerimi razpolaga zveza pod pogoji, ki jih določi 

izvršni odbor.
 

 

16. člen 

 

Zveza sodeluje z drugimi organi in organizacijami preko svojih predstavnikov oziroma 
delegacij. 
 

Njihove pravice in dolžnosti so: 

 zastopanje stališč Zveze v teh organih in organizacijah,


 prejem vseh potrebnih informacij in stališč ustreznih organov Zveze za uspešno 
opravljanje svoje predstavniške funkcije,

 poročanje Zvezi o sprejetih sklepih in stališčih ter o svojem delu.




V. ORGANI ZVEZE 
 

17. člen 

 

Organi zveze so: 

 skupščina,



 izvršni odbor,
 nadzorni odbor,

 disciplinska komisija.
 

18. člen 

 

Skupščina je najvišji organ Zveze. 

 

Skupščina je lahko redna ali izredna, skupščina se lahko izvede tudi na korespondenčni način, 
z uporabo informacijske tehnologije (elektronska pošta, video konferenca, forum, 
Facebook,...) ali pisno po pošti. Za sklic korespondenčne seje se za sklic in izvedbo smiselno 
uporabljajo določbe temeljnega akta, ki opredeljujejo sklic in izvedbo običajne seje 
skupščine. 
 

19. člen 

 

Skupščino sestavljajo: po dva delegata iz vsakega društva, članov Zveze. Vsako društvo ima 1 
glas. 
 

20. člen 

 

Skupščina v svoji pristojnosti odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev, namenov in nalog 
Zveze predvsem pa: 

 sprejema in spreminja statut Zveze,


 sprejema letne in večletne načrte dela in letne finančne načrte ter spremlja njihovo 
uresničevanje,

 sprejema poročila o uresničevanju programa dela in o zaključnem računu,


 voli predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja in člane izvršnega odbora 
Zveze ter predsednika in člane nadzornega odbora in disciplinske komisije,

 sprejema poslovnik za delo organov zveze,

 odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,

 opravlja druge dogovorjene naloge,

 odloča o višini letne članarine.
 

 

21. člen 

 

Mandat vseh članov organov zveze traja 2 leti. 
 

 

22. člen 

 

Skupščina se sestaja po potrebi, vendar najmanj 1 krat letno. 



23. člen 

 

Skupščina praviloma odloča z javnim glasovanjem, razen pri volitvah organov Zveze, kjer je 
glasovanje tajno, vendar lahko skupščina s posebnim sklepom odloči, da so tudi te volitve 
javne. 

 

Skupščina svoje odločitve sprejema z večino glasov prisotnih delegatov, razen v primerih, ko 
sprejema statut, finančni načrt in morebitno ukinitev, ko je potrebna dvotretjinska večina 
prisotnih delegatov. 

 

Vabilo z dnevnim redom mora biti poslano najmanj 14 dni pred zasedanjem, gradivo za sejo 
pa najkasneje 7 dni pred zasedanjem. Vabilo na skupščino in gradiva so poslana preko 
elektronske pošte ali pa je objavljena na spletni strani zveze. 

 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem času navzočih več kot polovica delegatov, ki 
imajo pravico glasovanja. 

 

Če ob predvidenem času skupščina ni sklepčna, se začetek seje odloži za 30 minut, nato se 
šteje, da je skupščina sklepčna, če je prisotnih ena tretjina delegatov. 

 

O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik in zapisnikar. Skupščino odpre in 
do izvolitve delovnega predsedstva, vodi predsednik zveze. 
 

 

24. člen 

 

Sejo izredne skupščine sklicuje predsednik Zveze po lastni presoji ali na predlog: 

 izvršnega odbora,

 ene tretjine članov Zveze,

 nadzornega odbora.

 

25. člen 

 

Predsednik mora sklicati skupščino v tridesetih dneh od prejema pismenega predloga za 
sklic. Če tega ne stori, lahko skliče sejo skupščine predlagatelj. 
 

26. člen 

 

Zveza ima predsednika in podpredsednika 
 

PREDSEDNIK ZVEZE je član skupščine, opravlja pa predvsem naslednje naloge: 

 sklicuje in vodi seje skupščine Zveze,


 predstavlja in zastopa Zvezo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 
državi in tujini,

 podpisuje akte in sklepe skupščine Zveze,

 spremlja delo izvršnega odbora in uresničevanje sklepov skupščine,

 predlaga dnevni red in sodeluje pri pripravi gradiva za seje skupščine,



 predsednik Zveze je hkrati predsednik izvršnega odbora,
 opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina.

 

Predsednik Zveze je za svoje delo odgovoren skupščini Zveze in izvršnemu odboru v skladu s 
statutom in pravnim redom RS. V primeru odsotnosti ga nadomešča podpredsednik z 
enakimi pravicami in dolžnostmi ali pooblaščeni namestnik iz članov izvršnega odbora. 
 

PODPREDSEDNIK ZVEZE je član skupščine, opravlja pa predvsem naslednje naloge: 

 sklicuje in vodi seje skupščine Zveze,


 predstavlja in zastopa Zvezo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 
državi in tujini,

 podpisuje akte in sklepe skupščine Zveze,

 spremlja delo izvršnega odbora in uresničevanje sklepov skupščine,

 predlaga dnevni red in sodeluje pri pripravi gradiva za seje skupščine,
 predsednik Zveze je hkrati predsednik izvršnega odbora,

 opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina.

 

V primeru odsotnosti ga nadomešča predsednik zveze ali pooblaščeni namestnik iz članov 
izvršnega odbora. 
 

27. člen 

 

IZVRŠNI ODBOR, ki ga sestavljajo, predsednik, podpredsednik in dva člana je izvršni organ 
skupščine in operativno vodi delo Zveze med zasedanji skupščine ter samostojno odloča o 
sprotnih zadevah v skladu s sprejetimi načrti dela in tega statuta. Izvršni odbor je za svoje 
delo odgovoren Skupščini. 
 

Zlasti pa: 
 uresničuje sklepe skupščine,


 spremlja in izvaja uresničevanje načrta dela in finančnega načrta ter v zvezi s tem 

sprejema potrebne rebalanse, o čemer poroča na naslednjem zasedanju skupščine,


 obravnava letne in večletne načrte dela Zveze, pripravlja gradiva za seje skupščine ter 
predloge za sprejem novih članov Zveze,

 imenuje in razrešuje predsednika in člane stalnih in začasnih organov Zveze ter 
obravnava njihovo delo,

 podeljuje priznanja in nagrade zaslužnim športnikom, športnim delavcem in športnim 
organizacijam,

 poroča skupščini o svojem delu,
 sprejema akte Zveze, ki jih po tem statutu ne sprejema skupščina,
 opravlja vse druge zadeve za katere ga pooblasti skupščina.

 

 

28. člen 

 

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. Seje sklicuje predsednik na 
lastno pobudo ali na zahtevo katerega od članov izvršnega odbora ali nadzornega odbora. 



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

29. člen 
 

 

Izvršni odbor ima lahko stalna, občasna delovna telesa oziroma komisije, ki obravnavajo 
problematiko na svojem področju, predlagajo izvršnemu odboru gradiva in programe za 
svoje področje dejavnosti in opravljajo naloge v skladu z danimi pooblastili izvršnega odbora. 
 

Stalna telesa izvršnega odbora so: 
Surf sekcija: 

 strokovni svet za surfanje
 sodniška komisija

 učiteljska komisija
 

Sup sekcija:  

 strokovni svet za supanje

 sodniška komisija

 učiteljska komisija

 

Občasna delovna telesa oziroma komisije ustanovi izvršni odbor s sklepom. 
 

30. člen 

 

NADZORNI ODBOR je organ skupščine Zveze, sestavljajo ga trije člani, ki med seboj izvolijo 
predsednika nadzornega odbora. Mandat traja dve leti. Nadzorni odbor nadzoruje 
uresničevanje statutarnih določil in drugih splošnih aktov Zveze, sklepov skupščine Zveze, 
odgovorno in gospodarno uporabo sredstev, delo organov Zveze ter materialno in finančno 
poslovanje Zveze. 

 

O svojih ugotovitvah poroča skupščini Zveze, kateri je tudi odgovoren za svoje delo. Veljavne 
sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. 

 

Predsednika nadzornega odbora se vabi na vse seje organov Zveze. Člani nadzornega odbora 
ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah izvršnega odbora 
brez možnosti odločanja. 
 

31. člen 

 

GENERALNI SEKRETAR ZVEZE - izvoli ga skupščina, opravlja pa strokovno tehnična in 
administrativna dela za skupščino in izvršni odbor Zveze. Natančen opis del in nalog 
generalnega sekretarja zveze je opredeljen v aktu, ki ga sprejme izvršni odbor Zveze. 

 

Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini. Generalni sekretar sodeluje na 
sejah skupščine in izvršnega odbora, kjer opravlja svoje delo. 



32. člen 

 

Generalni sekretar opravlja predvsem naslednje naloge: 

 skrbi za zakonito in pravilno poslovanje Zveze,


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

 opravlja druge strokovne naloge, ki mu jih določi skupščina, IO in predsednik Zveze.
 

33. člen 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 
Člane disciplinske komisije voli skupščina. Sestavljajo jo trije člani. Člani med seboj izvolijo 
predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov Zveze. 

 

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom zveze. Za izrek disciplinskega ukrepa mora biti potrebna večina znotraj 
disciplinske komisije. Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Skupščini. 
 
 
 

 

34. člen 

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so: 

 kršitve določb statuta,

 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
Zvezi, 

 neizvrševanje sklepov organov Zveze,

 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Zveze.
 

35. člen 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih v postopku, ki ga določa disciplinski pravilnik izreče disciplinska 
komisija so: 

 opomin,

 javni opomin,

 izključitev.

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino Zveze 
kot drugostopenjski organ, pritožba mora biti vložena v roku 15 dni po prejetem izreku 
disciplinskega ukrepa. 
 

 

VI. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE 
 

36. člen 

 

Finančna sredstva Zveze so: 



 

SREDSTVA IZ NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI  

 javna sredstva,

 članarine,

 darila,

 volila,

 donacije.
 

SREDSTVA IZ PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 
 

 sredstva, ki jih Zveza prejme za posebne namene na podlagi sporazumov, dogovorov 
in pogodb z drugimi organizacijami,

 dohodki od reklam in prireditev, ki jih organizira Zveza,

 lastni prihodki,

 druga sredstva.

 

37. člen 
 
Surf zveza opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojega programa 
dela in razvoja. 

 

Surf zveza opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in nalogami SZS, kot 
dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje 
namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Taka pridobitna dejavnost 
je predvsem opravljanje storitev za sponzorje, to je npr. sodelovanje pri oglaševanju in 
drugem promoviranju sponzorjev, prodaja promocijskega in drugega podpornega materiala, 
organiziranje prireditev, izposoja opreme. 
 

 

Šifra kategorije Deskriptor  

G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
I56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 
rekreacije   
 

 

38. člen 

 

Finančna sredstva se lahko uporabljajo v namene za katere so bila dodeljena. Če Zveza pri 
opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. 

 

Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnimi finančnimi plani, 
ki jih sprejme skupščina. Na redni seji skupščine predstavniki društev vsako leto obravnavajo 
in sprejmejo zaključni račun Zveze. 



Finančne in materialne listine podpisujejo pooblaščeni podpisniki, ki jih določi Skupščina. 

 

39. člen 

 

Finančno - materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih tega področja. Blagajnik, 
katerega izvoli skupščina za mandatno obdobje 2 leti, vodi finančno in materialno poslovanje 
v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju Zveze, ki mora biti v skladu z 
Računovodskimi standardi za društva (Zveze). Zveza ima svoj transakcijski račun pri banki na 
področju republike Slovenije. 
 

40. člen 

 

Delo blagajnika je javno. 

 

Vsak član Zveze ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje 
Zveze. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko izvršni odbor zveze zaposli 
finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 
 

41. člen 

 

Zveza ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last Zveze vpisano v inventurno 
knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa izvršnega odbora. 
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine. 
 

 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE: 
 

42. člen 
 

Sklep o prenehanju Zveze sprejme skupščina Zveze z 2/3 večino glasov prisotnih delegatov. 
Zveza preneha z delom tudi z odločbo pristojnega organa ali če število članov pade pod dva. 
 

43. člen 

 

Ko zveza preneha z delom, preide vse njeno premoženje in bremena na organizacijo, ki jo 
določi skupščina Zveze. Če sklepa skupščine ni, preide premoženje Zveze na vse člane Zveze. 

 

Ta statut je bil sprejet na redni seji skupščine dne 30.3.2017 in začne veljati takoj. 


