Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. list RS, št. 64/2011) je Skupščina
Športne zveze Maribor kot njen najvišji organ na svoji seji dne xx. xx. 2018 v Mariboru sprejela sklep o
sprejemu oz. potrditvi sledečega Statuta Športne zveze Maribor.

Statut
Športne zveze Maribor

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Športna zveza Maribor (v nadaljevanju: zveza) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje,
ki v svojem članstvu združuje športna društva, športne klube in ostale pravne osebe v skladu s predpisi,
ki urejajo področje delovanja društev ter imajo sedež v MO Maribor, in delujejo na področju mesta
Maribor, Republike Slovenije, v Evropski uniji ali drugje.
Delovanje zveze temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združenja članov, enakih pogojih
za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov ter na načelih javnosti dela.
2. člen
Člani zveze so lahko vse pravne osebe, ki imajo dejavnost športa vpisano v ustanovnem aktu.
Vloga novega člana za vključitev v zvezo mora vsebovati odločbo pristojne upravne enote o registraciji,
statut, ime odgovorne osebe in sklep najvišjega organa pravne osebe, da želi pristopiti k članstvu v
zvezi. O izpolnjevanju pogojev za članstvo odloča Upravni odbor zveze. Člani pristopijo tako, da
podpišejo pristopno izjavo o prostovoljnem vključevanju v zvezo, izjavo o izvajanju programa na
področju športa ter izjavo o sprejemanju in spoštovanju aktov in navodil zveze. Na podlagi sprejetega
sklepa najvišjega organa pravne osebe, ki se želi včlaniti, pristopno izjavo podpiše zakoniti zastopnik
pravne osebe. Vstop v polnopravno članstvo obravnava in potrdi Upravni odbor zveze z navadno
večino.
Po prejemu vse potrebne dokumentacije za včlanitev in potrditvi sprejema novega člana v članstvo, ki
ga izvrši Upravni odbor zveze, ter plačani članarini član pridobi vse pravice in dolžnosti.
Po potrditvi o sprejemu v zvezo upravni odbor zveze razvrsti člana v panogo.

3. člen
Pravice članov zveze so, da:

̶

̶

̶

̶

volijo ter so njihovi predstavniki izvoljeni v organe zveze,
sodelujejo pri delu in soodločajo v organih zveze,
uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti zveze,
so seznanjeni s programom in finančno-materialnim poslovanjem zveze.

4. člen
Dolžnosti članov zveze so, da:
̶
̶

spoštujejo ta statut in druge akte ter sklepe in odločitve zveze,
aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog zveze,
redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi Skupščina zveze,
zvezi posredujejo informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog,
prenašajo svoje izkušnje in znanje na druge člane zveze,
varujejo ugled zveze.
̶
̶
̶
̶

5. člen
Članstvo v zvezi preneha:
̶
̶

s prostovoljnim izstopom člana,
s črtanjem,
z izključitvijo.
̶

Član lahko prostovoljno izstopi iz zveze, če posreduje pisno izjavo o izstopu. Pred izstopom mora do
zveze poravnati vse svoje obveznosti. V obdobju po podani pisni izjavi o izstopu pa do odločitve
Upravnega odbora zveze o izstopu članu zveze vse pravice iz naslova članstva v zvezi mirujejo. O
izstopu razpravlja in odloča Upravni odbor zveze z navadno večino.
Člana lahko Upravni odbor zveze črta iz članstva zveze, če član preneha z delovanjem ali obstojem.
Člana lahko Upravni odbor zveze izključi iz članstva zveze na predlog Disciplinske komisije zveze, če
član ne deluje skladno z Zakonom o športu, če ne deluje skladno z akti oziroma navodili zveze ali če
navkljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
6. člen
Člani zveze, razvrščeni po nogah, sodelujejo pri delu zveze preko svojih delegatov. Pravice in dolžnosti
delegatov so:
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Upravni odbor zveze obveščati o sklepih, mnenjih in predlogih društev ter panogah, ki jih
zastopajo,
zavzemati se za uresničevanje sprejetih sklepov,
poročati društvom, katerih delegati so, o delu organov zveze in o sprejetih sklepih ter
navodilih zveze,
predlagati v obravnavo vprašanja, ki se nanašajo na zvezo in delo njenih organov,
redno in aktivno sodelovati pri delu organov zveze,
z glasovanjem odločati o vseh predlogih, ki so na dnevnem redu posameznega organa zveze,
ter voliti in biti voljen v organe zveze.

Če se delegat panoge dvakrat zaporedoma ne udeleži seje Skupščine zveze in tri dni pred sklicem seje
pisno ne poda opravičljivih razlogov za odsotnost ali do začetka seje ne imenuje pooblaščenca v skladu
s postopkom, ki ga predpiše Upravni odbor zveze, Upravni odbor zveze pozove društva, člane panoge,
ki jih ta delegat predstavlja, da imenujejo novega delegata. Pozvana društva morajo v roku 14 dni od
poslanega poziva s strani zveze Upravnemu odboru zveze pisno posredovati izjave – pooblastila več
kot polovice društev, ki sestavljajo panogo, za imenovanje novega kandidata. Če v danem roku društva,
člani panoge, tega ne storijo, ima Upravni odbor zveze pravico imenovati začasnega delegata izmed

društev, članov panoge, in sicer do prejema prej navedenega deleža izjav o imenovanju novega
kandidata s strani društev, ki so razvrščena v posamezno panogo.
7. člen
Delovanje zveze je javno. Svoje člane zveza obvešča:
̶
̶

s pravico vpogleda v zapisnike organov zveze,
z občasnimi pisnimi obvestili o delovanju zveze,
preko spletne strani in drugih socialnih omrežij.
̶

Za zagotavljanje javnosti dela in podajanje objektivnih, resničnih in točnih informacij o delu zveze je
odgovoren zakoniti zastopnik zveze ali z njegove strani pooblaščena oseba.
8. člen
Zveza se z odločitvijo Skupščine zveze lahko združuje z drugimi sorodnimi organizacijami.
9. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava in deluje v javnem interesu na področju športa.
V pravnem prometu zveza uporablja naziv Športna zveza Maribor. Skrajšanega imena zveza nima.
Sedež zveze je v Mariboru.
Zvezo zastopa zakoniti zastopnik (predsednik zveze) samostojno in s polnimi pooblastili, kot to določa
statut. V primeru njegove odsotnosti je skladno s statutarnimi pravili določen njegov namestnik , ki ima
prav tako polna pooblastila.
Predsednik zveze lahko določen del svojih pooblastil s sklepom prenese na katerega izmed članov
Upravnega odbora zveze ali na podpredsednika zveze.
10. člen
Žig zveze je okrogle oblike s premerom 3 cm. Na njem je napis Športna zveza Maribor. Poleg žiga ima
zveza za promocijske namene tudi znak zveze, ki ga določi Upravni odbor zveze.
Zveza ima svojo davčno številko, svoj transakcijski račun ter je neodvisna in avtonomna organizacija.

II. NAMEN IN CILJI ZVEZE
11. člen
Namen zveze je skrb za enakomeren razvoj športa v športnih društvih, panožnih zvezah, vzgojnoizobraževalnih zavodih, taborniških organizacijah, na univerzi ter v drugih pravnih subjektih, ki delujejo
na področju športa v vseh interesnih in starostnih kategorijah.
Prav tako je namen zveze spodbujanje športne dejavnosti in s tem prispevanje k razvoju športa v lokalni
skupnosti in v Republiki Sloveniji upoštevajoč naslednje cilje:
̶
̶

̶

da se deklarira kot krovna športna zveza na področju športa v Mestni občini Maribor,
da deluje po načelu enakopravnosti vseh članov zveze,
da usklajuje delo članov, združenih v zvezo, in opravlja skupne ali specialne naloge na tem
področju,

̶

da zastopa člane zveze v zadevah skupnega pomena,
da nudi pomoč pri izvajanju in izvaja športne prireditve,
da seznanja člane zveze z aktualnimi informacijami s področja delovanja zveze, informacijami
širšega pomena ter javnimi objavami,
da vzpodbuja člane zveze k aktivnemu sodelovanju na športnih tekmovanjih,
da članom zveze nudi pomoč pri izvajanju in izvaja izobraževanja, usposabljanja, seminarje,
tečaje in posvete na področju športa,
da sodeluje pri izvajanju in izvaja izbiro športnika leta,
da razvija in krepi stike s športnimi zvezami in organizacijami v sosednjih deželah ter
slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu,
da opravlja druge naloge za potrebe mariborskega oziroma slovenskega športa.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

12. člen
Namene in cilje zveza uresničuje s tem, da:
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

obravnava vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za člane zveze,
spremlja razvoj področja športa, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev vprašanj v
okviru statutarnih pooblastil,
glede vprašanj in nalog skupnega pomena zastopa člane pred različnimi organi in
institucijami,
sodeluje z drugimi organizacijami in institucijami, ki delujejo na področju športa,
daje pobude in preko svojih članov organizira take oblike dela, ki omogočajo vključevanje v
športne aktivnosti vsem starostnim stopnjam in socialnim kategorijam,
oblikuje letne in večletne načrte dela na področju športa,
sodeluje pri oblikovanju meril in kriterijev na področju športa ter skrbi za njihovo
uresničevanje,
skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
skrbi za zakonito in racionalno rabo sredstev, s katerimi upravlja,
nastopa na javnih razpisih s področja športa kot pooblaščen izvajalec in v skladu z merili ter
pogoji razpisa razporeja prejeta sredstva.
13. člen

Z namenom pridobivanja finančnih in drugih sredstev, ki so potrebna za financiranje dejavnosti zveze
in doseganje njenih ciljev, lahko zveza opravlja tudi pridobitno dejavnost, vendar le v obsegu,
potrebnem za uresničevanje namenov in ciljev zveze oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji zveze le, če lahko neposredno pripomore k
uresničevanju namenov oziroma ciljev zveze, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov
zveze. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze se šteje le tista pridobitna dejavnost, ki
skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev zveze.
Zveza lahko z namenom zagotavljanja kvalitetnejših pogojev za razvoj športa ustanovi gospodarsko
družbo ali poveri opravljanje pridobitne, gospodarske ali druge dejavnosti drugim pravnim ali fizičnim
osebam na temelju pogodb o sodelovanju.

III. ORGANI ZVEZE
14. člen
Stalni organi zveze so:

̶

Skupščina zveze (v nadaljevanju: skupščina),
Upravni odbor zveze (v nadaljevanju: upravni odbor),
Nadzorni odbor zveze (v nadaljevanju: nadzorni odbor),
Disciplinska komisija zveze (v nadaljevanju: disciplinska komisija).
̶
̶
̶

Mandat članov organov zveze traja 4 leta, razen mandat delegatov skupščine. Organizacija ter
delovanje organov zveze sta opredeljena s tem statutom.
Članstvo v upravnem odboru, nadzornem odboru ter disciplinski komisiji se medsebojno izključuje.
Zaposleni na zvezi ne morejo biti člani nobenega od zgoraj navedenih stalnih organov zveze, lahko pa
opravljajo administrativna dela za organe zveze ter delo vodenja skupščine, vendar brez glasovalne
pravice.
Delo v vseh organih je častno in za svoje delo v organih ne prijemajo nobenih sejnin, plačil ali
nadomestil.
V kolikor je posamezen član organa opravljal delo, izobraževanje ali pot za zvezo, ki presega delokrog
in obremenitve, ki jih določajo ta statut in drugi akti zveze, lahko upravni odbor na predlog predsednika
ali sekretarja zveze in na podlagi poročila o delu, ali poročila o opravljeni poti, ali poročila o
izobraževanju, posameznemu članu organa odobri izplačilo za opravljeno delo oz. izplačilo za povrnitev
nastalih stroškov. Pot in izobraževanje za zvezo se lahko opravi samo ob predhodni odobritvi
predsednika ali sekretarja zveze. Ta določila ne veljajo za sekretarja zveze in ostale zaposlene.

Skupščina
15. člen
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in namenov
zveze, zlasti pa:

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

̶

sprejema statut zveze, njegove spremembe in dopolnitve,
sprejema pravilnike in interne akte, ki urejajo delovanje skupščine ter upravnega odbora,
določa smernice delovanja in cilje zveze ter sprejema njen program dela in finančni načrt,
sprejema poročila o delu organov zveze, ki so zavezani poročanju skladno z določili tega
statuta,
sprejema poslovno poročilo in letno poročilo zveze,
voli predsednika, oba podpredsednika, člane upravnega odbora, razen predsednika
Strokovnega sveta zveze ter predsednika Komisije za šolski šport zveze, člane nadzornega
odbora in disciplinske komisije,
določa višino članarine,
odloča o včlanitvi zveze v druge organizacije,
dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in ostalih organov zveze, v
kolikor statut ne določa drugače,

̶
̶
̶

potrjuje poslovne odločitve v zvezi s nepremičninami in osnovnimi sredstvi zveze v vrednosti
nad 5.000,00 EUR,
odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,
sprejme sklep o prenehanju delovanja zveze.
16. člen

Volitve članov organov zveze ter volitve predsednika in obeh podpredsednikov zveze so praviloma
javne. Skupščina pa lahko pred samim glasovanjem sprejme sklep, da so volitve tajne. Skupščino vodi
delovno predsedstvo, ki je za vsak sklic skupščine posebej imenovano na sami seji skupščine.
Podrobnejši potek zasedanja skupščine je določen v Poslovniku o delu skupščine.
17. člen
Skupščino sestavljajo delegati (predstavniki) športnih društev, članov zveze, po posameznih panogah.
Panoge določi upravni odbor s sklepom. Mandat delegata ni omejen in ni vezan na mandate delovnih
teles zveze. Register evidentiranih delegatov se vodi v pisarni zveze. Vsak delegat mora v pisarno zveze
dostaviti izjavo – pooblastilo, podpisano s strani zakonitih predstavnikov društev, ki so razvrščeni v
panogo, ki jo kot delegati predstavljajo. V kolikor noben izmed predlaganih delegatov s strani zakonitih
predstavnikov društev, ki so razvrščena v panogo, ne prejme izjav – pooblastil več kot polovice vseh
članov, ki sestavljajo panogo, lahko upravni odbor do prejema prej navedenega deleža izjav imenuje
začasnega delegata za to panogo. Register evidentiranih delegatov se vodi v pisarni zveze. Na skupščini
imajo pravico glasovati vsi delegati, ki so v registru evidentirani najkasneje deset dni pred datumom
skupščine. Izjava – pooblastilo je trajno in velja do spremembe ali do preklica, ki se poda na isti način,
kot je bila vložena prvotna izjava – pooblastilo.
18. člen
Skupščina je lahko redna, izredna, volilna in korespondenčna. Redna skupščina se sestaja najmanj
enkrat letno, sicer pa po potrebi. Redno, volilno in korespondenčno sejo sklicuje predsednik zveze ali
z njegove strani pooblaščena oseba na predlog upravnega odbora. Izredno sejo skupščine lahko skliče
ena tretjina vseh članov zveze, ena tretjina vseh članov upravnega odbora ali disciplinska komisija.
Volilno sejo skupščine se sklicuje vsaka štiri leta ob poteku mandatov članov organov zveze.
Korespondenčno sejo skupščine lahko skliče predsednik zveze ali s strani predsednika pooblaščena
oseba, vendar samo za potrjevanja administrativnih ali nujnih zadev, katerih nesprejem bi otežil
delovanje zveze.
Prav tako se lahko korespondenčna seja skliče s pripravljalnim gradivom, na podlagi katerega se
absolutna večina delegatov opredeli za korespondenčni način glasovanja. V takšnem primeru mora biti
pred glasovanjem o sklepih izvedeno glasovanje o sklepu, ki jasno izraža voljo delegatov, da želijo o
predlaganih sklepih glasovati korespondenčno.
V nobenem primeru pa se na korespondenčni seji ne more glasovati o spremembah statuta, volitvah
predsednika ter podpredsednikov zveze, poslovnem in letnem poročilu zveze, programu dela ter
finančnem načrtu in prenehanju delovanja zveze.
Delovanje skupščine je podrobneje opredeljeno v Poslovniku o delu skupščine.
19. člen

Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotna najmanj polovica vseh delegatov. Če ob predvidenem
začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nato pa skupščina veljavno sklepa, če je
prisotna vsaj 1/4 vseh delegatov.
20. člen
Skupščina sprejema odločitve z glasovanjem. Odločitev je veljavno sprejeta, kadar glasuje zanjo večina
vseh navzočih in evidentiranih delegatov. Praviloma se odloča z javnim glasovanjem, vendar lahko
skupščina s posebnim sklepom pred glasovanjem odloči, da je posamezno glasovanje tajno. Kadar
skupščina odloča o statutu oz. njegovih spremembah, je potrebno soglasje dveh tretjin prisotnih
delegatov, pri čemer mora biti prisotna več kot polovica vseh delegatov.
O seji skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.
21. člen
Seje skupščine sklicuje predsednik zveze. Predsednik skliče sejo skupščine na predlog:
̶
̶

ene tretjine vseh članov upravnega odbora,
nadzornega odbora,
ene tretjine vseh članov zveze.
̶

22. člen
Predsednik zveze mora sklicati sejo skupščine v roku 30 dni po prejemu pisnega predloga za sklic. Če
tega ne stori, lahko skliče sejo skupščine predlagatelj.

Upravni odbor
23. člen
Upravni odbor kot izvršilni organ zveze upravlja zvezo med dvema sejama skupščine.
24. člen
Upravni odbor sestavlja 15 članov. Sestava upravnega odbora je sledeča:
̶

predsednik,
2 podpredsednika,
predsednik Strokovnega sveta zveze, ki mu članstvo pripada po funkciji,
predsednik Komisije za šport otrok in mladine zveze, ki mu članstvo pripada po funkciji,
10 članov, izvoljenih na skupščini na predlog članov zveze.
̶
̶
̶
̶

Predsednik in podpredsednika upravnega odbora so hkrati tudi predsednik in podpredsednika zveze.
25. člen
Naloge upravnega odbora:

̶

̶

̶

̶

̶

uresničuje sklepe skupščine,
sprejema predloge letnega in večletnega načrta dela ter predloge letnih finančnih načrtov,
spremlja uresničevanje načrta dela, poslovnega načrta zveze in finančnega načrta zveze,
odloča o izpolnjevanju pogojev za članstvo,
odloča o prenehanju članstva v zvezi,

̶

dokončno odloča o sklepih disciplinske komisije,
imenuje sekretarja zveze in delavce strokovne službe zveze,
imenuje odredbodajalca za izvajanje finančnega načrta zveze,
imenuje člane stalnih in začasnih delovnih teles upravnega odbora ter razpravlja o delu teh
teles,
imenuje predstavnike zveze v organe drugih organizacij,
predlaga priznanja in nagrade športnikom, športnim delavcem in športnim organizacijam,
poroča skupščini o svojem delu,
odloča o spremembi naslova sedeža zveze,
pripravi predlog o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,
opravlja druge funkcije, za katere ga pooblasti skupščina,
sprejema pravilnike ter druge akte, ki urejajo organizacijo dela ter poslovanje zveze na vseh
področjih delovanja zveze, razen na področju, katerega pristojnost urejanja je podeljena
skupščini.
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta oziroma v primeru kasnejšega, nadomestnega
imenovanja, do poteka mandata upravnega odbora, v katerega je bil nadomestni član imenovan. To
ne velja za predsednika Strokovnega sveta zveze in predsednika Komisije za šport otrok in mladine
zveze, ki ju skupščina ne imenuje.
26. člen
Upravni odbor sklicuje predsednik po potrebi, dolžan pa ga je sklicati, če to zahteva:
̶
̶

nadzorni odbor,
disciplinska komisija,
ena tretjina članov upravnega odbora.
̶

27. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov z veljavnim mandatom.
Upravni odbor odloča z večino glasov navzočih članov. Če član upravnega odbora prostovoljno odstopi
s funkcije, oziroma če zaradi smrti ali bolezni trajno ne more več opravljati funkcije člana upravnega
odbora, se za namen zagotavljanja sklepčnosti ter delovanja upravnega odbora zveze kvorum za
določanje sklepčnosti zmanjša za število takšnih članov, in sicer do imenovanja nadomestnih članov s
strani skupščine oz. do imenovanja novega predsednika Strokovnega sveta zveze in/ali predsednika
Komisije za šport otrok in mladine zveze.
28. člen
Upravni odbor lahko ima stalna ali občasna delovna telesa – odbore, komisije ali svete. Stalna in
občasna delovna telesa delujejo na področju, ki jim ga določi upravni odbor. Upravnemu odboru lahko
predlagajo v obravnavo gradiva in programe s svojega področja delovanja ter izvršujejo naloge v skladu
z danimi pooblastili. Predsednika in člane omenjenih teles imenuje upravni odbor.
Stalna delovna telesa upravnega odbora so:

̶

̶

̶

Strokovni svet zveze,
Komisija za priznanja zveze,
Komisija za šport otrok in mladine zveze.

Število članov ter način dela stalnih delovnih teles iz prejšnjega odstavka določi upravni odbor.

Predsednik, podpredsednika ter strokovne službe zveze
29. člen
Predsednika in oba podpredsednika zveze voli skupščina na predlog vsaj enega izmed članov zveze.
Predsednika in podpredsednika se voli za dobo štirih let in so po preteku te dobe lahko ponovno
izvoljeni.
Predsednik zveze opravlja naslednje naloge:
̶

zastopa in predstavlja zvezo ter upravni odbor,
sklicuje seje skupščine in upravnega odbora,
podpisuje akte in sklepe skupščine in upravnega odbora,
spremlja uresničevanje sklepov skupščine in upravnega odbora,
opravlja druge naloge, ki mu jih naložita skupščina in/ali upravni odbor.
̶
̶
̶
̶

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini in upravnemu odboru.
Upravni odbor določi, kateri od obeh podpredsednikov se na upravni enoti vpiše kot drugi zakoniti
zastopnik s polnimi pooblastili. Ta podpredsednik nadomešča predsednika v okviru vseh pooblastil v
primeru začasne odsotnosti predsednika.
V primeru, da predsednik odstopi ali ko zaradi višje sile ne more več opravljati svoje funkcije,
podpredsednik zveze, ki je na upravni enoti vpisan kot drugi zakoniti zastopnik, prevzame funkcijo
vršilca dolžnosti predsednika. Funkcijo vršilca dolžnosti predsednika podpredsednik opravlja do
izvolitve novega predsednika.
30. člen
Sekretarja oz. vodjo strokovne službe zveze imenuje in razrešuje upravni odbor za mandatno dobo
štirih let. Po poteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana na funkcijo sekretarja. Svojo
funkcijo lahko sekretar opravlja tudi profesionalno. Način in obliko dela sekretarja ter ostalih delavcev
strokovne službe zveze opredeli in določi upravni odbor.
31. člen
Sekretar opravlja predvsem naslednje naloge:

̶

̶

̶

̶

̶

opravlja strokovno-tehnična in administrativna dela,
skrbi za operativno izvedbo sklepov skupščine, upravnega odbora in drugih organov zveze,
skrbi za koordinacijo dela organov zveze,
pripravlja strokovna gradiva za seje skupščine, upravnega odbora in drugih organov zveze,
opravlja druge strokovne naloge, ki mu jih določi upravni odbor in/ali predsednik zveze.

Nadzorni odbor
32. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani (predsednik in dva člana) in dva namestnika, ki jih voli skupščina.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov zveze.
Nadzorni odbor vodi predsednik, ki ga člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe.
Člane nadzornega odbora se voli izmed predstavnikov članic zveze. Voljeni so za 4 leta in so lahko po
zaključenem mandatu ponovno izvoljeni.
33. člen
Nadzorni odbor nadzoruje izvajanje določil statuta in drugih aktov zveze, ki se nanašajo na finančnomaterialno poslovanje zveze, nadzoruje izvajanje sklepov skupščine ter nadzoruje finančno-materialno
poslovanje zveze.
Nadzorni odbor pregleda finančno-materialno poslovanje zveze vsaj enkrat letno. Za pomoč pri svojem
delu lahko najame zunanjo strokovno pomoč.
Nadzorni odbor je odgovoren skupščini, ki ji poroča o svojih ugotovitvah ter ji lahko v primeru
ugotovljenih kršitev predlaga razrešitev posameznega člana organa zveze, če je tega člana imenovala
skupščina. Če je člana organa zveze imenoval upravni odbor in je za razrešitev pristojen on, pa nadzorni
odbor predlog za razrešitev člana organa zveze poda upravnemu odboru.
34. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če sta na seji nadzornega odbora prisotna vsaj 2 člana in če
za sprejetje sklepov glasuje večina prisotnih članov nadzornega odbora. Predsednik ali po njegovem
pooblastilu drug član nadzornega odbora je vabljen na vse seje organov zveze brez pravice odločanja.

Disciplinska komisija
35. člen
Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov zveze ali
organov zveze.
Disciplinska komisija vodi postopke ter izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom
zoper člane zveze, člane organov zveze ter delavce zveze. Sklep je sprejet, če so na seji disciplinske
komisije prisotni vsi člani disciplinske komisije ter če sta za sprejetje sklepa glasovala vsaj dva člana
komisije.
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico do pritožbe na upravni odbor kot
drugostopenjski organ. V kolikor pa je disciplinski ukrep izrečen članu upravnega odbora, ima prizadeti
pravico do pritožbe na skupščino, ki je v takšnem primeru drugostopenjski organ.

IV. FINANČNO-MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE
36. člen
Zveza pridobiva finančna in materialna sredstva za delovanje in izvajanje programa, ciljev in nalog:
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

s članarino,
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti zveze,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev in sponzorjev,
iz proračunskih in drugih javnih sredstev,
iz sredstev fundacij,
iz prihodkov pridobitne dejavnosti zveze,
iz drugih virov.
37. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta skladno s pooblastili oz. pristojnostmi iz tega statuta in
skladno z medsebojnim pisnim dogovorom predsednik ali pooblaščeni podpredsednik, na podlagi
predsednikovega pisnega pooblastila pa tudi pooblaščena tretja oseba.
Zveza je dolžna namensko, varčno in preudarno gospodariti s svojim premoženjem in sredstvi; zveza je
dolžna s svojim premoženjem in sredstvi ravnati kot dober gospodar.
Finančno poslovanje zveze poteka preko transakcijskega računa zveze pri pooblaščeni banki.
Začasne presežne prilive sredstev, ki jih še ne uporabi za uresničevanje programa, zveza nalaga
izključno v banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje.
Finančno in materialno poslovanje zveze vodijo strokovno usposobljeni delavci zveze (računovodstvo)
ali organizacija, registrirana za opravljanje teh poslov, v skladu s tem statutom, veljavno zakonodajo in
računovodskimi standardi za društva ter pravilnikom zveze, ki ga sprejme upravni odbor v roku 6
mesecev po sprejetju tega statuta in v katerem morajo biti tudi določila o ločenem vodenju podatkov
o finančnem in materialnem poslovanju iz obeh dejavnosti, o vodenju poslovnih knjig po sistemu
dvostavnega knjigovodstva, o letnem poročilu z bilanco stanja in izkazom poslovnega uspeha in o
revidiranju računovodskih izkazov, pa tudi določila o osebnih prejemkih iz naslova delovanja
posameznikov v zvezi.
38. člen
Za zakonito poslovanje zveze odgovarjajo zveza ter njena predsednik in pooblaščeni podpredsednik.
Zveza odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti zveze odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne
osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale premoženje zveze ali s preusmeritvijo
poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično
osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da zveza ne bo mogla poravnati obveznosti
tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja zveze, ki so ga povzročile s
svojim ravnanjem.
Za obveznosti zveze v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna oseba,
ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist, do višine pridobljene premoženjske
koristi.

V. PRENEHANJE ZVEZE
39. člen
Zveza preneha:
̶
̶

po volji članov,
na podlagi zakona.

Zveza preneha po volji članov, če so prenehali pogoji in razlogi, zaradi katerih je bila zveza ustanovljena
ali če se je število članov zmanjšalo pod 3. V takem primeru zveza preneha s sklepom skupščine, ki ga
sprejme 2/3 vseh članov.
40. člen
V primeru prenehanja delovanja zveze opravi popis premoženja ter pravic in obveznosti zveze posebna
likvidacijska komisija, ki jo imenuje skupščina. S sklepom skupščine se določi prehod premoženja zveze
na drugo pravno osebo v skladu z zakonom.
41. člen
V primeru prenehanja delovanja zveze je predsednik zveze dolžan v 30 dneh od sprejetja sklepa o
prenehanju zveze na skupščini o tem obvestiti pristojni upravni organ za registracijo, da se opravi izbris
zveze iz registra društev.

VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
42. člen
Ta statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini.
43. člen
Za razlago določb statuta je pristojna skupščina.
44. člen
Splošni akti zveze, usklajeni s tem statutom, morajo biti sprejeti najkasneje v 12 mesecih po začetku
veljavnosti tega statuta. Do sprejetja splošnih aktov iz prejšnjega stavka se uporabljajo veljavni splošni
akti zveze, v določbah, ki niso v nasprotju s tem statutom.
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Zakoniti zastopnik:

