
STATUT Squash Zveze Slovenije 
 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(ustanovitev Squash Zveze Slovenije) 
 
Squash Zveza Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je neprofitno, prostovoljno združenje vseh klubov in 
društev, ki gojijo ali imajo v svojo dejavnost vključen squash šport na območju Republike Slovenije. 
 
 

2. člen 
(sedež Zveze) 

 
Zveza je pravna oseba. Sedež pravne osebe je Cesta na Brdo 109, 1000 Ljubljana, Slovenija. 
 

3. člen 
(logotip in žig) 

 
Znak Zveze je s krepkimi črnimi poševnimi tiskanimi črkami izpisana besedica Squash ZS, nad katero je 
stilizirana žogica za squash. Pod napisom poteka črta, pod katero je v slovenščini izpisano Squash 
Zveza Slovenije. Sledi zopet črta, pod katero je v angleščini izpisano Slovenian Squash Association. Žig 
Zveze je kvadrataste oblike z opisanim znakom. 
 
 

4. člen 
(načelo javnosti) 

 
Delovanje Zveze temelji na načelu javnosti in o svojem delovanju obvešča javnost preko internih in 
javnih sredstev obveščanja. Za javnost dela je odgovoren predsednik Zveze. 
 
 

5. člen 
(namen in naloge Zveze) 

 
Zveza zastopa interese športnikov – igralcev squasha preko klubov ali društev, ki so prostovoljno 
včlanjeni v Zvezi. 
 
Člani Zveze sprejemajo statut Zveze z namenom, da bodo skupaj organizirano razvijali in usmerjali 
razvoj squasha, pri čemer bodo v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru osnovne dejavnosti Zveze 
skrbeli za: 

 športno vzgojo svojih članov in squash 
 športno rekreativno dejavnost pri squashu 
 tekmovalni squash šport 
 vrhunski squash šport (selektivni) 
 športna tekmovanja in prireditve v squashu 
 strokovne, razvojne in druge naloge, ki jih bodo uresničevali v okviru Olimpijskega komiteja 

Slovenije 
 sodniški, vaditeljski, učiteljski in trenerski kader v squashu 
 marketinško dejavnost, pri kateri pridobljena sredstva so uporabljena za razvoj osnovne 

dejavnosti 
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II. ČLANSTVO 
 

6. člen 
(članstvo) 

 
Članstvo v Zvezi je prostovoljno. Član Zveze lahko postane vsak klub ali društvo , ki deluje na območju 
Republike Slovenije in ima v svojo dejavnost vključen squash ali se ukvarja samo s tem športom, če 
tako sklene njegov najvišji organ, sprejme statut Zveze in poravna članarino za tekoče leto. 
 
Pisno prošnjo za včlanitev je potrebno skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev nasloviti na Upravni 
odbor Zveze, ki o prošnji odloča s sklepom. Zoper sklep Upravnega odbora je možna pritožba na 
Skupščino Zveze, katere odločitev je dokončna. 
 
 

7. člen 
(pravice članov Zveze) 

 
Člani Zveze imajo pravico, da: 

 volijo in so voljeni v organ Zveze 
 samostojno urejajo svoje notranje zadeve v skladu z lastnimi pravili, ki pa morajo biti v skladu 

s statutom Zveze 
 dajejo svoje mnenje in sprejemajo odločitve 
 so informirani o delu Zveze in informirajo Zvezo o svoji dejavnosti 
 prejemajo pomoč od Olimpijskega komiteja Slovenije v skladu z dogovorjenimi nalogami 
 predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa 
 izpostavljajo vprašanja o odgovornosti članov in organov Zveze 

 
 

8. člen 
(dolžnosti članov Zveze) 

 
Člani Zveze so dolžni, da: 

 spoštujejo statut in druge splošne akte Zveze in druge sklepe organov Zveze, ki so v skladu s 
statutom in drugimi akti Zveze 

 uresničujejo dogovorjene naloge in cilje Zveze 
 skrbijo za varstvo interesov in razvoj squasha 
 so odgovorni za lasten razvoj squasha 
 upoštevajo enakost vseh članov Zveze ob upoštevanju enakega varovanja pravic, 

dobronamernega izpolnjevanja obveznosti, mirnega reševanja sporov ter nevmešavanja v 
zadeve 

 čuvajo ugled in skrbijo za Zvezo 
 v roku poravnavajo svoje finančne obveznosti do Zveze 

 
 

9. člen 
(prenehanje članstva) 

 
Članstvo članice v Zvezi preneha: 

 s prostovoljnim izstopom 
 z izključitvijo 

 
Članica prostovoljno izstopi iz Zveze če Upravnemu odboru Zveze pošlje pisno izjavo o izstopu. 
 
Članico izključi iz članstva v Zvezi Upravni odbor, če kljub opominu v roku 30 dni ne plača svojih 
obveznosti, ali če kako drugače grobo prekrši določbe tega statuta. 
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O izključitvi članice iz Zveze odloča Upravni odbor s sklepom. Zoper sklep Upravnega odbora je možna 
pritožba na Skupščino Zveze, katere odločitev je dokončna. 
 
 

III. ORGANI ZVEZE 
 

10. člen 
(organi zveze) 

 
Stalni organi Zveze so: 

 Skupščina, 
 Upravni odbor, 
 Strokovni odbor. 

 
Zveza s skladu s potrebami in zmožnostmi lahko imenuje še naslednje organe: 

 Disciplinska komisija, 
 Nadzorni odbor, 
 Marketinški odbor. 

 
SKUPŠČINA 

 
11. člen 

(skupščina) 
 
Skupščina je najvišji organ Zveze in ji za svoje delo odgovarjajo vsi drugi organi. Sestavljajo jo delegati 
članov Zveze, vsak član Zveze v skupščino delegira vsaj enega delegata. Ne glede na število delegatov 
ima vsak redni član Zveze na Skupščini en glas.  
 
 

12. člen 
(redna in izredna skupščina) 

 
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje Upravni odbor vsako leto najmanj 30 
dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda. 
 
Izredna skupščina Zveze se skliče v naslednjih primerih in sicer najmanj 30 dni pred dnevom sklica in 
najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je bila dana veljavna zahteva za sklic: 

 po sklepu upravnega odbora 
 na zahtevo nadzornega odbora 
 na zahtevo najmanj 1/3 članic Zveze 

Vkolikor upravni odbor ne skliče izrednega zasedanja skupščine v določenem roku, jo lahko skliče 
predlagatelj.  
 
 

13. člen 
(pristojnosti redne in izredne skupščine) 

 
Redna skupščina sklepa o: 

 naslovniku skupščine 
 sprejemu sprememb in dopolnitev statuta in drugih splošnih aktov Zveze 
 vseh vprašanjih, ki so splošno pomembna za razvoj squasha in Zveze 
 volitvah in razreševanju članov vseh organov Zveze ter Predsednika,  Podpredsednika in 

Sekretarja Zveze. 
 poročilih organov Zveze 
 letnem programu dela, finančnem načrtu in potrjuje zaključni račun 
 priznanjih, pohvalah in nagradah 
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 delegiranju svojih predstavnikov v Olimpijski komite Slovenije 
 drugih vprašanjih v skladu s tem statutom in drugimi akti Zveze 
 dokončno odloča o izključitvi člana iz Zveze 

 
Izredna skupščina primarno sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je bila sklicana. Prav tako lahko sklepa 
tudi o ostalih vprašanjih, ki jih redni člani Zveze na samem sklicu z glasovanjem uvrstijo na dnevni red. 
 
 

14. člen 
(sklepčnost, pooblastila, glasovalna pravica) 

 
Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov Zveze. Če ob razpisanem času Skupščina 
ni sklepčna, se začetek seje preloži za 30 minut, nakar je sklepčna, če je prisotna najmanj tretjina (1/3) 
članov Zveze.  V nasprotnem primeru se Skupščina skliče ponovno. 
 
Člani Zveze, ki na Skupščino niso uspeli delegirati svojega delegata, lahko pooblastijo delegata 
drugega člana Zveze ali osebo po izbiri. Pooblastilo mora biti ob ugotavljanju sklepčnosti Skupščine 
podano v pisni ali elektronski obliki, opremljeno z žigom in podpisom odgovorne osebe člana Zveze. 
 
Glasovalno pravico na Skupščini imajo vsi člani Zveze, ki imajo na dan sklica Skupščine poravnane vse 
finančne obveznosti do Zveze. Skupščina o vseh zadevah odloča z navadno večino. V primeru 
neodločenega izida glasovanja lahko svoj glas poda tudi Predsednik Zveze. 
 
O delu Skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 
 
 

UPRAVNI ODBOR 
 

15. člen 
(mandat in sestava) 

 
Delo Zveze med dvema skupščinama vodi Upravni odbor, ki je za svoje delo odgovoren Skupščini 
Zveze. Mandatna doba Upravnega odbora je štiri leta. 
 
Upravni odbor Zveze je sestavljen iz največ devetih članov, ki jih imenuje Predsednik Zveze. 
Neposredno so v Upravni odbor izvoljeni Predsednik, Podpredsednik in Sekretar Zveze. 
 

16. člen 
(pristojnosti) 

 
Pristojnosti in odgovornosti Upravnega odbora Zveze so: 

 sklicuje skupščino in pripravlja gradivo za njeno zasedanje 
 predlaga skupščini sprejem, spremembe in dopolnitve statuta in splošnih aktov Zveze, katere 

sprejema skupščina 
 sprejema pravilnike in druge splošne akte za sprejem katerih ni pristojna Skupščina 
 poroča Skupščini o svojem delu 
 uresničuje sklepe Skupščine 
 obravnava in določa delo komisij, ter komisije ustanavlja in razrešuje 
 sprejema poslovnike za delo Upravnega odbora Zveze in komisij 
 potrjuje razpise in sklenjene pogodbe 
 na predlog predsednika Upravnega odbora razreši in nato nadomesti posamezne člane 

Upravnega odbora, vendar ne več kot 1/3 članov 
 pripravi spisek za podelitev priznanj in nagrad ter jih predlaga skupščini 
 vodi politiko programa squasha, financ, marketinga in razvoja squasha v mandatnem 

obdobju 
 odloča o prispelih prošnjah za včlanitev, 
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 smiselno prevzema dolžnosti  Disciplinske komisije in Marketinškega odbora, kadar ti organi 
niso imenovani. 

 upravlja s premoženjem Zveze 
 

17. člen 
(seje in sklepčnost) 

 
Upravni odbor se mora sestati vsaj enkrat mesečno in razrešiti eventualno nastale probleme, ter o 
tem pisno obvestiti članice Zveze. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica 
članov. Seja Upravnega odbora je lahko tudi korespondečna preko elektronske pošte. 
 
V primeru neodločenega izida glasovanja odloča glas Predsednika Zveze. 
 

18. člen 
(komisije) 

 
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in 
predsednika komisije določi Upravni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne Upravnemu odboru.  
 
 

STROKOVNI ODBOR 
 

19. člen 
(Imenovanje in sestava) 

 
Strokovni odbor spada med stalne organe zveze. Predsednika izvoli Upravni odbor, poleg njega ima 
Strokovni odbor še največ 9 članov. Člane na predlog Predsednika Strokovnega odbora voli Upravni 
odbor. 
 
Strokovni odbor pri svojem delu tesno sodeluje z Upravnim odborom. Za svoje delo člani Strokovnega 
odbora odgovarjajo Skupščini Zveze. 
 
 

20. člen 
(pristojnosti) 

 
Strokovni odbor skrbi za strokovno delo z igralci v okviru Zveze. Njegove pristojnosti so: 

 pripravlja program dela za mladinski program, 
 pripravlja program dela začlanski tekmovalni program, 
 predlaga člane ekip za mednarodna tekmovanja. 

 
 
 

PREDSEDNIK 
 

21. člen 
(Predsednik Zveze) 

 
Predsednik Zveze je istočasno predsednik Upravnega odbora Zveze. Njegove naloge so: 

 zastopa in predstavlja Zvezo 
 vodi zasedanje skupščine 
 sklicuje in vodi seje upravnega odbora Zveze 
 skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine 
 opravlja druge naloge v okviru Skupščine 
 opravlja druge naloge v okviru Zveze 
 odgovarja za zakonito delo Zveze v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije 
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 je odgovoren za zagotovitev javnosti dela Zveze 
 
Mandatna doba Predsednika je štiri leta. 
 
Splošne določbe za volitve Predsednika: 

 predlog za predsednika lahko poda vsak član Zveze 
 kandidat za Predsednika Zveze mora Skupščini predložiti pisni program Zveze za čas 

mandatnega obdobja, 
 Skupščina izvoli Predsednika, Podpredsednika in Sekretarja Zveze. 
 Predsednik predloži Skupščini kandidate za  Podpredsednika in Sekretarja, skupaj s 

programom dela za tekoče mandatno obdobje, usmeritvami Zveze, programom razvoja 
squasha, finančnim načrtom in programom marketinških aktivnosti Zveze. 

 
 

SEKRETAR 
 

22. člen 
(sekretar) 

 
Zveza ima Sekretarja, ki ga izvoli Skupščina. Mandatna doba sekretarja je štiri leta. 
 
Sekretar opravlja delo neprofesionalno ali profesionalno (redno ali honorarno delovno razmerje). 
Pravice, obveznosti in odgovornosti Sekretarja opredeli Upravni odbor Zveze. 
 
V primeru, da Sekretar opravlja delo honorarno ali kot stalno zaposleni delavec, sklene z njim Upravni 
odbor pogodbo o delu s katero uredi pravice in obveznosti ter odgovornosti. Zanj veljajo predpisi s 
področja delovnega prava. 
 
 

FINANČNI DELAVEC 
 

23. člen 
(finančni delavec) 

 
Zveza ima finančnega delavca, ki ga izvoli Upravni odbor Zveze. 
 
 
Finančni delavec opravlja svoje delo profesionalno ali neprofesionalno (redno ali honorarno delovno 
razmerje). Pogoje za imenovanje finančnega delavca določi Upravni odbor Zveze. 
Pravice, obveznosti in odgovornosti finančnega delavca opredeli Upravni odbor Zveze v skladu z 
veljavnimi predpisi s področja delovnega prava, če je zaposlen redno ali honorarno. 
 
Za opravljanje nalog Finančnega delavca lahko Upravni odbor sklene pogodbo z računovodskim 
servisom. 
 

NADZORNI ODBOR 
 

24. člen 
(sestava in pristojnosti) 

 
Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli Skupščina. Nadzorni odbor na svoji prvi redni seji iz svoje 
sredine izvoli predsednika. Nadzorni odbor spremlja celotno poslovanje Zveze in njenih organov, zlasti 
še finančno materialno poslovanje, ter o svojih ugotovitvah in sklepih poroča Skupščini, po potrebi pa 
tudi Upravnemu odboru Zveze. Nadzorni odbor je voljen za dobo štirih let. Sklep Nadzornega odbora 
je veljaven, če za sklep glasujeta vsaj dva člana od treh navzočih. Nadzorni odbor za svoje delo 
odgovarja Skupščini. 
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DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 

25. člen 
(sestava in mandat)  

 
Disciplinska komisija ima tri člane in dva namestnika, ki jih izvoli Upravni odbor. Disciplinska komisija 
na svoji prvi redni seji iz svoje sredine izvoli predsednika. Disciplinska komisija vodi disciplinski 
postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Mandatna doba 
Disciplinske komisije je štiri leta in za svoje delo odgovarja Upravnemu odboru ter Skupščini. 
 
 

26. člen 
(disciplinske kršitve) 

 
Disciplinske kršitve članov Zveze, ki jih obravnava Disciplinska komisija so naslednje: 

 kršitve določb statuta in ostalih splošnih aktov 
 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Zvezi 
 neizvrševanje sklepov organov Zveze 
 dejanja, ki na kakršenkoli način škodujejo ugledu Zveze 

 
Disciplinske kršitve igralcev, ki jih obravnava Disciplinska komisija so naslednje: 

 neprimerno obnašanje na in izven igrišča na tekmovanjih, ki štejejo za Jakostno lestvico 
Zveze in drugih tekmovanjih pod okriljem Zveze na področju Republike Slovenije, 

 neprimerno obnašanje na in izven igrišča na mednarodnih tekmovanjih, na katerih igralci 
nastopajo bodisi pod okriljem Zveze ali kot posamezniki, 

 uporaba nedovoljenih poživil, 
 drugi primeri kršitev, ki škodujejo dobremu imenu Zveze in ugledu squasha. 

 
 

27. člen 
(disciplinski ukrepi) 

 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem disciplinskem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom 
izreče Disciplinska komisija so za člane: 

 opomin 
 denarna kazen 
 predlog za izključitev 

 
in za igralce: 

 opomin 
 denarna kazen 
 prepoved udeležbe na tekmovanjih 
 odvzem točk za Jakostno lestvico Zveze 
 izključitev iz reprezentance 

 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na Upravni odbor in na 
Skupščino Zveze. 
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MARKETINŠKI ODBOR  
 

28. člen 
(namen in sestava) 

 
Marketinški odbor izvoli Upravni odbor Zveze. Marketinški odbor je nestalni organ Zveze, torej se 
ustanovi izključno za dosego cilja, ki ga določi Upravni odbor Zveze. Marketinški odbor naj bi v prvi 
vrsti skrbel za pridobivanja finančnih sredstev in popularizacijo squasha. 
 
Marketinški odbor deluje v skladu z veljavnimi predpisi in v okviru dejavnosti Zveze. 
 

29. člen 
(sponzorji) 

 
Zveza ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki Zvezi materialno, 
finančno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo na sejah Upravnega odbora, 
nimajo pa pravice odločanja. 
 
 

IV. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE 
 

30. člen 
(finančno poslovanje) 

 
Viri dohodkov Zveze: 

 članarina 
 darila, volila 
 dohodek od dejavnosti društva in naslova materialnih pravic 
 prispevki sponzorjev 
 donacije 
 javna sredstva 
 drugi viri 

 
Zveza ima svoj transakcijski račun. Odredbodajalec je predsednik Zveze, ki lahko za podpisovanje 
pooblasti Sekretarja ali finančnega delavca. Javnost finančno materialnega poslovanja se zagotavlja s 
pravico vpogleda članov Zveze na osebno zahtevo v zadevo in dokumentacijo, vendar samo ob 
navzočnosti Nadzornega odbora. Finančno materialno poslovanje se opravlja v skladu z veljavnimi 
predpisi s tega področja. 
 
Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. 
 
Vsaka delitev premoženja Zveze med njene članice je nična. 
 
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme 
Skupščina. Na redni Skupščini članice vsako leto obravnavajo in potrdijo zaključni račun. 
 
 

V. PRIZNANJA, POHVALE IN NAGRADE 
 

31. člen 
 

Zveza podeljuje priznanja, pohvale in nagrade organizacijam, tekmovalcem in delavcem na področju 
squasha za uspešno in požrtvovalno izpolnjevanje nalog, dosežene rezultate, ter dosežene uspehe pri 
organizaciji in razvoju squasha. Priznanja in nagrade podeljuje skupščina Zveze na predlog Upravnega 
odbora ali članice. 
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VI. KONČNE DOLOČBE 
 

32. člen 
(prenehanje Zveze) 

 
Zveza preneha s svojim delovanjem, če: 

 tako sklene Skupščina Zveze 
 pade število članic pod dve 

 
V primeru prenehanja delovanja Zveze preide njeno premoženje med članice Zveze po enakih deležih. 
 

33. člen 
(drugi splošni akti Zveze) 

 
V skladu z določbami tega statuta urejajo delovanje Zveze tudi pravilniki, ki jih sprejema Skupščina 
Zveze: 

 Pravilnik o organizaciji tekmovanj SQZS 
 Disciplinski pravilnik 
 Pravilnik o registraciji tekmovalcev in ekip 
 Pravilnik o članstvu in članarini 

 
Splošni akti morajo biti usklajeni in sprejeti najkasneje 12 mesecev od dneva začetka veljavnosti tega 
statuta. 
 

34. člen 
(veljavnost statuta) 

 
Ta statut je bil sprejet na izredni Skupščini dne 13.9.2013. Veljati začne, ko pristojni organ ugotovi, da 
je v skladu z zakonodajo. 
 
 
 
Ljubljana, 13.9.2017 
 
 
Podpredsednik UO SQZS:    Predsednik UO SQZS: 
Tomaž Čampa      Gregor Kustec 
 


