
Na zasedanju izredne skupščine članov Zveze društev igre Pandolo Slovenije sprejemajo 
člani naslednji 
 

 

S   T   A   T   U   T 
 

 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 
 

 
1.člen 

 
Ime zveze je: ZVEZA DRUŠTEV IGRE PANDOLO SLOVENIJE (v nadaljevanju besedila: 
Zveza). V italijanščini glasi ime zveze: FEDERAZIONE SLOVENA GIOCO DEL 
PANDOLO. Sedež Zveze je v Kampelu. 
 

2. člen 
 
Zveza je prostovoljna organizacija, ki združuje društva, ki gojijo športno dejavnost igre 
pandola, starodavnih iger in druge športe. S pogodbo pristopijo v Zvezo ter sprejmejo 
določila pogodbe in statuta, ki je temeljni akt Zveze. 
 

3. člen 
 
Zveza je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Slovenije. S posameznimi 
projekti se lahko predstavlja tudi v tujini. Zveza je lahko član drugih zvez in društev ter 
drugih organizacij, katerih namen je razvijati starodavne igre, šport ter splošne športne 
aktivnosti. 
 

4. člen 
 

Delo Zveze in njenih organov je javno. Zveza zagotavlja javnost svojega delovanja in svojih 
organov preko javnih sej skupščin, preko obvestil in objav v sredstvih javnega obveščanja in 
na oglasni deski ter s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Zveze. 
 

5. člen 
 
Zveza ima svoj znak, zastavo in pečat. Obliko pečata in celostno podobo Zveze določi 
predsedstvo Zveze. 
 



 
 

II.  NAMENI IN CILJI ZVEZE 
 
 

6. člen 
 
 

Namen in cilji delovanja Zveze so: 
- oživljanje starodavnih iger 
pospeševanje množičnih in tekmovalnih športnih aktivnosti, ki so v interesu ustanoviteljev, 
skrb za izpeljavo programa v skladu z dogovorjenimi stališči članov, 
skrb za izvajanje letnih in dolgoročnih programov dela, 
organiziranje in izvedba skupnih prireditev članov oz. prireditev, ki so v interesu le-teh, 
upravljanje z objekti, ki so v skupnem upravljanju članov ter zagotavljanje enakovrednih 
pogojev za uporabo le-teh za potrebe članov, 
izvajanje drugih nalog, za katere jo pooblastijo člani, zaradi usklajenega delovanje in 
doseganja skupnih interesov in ciljev, 
skrbi za racionalno in zakonito porabo sredstev, 
sodelovanje s športnimi in drugimi organizacijami doma in v tujini, 
uveljavljanje športa v družbenem življenju Slovenije in širše. 

 
7. člen 

 
Cilje in naloge iz 6. člena tega statuta Zveza izvaja preko predsedstva in ostalih organov 
Zveze. 
 

8. člen 
 
Podrobnosti o delu Zveze in uresničevanju njenih ciljev določajo plani in programi Zveze. 
Delovanje Zveze ne sme škoditi oz. biti v nasprotju z interesi njenih članov 
 

 

III.  ČLANSTVO 
 

 
9. člen 

 
 Ustanovitelji Zveze so istočasno člani Zveze. Član Zveze lahko postane društvo v skladu z 
2. členom te pogodbe, ki se strinja z načinom delovanja Zveze in pisno izrazi željo k 
pristopu v Zvezo. 

 
Ostali pogoji, ki jih mora izpolnjevati član Zveze: 
- predloži prepis odločbe vpisa v register društev, 
nima programov, ki so v nasprotju z interesi obstoječih članov oz. ustanoviteljev, 
izpolnjuje določila sklepov skupščine Zveze, 
plačuje članarino, ki je določena s sklepom skupščine.  

 



10. člen 
 
Članstvo v Zvezi preneha: 
- če društvo izstopi iz Zveze na podlagi sklepa skupščine društva, o čemer pisno obvesti 

Zvezo, 
če društvo ne izpolnjuje določil tega statuta oz. aneksa, s katerim je postalo član Zveze, 
če društvo preneha delovati, 
- če ne plačuje članarine. 
 

11. člen 
 
Zveza ima lahko sponzorje in donatorje. To so fizične in pravne osebe, ki Zvezi materialno 
ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, 
nimajo pa pravice odločanja.  
 

 
12. člen 

 
Pravice članov so: 

- da odločajo o svojem članstvu v Zvezi, 
da  samostojno urejajo svojo organizacijo, poslovanje in delovanje, 
da  aktivno sodelujejo v izdelavi programske usmeritve Zveze, 
da so obveščeni o vseh podrobnostih izpeljave programa dela in finančnega načrta Zveze, 
da se upoštevajo njihove želje, zahteve, interesi in predlogi za delovanje Zveze v skladu z 
dogovorjenimi cilji Zveze, 
da preko svojih delegatov volijo organe Zveze in da so njihovi delegati lahko izvoljeni v 
organe Zveze. 

 
 

13. člen 
 

Dolžnosti članov Zveze so: 
- da se aktivno vključijo v izpeljavo dogovorjenih programov dela, 
da delajo na svojem področju tako, da si prizadevajo za napredek športnih aktivnosti in 
delovanja Zveze, 
da izpolnjujejo materialne obveznosti, ki izhajajo iz sprejetih dogovorov oz. iz sprejetih aktov, 
da izpolnjujejo določila tega statuta in pravilnikov Zveze, 
da preko svojih organov volijo delegate Zveze, 
da izpolnjujejo obveznosti do drugih društev, članov Zveze, 
da ne delujejo v škodo drugih društev, članov Zveze. 

 

IV.  ORGANI ZVEZE  
 
 

14. člen 
 
Organi Zveze so: 

- skupščina 



predsedstvo 
nadzorni odbor 

 

SKUPŠČINA 
 

 
15. člen 

 
Skupščina je najvišji organ Zveze in jo sestavljajo: 

- po 2 (dva) delegata vsakega člana Zveze, 
člani predsedstva in nadzornega odbora (vsi brez pravice glasovanja, v kolikor nimajo 
istočasno statusa delegata). 

 
Naloge skupščine Zveze: 

- sklepa o dnevnem redu in imenuje delovno predsedstvo, 
- sprejema plane, programe in poročila o delovanju Zveze, 
razpravlja in sklepa o delu in poročilih predsedstva in ostalih organov Zveze, 
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje temeljni akt Zveze, 
- imenuje predsednika Zveze in voli organe Zveze, 
podeljuje nagrade in priznanja Zveze, 
odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin in premičnin Zveze, 
- vodi disciplinski postopek in odloča o pritožbah članov zoper odločitve organov Zveze, 
- opravlja druge naloge, ki jih določa ta statut. 

 
 

16. člen 
 

Skupščina je lahko redna ali izredna.  
 
Redno skupščino sklicuje predsedstvo najmanj enkrat letno.  
 

Izredno skupščino se sklicuje po potrebi. Skliče jo predsedstvo na lastno pobudo, na zahtevo 
nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov Zveze. Na izredni skupščini se obravnava 
samo problematiko, zaradi katere je le-ta sklicana. Predsedstvo je dolžno sklicati izredno 
skupščino v roku enega meseca po tem, ko pisno prejme zahtevo za sklic. V nasprotnem 
primeru lahko izredno skupščino skliče predlagatelj. Delegati za izredno skupščino se 
določijo na enak način, kot za redno skupščino. 

 
Sklic skupščine in njen dnevni red morata biti objavljena najmanj sedem dni pred dnevom, za 
katerega je sklicana. 

 
 

17. člen 
 
Delo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki ga sestavljajo: predsednik, tajnik ter dva 
overitelja zapisnika. 

 
Skupščina sprejme svoje sklepe z navadno večino prisotnih delegatov. 



 
 

18. člen 
 
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča vsaj polovica delegatov. 

 
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, tajnik in 
dva overitelja zapisnika. 

 
 
 

PREDSEDSTVO ZVEZE 
 

 
19. člen 

 
Predsedstvo Zveze sestavlja 5 (pet) članov: predsednik, podpredsednik, tajnik in 2 člana, ki 
sta izvoljena na letni skupščini. Predsedstvo je voljeno vsaki 2 (dve) leti. 

 
Predsednik Zveze zastopa in predstavlja Zvezo pred državami in drugimi organi in 
organizacijami v državi in tujini. 

 
 

20. člen 
 
Predsedstvo izvršuje naloge v skladu s sklepi, sprejetimi na sejah predsedstva. Predsedstvo 
je sklepčno, če so prisotni najmanj trije člani predsedstva. Sklepe sprejema z navadno večino. 
Za svoje delo je predsedstvo odgovorno skupščini. 
 

 
21. člen 

 
Glavne naloge predsedstva so: 

- predstavlja in zastopa Zvezo, 
skrbi za pravilno in pravočasno izvrševanje planov, programov in sklepov skupščine, 
sklicuje skupščino, 
izvaja program in druge sklepe skupščine, 
pripravlja predloge sprememb teh pravil in disciplinskega pravilnika ter jih predlaga v 
sprejem skupščini, 
pripravlja finančni načrt, zaključni račun, planske in druge akte Zveze ter jih posreduje v 
sprejem skupščini, 
skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva Zveze, 
neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki po teh pravilih spadajo v njegovo 
pristojnost ter opravlja druge tekoče zadeve, 
skrbi za upravljanje skupnih objektov, 
zaradi operacionalizacije dela imenuje in ukinja ustrezne komisije in druga telesa za 
posamezna področja delovanja ali izvedbo posameznih nalog, 
opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti skupščina, 
vestno upravlja s premoženjem Zveze, ki je v njeni lasti ali ga ima v upravljanju, 
sprejema cenik storitev Zveze, 



sprejema strokovni in drugi kader v delovno razmerje, 
odloča o uvajanju pridobitnih dejavnosti, ki niso naštete v pravilih, če so nujno potrebne za 
doseganje ciljev in nalog Zveze, 
poroča skupščini o svojem delu. 

 
22. člen 

 
Predsedstvo lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov 
in predsednike komisij določi predsedstvo. Člani komisij so lahko tudi zunanji sodelavci 
Zveze. Komisije so za svoje delo odgovorne predsedstvu. 
 

 
 

NADZORNI ODBOR 
 

23. člen 
 
Nadzorni odbor je nadzorni organ Zveze in je odgovoren skupščini, kateri je dolžan pisno 
poročati o svojem delu in ugotovitvah. Sestavljajo ga 3 (trije) člani, ki so izvoljeni na 
skupščini za obdobje 2 (dveh) let. 

 
Naloga nadzornega odbora je nadziranje finančno-materialnega poslovanja Zveze. 

 
 

24. člen 
 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če sta prisotna vsaj 2 (dva) člana in če za sklep 
glasujeta vsaj 2 (dva) člana nadzornega odbora. 
 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani predsedstva, imajo pa pravico udeleževati 
se vseh sej predsedstva, vendar brez pravice odločanja. 

 
 



 
V.  OPRAVLJANJE PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI 

 
25. člen 

 
Zveza za doseganje ciljev in namenov iz 6. člena tega statuta po potrebi opravlja naslednje 
pridobitne dejavnosti: 
 

R93.110 Obratovanje športnih objektov 
  G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
  G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 
  I56.104 Začasni gostinski obrati 
  I56.300 Strežba pijač 

 
26. člen 

 
Zveza lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na podlagi 
zakupne ali sorodne pogodbe. 
 

 
27. člen 

 
Zveza se za opravljanje pridobitnih dejavnosti iz 25. člena lahko poveže z drugimi društvi, 
Zvezami oz. organizacijami. 

 
 

VI.  MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE ZVEZE 
 

28. člen 
 

Dohodki Zveze so: 
- članarina, 
javna sredstva, 
- zbrana sredstva članic, zbrana za določen namen, 
- dohodki iz naslova dejavnost Zveze, 
dohodki od prireditev in srečelovov, 
dohodki iz naslova reklamnih uslug, 
dohodki iz pridobitnih dejavnosti, 
dodeljena sredstva z dotacijami, 
dohodki od storitev, 
- dohodki namenjeni iz naslova državnih organov in lokalnih skupnosti, 
- darila in volila, 
drugi dohodki. 

 
 



 
29. člen 

 
Materialno in finančno poslovanje Zveze mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in 
računovodskimi standardi, ki veljajo za društva. Finančno poslovanje se odvija preko 
transakcijskega računa Zveze. 

 
Letno poročilo o poslovanju Zveza pravočasno predloži instituciji, pooblaščeni za 
obdelovanje in objavljanje podatkov. 
 

 
30. člen 

 
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Zveze. Predsedstvo lahko sprejme sklep, 
da se za določene naloge pooblasti tudi podpredsednika Zveze ali blagajnika. 
 

 
31. člen 

 
Materialno-finančno poslovanje Zveze je javno. Vsak član Zveze lahko zahteva vpogled v 
materialno in finančno poslovanje Zveze. 
 

32. člen 
 
Vsa finančna sredstva, ki jih Zveza ustvari s svojim delovanjem morajo biti uporabljena za 
doseganje namenov in ciljev, opredeljenih v 6. členu. 
 

33. člen 
 

Vsaka delitev premoženja med člane Zveze je nična. 

VII.  DRUGE DOLOČBE 
 

34. člen 
 

Zveza preneha delovati: 
- po samem zakonu, 
s sklepom o ukinitvi, ki ga sprejme skupščina z absolutno večino. 

 
V primeru prenehanja Zveze se proračunska sredstva vrnejo v proračun, ostalo premoženje 
pa preide v last članov Zveze. 
 

 
35. člen 

 
Spremembe in dopolnitve tega statuta predlaga predsedstvo ali vsaj tretjina članov skupščine, 
sprejme pa jih skupščina z dvotretjinsko večino navzočih. Predlagatelji sprememb in 
dopolnitev tega statuta morajo člane Zveze na primeren način seznaniti s predlogi vsaj 14 
dni pred datumom zasedanja skupščine. 



 
 

36. člen 
 
Ta statut prične veljati s sprejemom na zasedanju skupščine Zveze, 25. 6. 2016. 
 

 
 
Koper, 25. 6. 2016  

Martin Stražar 
predsednik Zveze društev igre Pandolo Slovenije 


