Na podlagi določb zakona o reprezentativnosti sindikatov (Ur. List RS 13/93) so
športniki, ki so registrirani v športnih klubih v Republiki Sloveniji, na ustanovitvenem
sestanku v Ljubljani, dne 22.4. 2004 sprejeli

STATUT
SŠS – Sindikata športnikov Slovenije

I. POGLAVJE
Temeljne določbe
1. člen
Sindikat športnikov Slovenije je samostojna, neodvisna in za nedoločen čas
ustanovljena organizacija, v katero se prostovoljno vključujejo športniki, ki so
registrirani pri športnih klubih v Republiki Sloveniji in športniki, ki so državljani
Slovenije, registrirani pri športnih klubih izven Republike Slovenije.
2. člen
Sindikat deluje na celotnem območju Republike Slovenije.
3. člen
Naziv sindikata je “Sindikat športnikov Slovenije“. Sindikat uporablja kratico SŠS.
Sedež ima v Ljubljani.
4. člen
Sindikat ima znak, katerega likovno podobo določi upravni odbor.
5. člen
Sindikat je pravna oseba in v pravnem prometu lahko sklepa vse posle za
uresničevanje interesov in nalog, za katere je ustanovljen.
6. člen
Sindikat zastopa in predstavlja predsednik sindikata. Predsednik sindikata lahko
pooblastilo za zastopanje prenese na drugo osebo.
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II. POGLAVJE
Cilji in pravice
7. člen
Osnovni cilji delovanja sindikata so predvsem, da:
a) z vsemi sredstvi, ki jih ima na razpolago, uveljavlja in varuje skupne interese
svojih članov;
b) se zavzema za reševanje vseh sporov v športu med športniki in klubi ali športnimi
zvezami pred neodvisno arbitražo;
c) rešuje probleme, ki zadevajo člane sindikata in išče ustrezne rešitve ter zastopa
svoje člane v primeru sporov;
d) vzpodbuja solidarnost med člani sindikata ter krepi skupno sindikalno zavest;
e) se zavzema za spoštovanje moralnih in pravnih norm vseh udeležencev v športu;
f) kot krovni sindikat športnikov v Sloveniji združuje vse športne sindikate
v skupnem prizadevanju za boljši pravni in socialni položaj športnikov.
8. člen
Sindikat ima pravico in dolžnost :
a) sklepati splošno kolektivno pogodbo s športnimi klubi oz. njihovimi združenji ter
nadzorovati njeno izvajanje;
b) soodločati v organih športnih zvez o vseh pomembnih vprašanjih, ki zadevajo
člane sindikata;
c) posredovati in aktivno sodelovati v sporih iz pogodbenih ali drugih razmerij, ki jih
imajo člani sindikata s športnimi klubom ali športnimi zvezami;
d) nuditi članom pomoč pravne ali druge narave;
e) informirati člane o dejavnostih sindikata in jih obveščati o ostalih aktivnostih;
f) zagotoviti gospodarno ravnanje s svojim premoženjem.
g) ustanavljati in voditi institucije socialne narave;

III. POGLAVJE
Članstvo
9. člen
Član sindikata lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega člena statuta
in upravnemu odboru poda ustrezno pisno izjavo, v kateri navede, da prostovoljno
pristopa v sindikat ter da bo spoštovala določila statuta in drugih aktov sindikata.
Člani drugih sindikatov športnikov postanejo člani Športnega sindikata Slovenije v
trenutku, ko se športni sindikat s pogodbo o pridružitvi vključi v Sindikat športnikov
Slovenije kot krovno organizacijo sindikatov športnikov v Sloveniji.

2

Upravni odbor lahko s sklepom sprejme v članstvo sindikata tudi bivše športnike ter
osebe, ki s svojim ravnanjem in ugledom ščitijo interese sindikata in njenih članov.
10. člen
Upravni odbor lahko izjemoma sklene, da se določenemu športniku odreče pravica do
včlanitve v sindikat, če obstajajo utemeljeni razlogi, da bi njegovo članstvo lahko zelo
škodilo interesom ali ugledu sindikata.
11. člen
Član sindikata ima naslednje pravice:
a) predlagati kandidate, voliti in biti voljen v organe sindikata;
b) svobodno izražati svoje interese, jih usklajevati z interesi drugi članov sindikata in
sodelovati v vseh oblikah sindikalne dejavnosti;
c) dostop do organizirane pravne pomoči in drugih storitev sindikata pri
uresničevanju svojih pravic in obveznosti v športnih klubih in športnih
organizacijah;
d) možnost udeležbe in aktivnega sodelovanja na skupščini sindikata;
e) druge pravice, ki so določene s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.
12. člen
Član sindikata ima naslednje dolžnosti:
a) spoštovati določbe tega statuta in drugih splošnih aktov sindikata;
b) vestno izvrševati funkcije, v katere je izvoljen ali imenovan;
c) vedno delovati solidarno v korist skupnih interesov, ne glede na okoliščine;
d) redno plačevati letno članarino in druge denarne prispevke v skladu s sklepom
pristojnega organa sindikata;
e) izvrševati ostale obveznosti, določene v tem statutu in drugih splošnih aktih
sindikata, kot tudi obveznosti, ki jih naložijo pristojni organi sindikata.
13. člen
Članstvo v sindikatu s prostovoljnim izstopom člana preneha, ko le ta predloži
upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.
Članstvo z izključitvijo preneha z dnem dokončnosti sklepa upravnega odbora
sindikata o izključitvi člana. Članu se lahko izreče sklep o izključitvi, če grobo krši
dolžnosti, ki jih ima po tem statutu.
Članstvo preneha tudi v primeru zamude pri plačilu letne članarine, kadar zamuda
presega obdobje treh mesecev. Plačilo članarine se odloži za športnike, ki niso prejeli
dohodka več kot tri mesece, do največ enega leta.
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IV. POGLAVJE
Organi
14. člen
Organi sindikata so: skupščina, upravni odbor, predsednik sindikata, strokovni odbor
in nadzorni odbor.
Upravni odbor lahko ustanovi tudi posebno posvetovalno telo in za področja
posameznih regij posamezne območne odbore.
15. člen
Predsednika sindikata in predstavnike v upravnem odboru izvoli skupščina med člani
sindikata za mandatno obdobje štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Predstavniki
so izvoljeni z večino oddanih glasov prisotnih članov sindikata.
Predstavnike v organih sindikata lahko skupščina, posamezno ali kolektivno, razreši
dolžnosti opravljanja funkcije in sicer z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Mandat
novoizvoljenih predstavnikov traja preostanek mandata do novih volitev.
Skupščina
16. člen
Skupščina ima naslednje pristojnosti:
a) sprejema in spreminja statut;
b) voli in razrešuje predstavnike v organih sindikata;
c) daje smernice za letne načrte dela in finančne načrte;
d) razpravlja o proračunu, ki ga predlaga upravni odbor;
e) odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti
sindikata.
Skupščino sestavljajo vsi člani sindikata. Skupščino sklicuje predsednik sindikata
z vabilom praviloma enkrat na vsake štiri leta. Izjemoma lahko skupščino zahteva tudi
polovica vseh članov sindikata.
Delo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga izvolijo prisotni člani sindikata.
Skupščina odločitve sprejema z navadno večino oddanih glasov z javnim
glasovanjem, razen pri volitvah in razrešitvah, ko je glasovanje praviloma tajno.
O spremembi statuta sindikata na predlog upravnega odbora ali najmanj desetih
članov sindikata odloča skupščina z dvotretjinsko večino oddanih glasov.
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Podrobnejša pravila glede sklicevanja in vodenja skupščine se lahko uredijo
s poslovnikom, ki ga sprejme skupščina z kvalificirano večino prisotnih članov
sindikata.
Upravni odbor
17. člen
Delo sindikata vodi upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov in predsednik
sindikata. Izjemoma lahko pri odločanju člane zamenjajo nadomestni člani upravnega
odbora.
Upravni odbor ima naslednje funkcije:
a) uresničuje in izvaja sprejete načrte in sindikalno politiko med skupščinama;
b) imenuje sindikalne zaupnike v športnih klubih;
c) ureja zadeve v zvezi s članstvom v sindikatu;
d) sprejema akte in ukrepe za uresničevanje pravic in interesov članov sindikata;
e) sprejema splošne akte sindikata, letne načrte dela in finančne načrte v skladu
s smernicami sindikata;
f) določa višino pristopnine, članarine in drugih obveznosti članov;
g) vodi evidenco članstva v sindikatu;
h) sprejema stavkovna pravila in imenuje stavkovni odbor;
i) odloča o vključevanju sindikata v organizacije in združenja in pridružitvi drugih
športnih sindikatov;
j) skupščini poroča o svojem delu in o delu sindikata;
k) imenuje strokovni odbor in nadomestne člane v upravnem odboru in nadzornem
odboru;
l) opravlja druge naloge, ki so določene s tem statutom in drugimi akti sindikata.
Upravni odbor dela na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi predsednik upravnega
odbora, ki je hkrati tudi predsednik sindikata.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna polovica članov upravnega odbora,
odločitve pa sprejema z večino prisotnih članov, pri čemer pa ima predsednik
preferenčni glas. Upravni odbor lahko zaseda tudi na korespondenčnih sejah, kadar
drugače ni mogoče zagotoviti večine, potrebne za odločanje.
Podrobnejša pravila glede sklicevanja in vodenja sej upravnega odbora se lahko
uredijo s poslovnikom, ki ga sprejme upravni odbor.
Predsednik sindikata
18. člen
Predsednik sindikata ima naslednje pristojnosti in naloge:
a) zastopa in predstavlja sindikat;
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b) sklicuje seje skupščine ter sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
c) usklajuje delo organov sindikata, strokovnih sodelavcev in zunanjih sodelavcev;
d) podaja predloge aktov in ukrepov za uresničevanje pravic in interesov članov
sindikata;
e) opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata
ter naloge, za katere ga zadolžijo organi sindikata.
V času odsotnosti predsednika sindikata njegove pristojnosti in naloge izvršuje njegov
namestnik, ki ga za enako obdobje imenuje upravni odbor.
Predsednik sindikata je upravičen do nadomestila za opravljeno delo po sklepu
upravnega odbora.
Strokovni odbor
19. člen
Strokovni odbor je operativno-tehnični organ upravnega odbora, ki ga sestavljajo trije
člani, ki jih imenuje upravni odbor za dobo dveh let.
Člani strokovnega odbora, honorarno ali poklicno, opravljajo vodenje tekočih poslov
sindikata v organizacijskem, vsebinskem in finančnem smislu.
Nadzorni odbor
20. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli skupščina sindikata za
dobo štirih let.
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje sindikata. Nadzorni odbor najmanj
enkrat letno pregleda finančno poslovanje in premoženjsko stanje sindikata in o tem
poroča upravnemu odboru in članom sindikata. Nadzorni odbor pregleda zaključni
račun in o pregledu sestavi pisno poročilo.
21. člen
Ko upravni odbor ustanovi posamezni območni odbor, hkrati določi teritorij
njegovega delovanja, njegovo sestavo in način izvolitve.
Območni odbori obravnavajo obravnavajo vsa vprašanja v zvezi z uresničevanjem
pravic in interesov članov sindikata ter skupščini, upravnemu odboru in predsedniku
sindikata dajejo svoje predloge in stališča.
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V. POGLAVJE
Sindikalni zaupniki
22. člen
Sindikalni zaupniki delujejo kot predstavniki sindikata v športnih klubih v Sloveniji.
Za dobo enega ali več tekmovalnih let jih imenuje upravni odbor. Vsak športni klub
ima lahko le enega sindikalnega zaupnika in njegovega namestnika.
Sindikalni zaupnik ima naslednje naloge:
a) predstavlja sindikat v svojem športnem klubu znotraj pooblastil, ki so mu zaupane;
b) vzpostavlja, vzdržuje in razvija stalne stike med člani in sindikatom;
c) seznanja člane z aktivnostmi in ostalimi dejavnostimi sindikata;
d) se udeležuje letnih konferenc, ki jih skliče upravni odbor sindikata.

VI. POGLAVJE
Financiranje
23. člen
Dejavnost sindikata se financira iz članarine in drugih prispevkov članov ter iz ostalih
virov v skladu z vsakokratnim letnim finančnim načrtom.
Odredbodajalec finančnega poslovanja je predsednik sindikata v skladu z veljavnimi
zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter akti in sklepi organov sindikata.
Listine finančnega značaja podpisuje predsednik sindikata in druge osebe, ki jih za to
pooblasti upravni odbor.

VII. POGLAVJE
Prenehanje sindikata
24. člen
Sindikat preneha, če tako sklene upravni odbor sindikata ali če je število članov
manjše od deset.
V primeru prenehanja sindikata se premoženje po poravnanju vseh obveznosti razdeli
med člane sindikata, ki so bili člani najmanj eno leto pred prenehanjem, in sicer po
enakih delih.

VII. POGLAVJE
Prehodne in končne določbe
25. člen
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Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejmejo člani sindikata na ustanovitvenem
sestanku.
26. člen
Do sklica prve skupščine sindikat vodi začasni predsednik in njegov namestnik, ki sta
izvoljena na ustanovitvenem sestanku.

Predsednik ustanovitvenega sestanka
Stefanović Dejan
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