
 
 

 
 

 
 

VABILO 
na 

III. skupščino sindikata SPINS 
(Konferenčna dvorana v VI. nadstropju na sedežu ZSSS, Dalmatinova ulica 4, v Ljubljani,   

v ponedeljek, 10. oktobra 2005, ob 11.00 uri) 
 
 
Vabljeni ste na tretjo skupščino Sindikata profesionalnih igralcev nogometa - SPINS, ki bo potekala 
v ponedeljek, 10. oktobra 2005 s pričetkom ob 11.00 uri, v konferenčni dvorani v VI. nadstropju na 
sedežu ZSSS, Dalmatinova ulica 4, v Ljubljani. Na skupščini so lahko prisotni člani sindikata 
SPINS in tudi ostali nogometaši ter vsi zainteresirani za delovanje sindikata SPINS in razvoj 
slovenskega nogometa. 
 
V skladu s 16. členom statuta SPINS skupščino sklicuje predsednik sindikata Dejan Stefanović 
zaradi nujnih sprememb statuta.  
 
Vodstvo sidikata se je odločilo, da bo skupščino izvedlo v omejenem obsegu, tako da naj bi 
zasedanju prisostvovala najmanj dva predstavnika iz vsakega kluba 1. SNL ter predstavniki ostalih 
članov iz klubov nižjega ranga tekmovanj NZS. Potni stroški bodo sodelujočim članom sindikata 
SPINS povrnjeni po zaključku skupščine, poskrbljeno pa bo tudi za pijačo in prehrano. 
 
Predlagani dnevni red skupščine: 
 

1.  Otvoritev 3. zasedanja skupščine SPINS 
2.  Izvolitev delovnega predsedstva 
3.  Potrditev dnevnega reda 
4.  Potrditev članstva SPINS v FIFpro 
5.  Predlog spremembe statuta in glasovanje o spremembi statuta 
6.  Izvolitev novih predstavnikov v organih sindikata SPINS 
7.  Poročilo o delu sindikata SPINS in pregled pobud sindikata SPINS (enotna pogodba) 
8.  Finančno poročilo za preteklo sezono 
9.  Izvedba plačevanja članarin 
10.  Predstavitev in izmenjava mnenj o posebnem skladu za športnike 
11.  Izvedba SPINS Gala 2005 in priprava revije SPINS PLAYER 
12.  Projekti SPINS v prihodnosti 
13.  Razno... 

 
 
Vabljeni so tudi predstavniki klubov in organov NZS. 
 
 
Vsi vljudno vabljeni! 
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Vodstvo sindikata SPINS 
 

Predsednik  
Dejan Stefanović 

 
SPINS 
Topniška c. 33 B 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
TR: 29000-0055198386 
Telefon: +386 1 4379378 
Fax: +386 1 4379379 
GSM: +386 41 747003 
E-mail: info@spins-sindikat.si 
Www: http://www.SPINS-sindikat.si 

SŠS 
Dalmatinova 4 
1000 Ljubljana 
Slovenija 
GSM: +386 41 747 003 
Tel: +386 1 4341280 
E-mail: info@sss-sindikat.si 
Www: http://www.sss-sindikat.si 
 


