
Skupščina Surf zveze Slovenije z dne 20.01.2015 

 

Skupščini je predsedoval Andraž Rakušček. 

 

Pred začetkom skupščine smo preverili sklepčnost. 

 

Na skupščini so prisotni: 

1. Ujemi ravnotežje, Iris Učakar, Marko Notar 

2. Amfibia, Nataša Tominšek 

3. Ujusansa, Andraž Rakušček, Klemen Šurk Kokalj 

4. Manawai, Mare Mrzlikar, Tine Škrbec 

5. SUP Slovenija, Rok Vetorazzi 

6. Bananaway, Tadej Zajšek 

Niso prisotni: 

1. ŠD Keka 

2. Tribu 

3. SUP Klub 

Ugotovljeno je bilo, da je na skupščini prisotnih vsaj ½ članov zveze, zato je skupščina sklepčna. 

 

Predlagan in sprejet je bil naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika skupščine zveze z dne 8.1.2015 

2. Volitve organov zveze 

3. Razno 

 

1. Točka dnevnega reda: Potrditev zapisnika skupščine zveze z dne 8.1.2015 

Zapisnik skupščine zveze 08.01.2015 je objavljen na strani zveze in dostopen preko povezave. 

Sklep: Skupščina potrjuje zapisnik zveze z dne 8.1.2015. 

 

2. Točka dnevnega reda: Volitve organov zveze 

Predlagana je naslednja lista kandidatov: 

predsednik zveze: Klemen Šurk Kokalj 

podpredsednik zveze: Marko Notar 

generalni sekretar zveze: Iris Učakar 

član izvršnega odbora zveze: Rok Puvar 

član izvršnega odbora zveze: Tine Škrbec 

člana nadzornega odbora: Rok Vetorazzi, Matija Pivk, Marko Odič 

član disciplinske komisije: Nataša Tominšek, Aleš Sladič, Gregor Ševo 

Sklep: Skupščina sprejme sklep, da so volitve organov zveze javne. 

Člani skupščine zveze soglasno izvolijo vse kandidate iz liste kandidatov v predlagane organe ali na 

predlagane funkcije zveze. 

Sklep: Skupščina zveze potrdi rezultate volitev. 

 

3. Točka dnevnega reda: Razno 

https://docs.google.com/a/ujusansa.si/document/d/1KiFjgm-nLH2XdHAKSP-WxFRwCpnvbC8-JrTU4LPzURo/edit


Člani skupščine skušajo natančneje opredeliti novo funkcijo podpredsednika, zato predlagajo 

spremembo statuta v tem delu. 

Sklep: Skupščina sprejme spremembo 25. člena statuta zveze, ki se po novem glasi: 

25. člen 

Zveza ima predsednika in podpredsednika. 

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

- sklicuje in vodi seje skupščine Zveze, 

- za področje delovanja surf sekcije 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 zveze, z enakimi pravicami in dolžnostmi. 

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

- sklicuje in vodi seje skupščine Zveze, 

- za področje delovanja sup sekcije 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, 

- opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina. 

V primeru odsotnosti ga nadomešča predsednik zveze. 


