Na podlagi 11. člena Zakona o društvih so zastopniki športnih društev dne 25. 11. 2010
sprejeli.

STATUT
ZVEZE MASTERS SMUČARJEV SLOVENIJE
I. TEMELJNE DOLOČBE
1. člen
ZVEZA MASTERS SMUČARJEV SLOVENIJE (v nadaljnjem besedilu: ZMSS) je
samostojno, nepridobitno združenje klubov in društev, ki se ukvarjajo s smučanjem starejših
smučarjev in priznavajo ta statut.
Združevanje v ZMSS je prostovoljno.
ZSMS odloča o zadevah, ki so določene s tem statutom in pravilnikom ZMSS.

II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Ime, sedež in žig
Ime zveze je: ZVEZA MASTERS SMUČARJEV SLOVENIJE.
Skrajšano ime je ZMSS.
Sedež ZMSS je :
Kamniška cesta 6
1230 Domžale
ZMSS ima svoj žig. Žig je okrogel, premera, 3cm . V krogu je lik smučarja na obodu pa napis
ZVEZA MASTERS SMUČARJEV SLOVENIJE.

3. člen
ZMSS je pravna oseba zasebnega prava.
ZMSS odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo in z vsemi sredstvi.
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4. člen
ZMSS sodeluje s Smučarsko zvezo Slovenije in drugimi športnimi organizacijami.

5. člen
Zastopanje in predstavljanje
ZMSS zastopa in predstavlja predsednik.
ZMSS deluje na območju celotne Slovenije.

6. člen
Javnost delovanja in obveščanje
Delovanje ZMSS je javno.
ZMSS obvešča o svojem delovanju člane in javnost. Za obveščanje se koristijo različni
mediji. Člane delovnih teles se obvešča po elektronski pošti. Širša javnost je obveščena preko
interneta.
Za javnost dela je odgovoren predsednik ZMSS.

III. NAMEN IN CILJI DELOVANJA
7. člen
Namen zveze je učinkovito in uspešno uresničevanje skupnih ciljev na področju smučanja in
drugih športov.
Skupni cilji in skupne naloge so:
 tekmovanja na državnem nivoju, kakor tudi ostalih tekmovanj pod okriljem ZMSS.
 skupno nastopanje v odnosu do drugih zvez in organizacij.

8. člen
Naloge
ZMSS izvaja naslednje naloge:
 organiziranje in splošno spodbujanje športnih dejavnosti odraslih za amaterske
športnike še posebej alpskega smučanja,
 organizacija tekmovanj na področju alpskega smučanja v kategorijah nad 30. let,
 organizacija drugih tekmovanj na področju alpskega smučanja,
 pripravljanje in izvajanje prireditev v alpskem smučanju,
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 vzgajanje učiteljskega, trenerskega, sodniškega, organizatorskega in drugega kadra za
delovanje v športnih dejavnostih še posebej v alpskemu smučanju in s tem povezana
organizacija tečajev in drugih oblik usposabljanj,
 organiziranje treningov za ekipe slovenskih masters reprezentanc,
 organiziranje in pripravljanje udeležbe na športnih tekmovanjih,
 izvajanje ekonomske propagande,
 vodenje potrebnih evidenc in skrb za arhiv,
 podeljevanje priznanj in odlikovanj.

IV. ČLANSTVO V ZMSS
9. člen
Osnove za članstvo
Klubi in društva se samostojno odločajo o vstopu v članstvo ZMSS ali morebitnem izstopu iz
nje s sklepom svojega organa upravljanja. Člani ZMSS so klubi in društva, ki med drugim
opravljajo tudi dejavnost s področja alpskega smučanja.
Z vstopom v članstvo ZMSS člani sprejmejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo
iz 11. člena tega statuta in pravilnika ZMSS.
Klubi prevzamejo pravice in dolžnosti z dnem poravnanja pristopnine s katero si zagotovijo
oziroma podaljšajo članstvo v ZMSS za eno leto.

10. člen
Pogoji za članstvo
Klubi morajo za članstvo izpolnjevati naslednje pogoje:
 da so registrirani v skladu z zakonom o društvih,
 da podajo sklep svojega organa upravljanja o pristopu v članstvo ZMSS,
 da plačajo dogovorjeno pristopnino,
 da ne traja prepoved članstva na podlagi odločitve disciplinske komisije.
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11. člen
Pravice in dolžnosti članov
Pravice članov ZMSS so poleg tistih, ki izhajajo iz skupnih interesov, zlasti še:
 da odločajo o svojem članstvu v ZMSS,
 da preko svojih zastopnikov sodelujejo pri delu ZMSS in upravljajo z ZMSS,
 da so deležni strokovne in materialne pomoči skladno z akti in sklepi ZMSS,
 da nadzirajo delo ZMSS in posameznih zastopnikov v organih ZMSS.
Dolžnosti članov ZMSS so poleg tistih, ki izhajajo iz skupnih interesov, zlasti še:
 da spoštujejo statut in uresničujejo sklepe ZMSS,
 da sodelujejo v skupnih akcijah ZMSS,
 da plačujejo pristopnino, katero vsako leto določi IO in se potrdi na skupščini.

12. člen
Prenehanje članstva
Članstvo v ZMSS preneha:
 z izstopom,
 s prenehanjem delovanja kluba,
 z izključitvijo.
Vsak član lahko izstopi iz ZMSS, tako, da predloži sklep najvišjega organa kluba ali društva
predsedniku ZMSS. Predsednik o tem obvesti izvršilni odbor ZMSS.
Izstop začne veljati z dnem predložitve sklepa. S tem dnem prenehajo zastopnikom kluba ali
društva, ki izstopa tudi vse funkcije, ki jih imajo kot funkcionarji ZMSS.
Pred izstopom mora klub ali društvo poravnati vse obveznosti do ZMSS.
Klub ali društvo preneha z delovanjem, kadar predloži pravnomočen upravni akt o izbrisu
kluba ali društva iz registra društev.
Klub ali društvo je lahko izključeno iz ZMSS:
 kadar je njegovo delovanje usmerjeno proti skupnim interesom opredeljenim v 7.
členu tega statuta;
O izključitvi članstva odloča disciplinska komisija, dokončen sklep pa sprejme izvršilni odbor
ZMSS. Rok za izpolnitev vseh obveznosti začne teči z dokončnim sklepom in znaša 30 dni.
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V. ORGANI ZVEZE

13. člen
Organi so:
1. Skupščina
2. Izvršilni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Disciplinska komisija

14. člen
A. Skupščina
Skupščina je najvišji organ ZMSS.
Skupščino sestavljajo zastopniki članov ZMSS. Vsak član ZMSS ima po enega zastopnika.

15. člen
Skupščina odloča o naslednjem:
 sprejema statut in druge splošne akte ZMSS,
 voli in razrešuje predsednika ZMSS, izvršilni odbor, člane nadzornega odbora in člane
disciplinske komisije,
 določa programske smernice in finančna izhodišča za pripravo kratkoročnih in
srednjeročnih načrtov ter drugih programov in dejavnosti ZMSS,
 sprejema poročila o dejavnosti ZMSS in njenih organov,
 odloča o pritožbah zoper odločitve disciplinske komisije,
 odloča o prenehanju delovanja ZMSS.
Skupščina veljavno sklepa, če je prisotna več kot polovica pooblaščenih zastopnikov klubov.
Skupščina odloča z navadno večino glasov vseh članov.
Kadar skupščina odloča o prenehanju delovanja ZMSS je za veljaven sklep potrebno soglasje
vseh članov razen enega.
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16. člen
Skupščina zaseda vsaj enkrat letno in to praviloma na koncu sezone.

Če se odloča o spremembi statuta je potrebno, da za takšno odločitev glasuje najmanj 51%
navzočih članov skupščine.
Skupščina se lahko sestane tudi na izrednih in programskih zasedanjih. Na teh zasedanjih
razpravlja in odloča samo o zadevah zaradi katerih je bila sklicana.

17. člen
Skupščino skliče predsednik ZMSS, najmanj 14 dni pred zasedanjem. Gradivo za sejo morajo
člani prejeti najkasneje sedem dni pred zasedanjem.
Izredno ali programsko zasedanje skupščine lahko poleg predsednika ZMSS skliče tudi
nadzorni odbor ali tretjina članov ZMSS.

18. člen
B. Izvršilni odbor
Izvršilni odbor (v nadaljevanju IO) je organ upravljanja.
IO sestavlja pet članov.

19. člen
IO je pristojen, da razpravlja in odloča o naslednjem:
 izvršuje sklepe skupščine,
 sprejema in izvaja kratkoročne in srednjeročne načrte ter druge programske dejavnosti
ZMSS,
 sprejema program dela reprezentanc ZMSS,
 ustanavlja stalna in začasna telesa
 imenuje predsednike ter člane stalnih in začasnih teles,
 pripravlja gradiva za seje skupščine,
 potrjuje koledar tekmovanj v okviru ZMSS,
 spremlja problematiko delovanja klubov oz. članov,
 odloča o vprašanjih pri urejanju odnosov z državnimi organi, Smučarsko zvezo
Slovenije in regijskimi združenji za alpsko smučanje,
 opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina.

6/11

20. člen
Za proučitev posameznih strokovnih vprašanj ali za izvedbo posamezne naloge lahko imenuje
IO začasno delovno telo in mu s svojim sklepom o ustanovitvi, določi vsebino naloge ali
strokovna vprašanja ter rok izvršitve. Delo začasnega delovnega telesa vodi njegov
predsednik, ki ga imenuje predsednik IO, kakor tudi njegove člane.

21. člen
IO odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik ZMSS po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
Seje sklicuje predsednik na lastno pobudo ali na pobudo najmanj treh članov IO.
Seje vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa ostali člani pred začetkom seje izvolijo vodjo
seje.
IO sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
Odločanje na seji je veljavno, če je prisotnih več kot polovica članov IO.
IO je za svoje delo odgovoren skupščini.

22. člen
C. Nadzorni odbor
Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) ima nadzorno funkcijo.
NO ima predsednika in dva člana.
Sklepe sprejema z večino glasov.

23. člen
NO ima naslednje pristojnosti:
 nadzira izvajanje odločitev organov ZMSS,
 nadzira smotrnost uporabe sredstev,
 ugotavlja zakonitost delovanja,
 poroča o svojem delu skupščini.

24. člen
NO se sestaja po potrebi, vendar obvezno pred sejami skupščine.
NO sklicuje predsednik NO po lastni presoji, na zahtevo predsednika IO ali najmanj tretjine
članov skupščine.
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25. člen
NO za svoje delo odgovarja skupščini.
NO poroča o ugotovitvah o uresničevanju sklepov skupščine in IO ter pravilnosti materialnofinančnega poslovanja ZMSS najmanj enkrat letno na seji skupščine ZMSS, po potrebi pa tudi
sproti seznanja IO.

26. člen
D. Disciplinska komisija
Disciplinska komisija (v nadaljevanju DK) ima predvsem funkcijo razsodišča.
DK sestavljajo predsednik in dva člana.
DK vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
Disciplinske kršitve so predvsem:
-

kršitve določb statuta,

-

nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
zvezi,

-

neizvrševanje sklepov organov zveze,

-

dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu zveze.

DK za ugotovljeno kršitev izreče:
 opomin,
 pogojno izključitev iz članstva,
 trajno izključitev iz članstva.
Zoper sklep DK je dovoljena pritožba v roku 15 dni na skupščino ZMSS. Pritožba zadrži
sklep DK za največ 30 dni. V tem času mora o pritožbi odločati skupščina ZMSS. Odločitev
skupščine je dokončna.

27. člen
Predsednik
Predsednik:
 zastopa in predstavlja ZMSS,
 sklicuje seje skupščine in IO,
 predpisuje splošne in posamične akte, ki jih izda skupščina ali IO,
 podpisuje finančne listine v skladu z zakonom,
 imenuje blagajnika.
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Za svoje delo predsednik odgovarja skupščini.

28. člen
Volitve in trajanje mandatov
Volitve predsednika ZMSS in članov IO, NO ter DK lahko potekajo na seji skupščine ali
dopisno. Volilno pravico imajo člani ZMSS. Vsak klub ali društvo ima en glas.
Vsak klub ali društvo ima pravico kandidiranja po enega kandidata na katerokoli funkcijo v
organih SMS. Pooblaščeni predstavnik kluba sporoči imena kandidatov volilni komisiji do
roka dogovorjenega na seji skupščine ZMSS.
Najkasneje tri dni po pretečenem roku za prijave kandidatov volilna komisija sestavi
kandidatno listo in jo pošlje vsem članom ZMSS. V primeru, da do roka ni prijavljenih dovolj
kandidatov za popolnitev vseh funkcij v organih ZMSS, volilna komisija sestavi kandidatno
listo s toliko kandidati kot je prijavljenih.
Najhitreje sedem dni in najkasneje 10 dni po sestavi kandidatne liste potekajo volitve
predsednika ZMSS in članov IO, NO ter DK.
V primeru dopisnih volitev veljajo vse glasovnice, ki so bile poslane do roka določenega na
kandidatni listi.
V primeru, da sta po prvem krogu volitev dva ali več kandidatov dobila enako število glasov
se za te kandidate razpiše drugi krog volitev na katerem sodelujejo le ti kandidati, glasujejo pa
vsi člani ZMSS z istim številom glasov kot v prvem krogu.
Volilni krogi se ponavljajo do popolnitve vseh razpisanih funkcij. Med posameznimi krogi
dodatne kandidature niso možne.
Rezultate volitev razglasi volilna komisija.
Mandatna doba predsednika ZMSS, članov IO, NO in DK je dve leti. Po izteku mandata so
lahko ponovno izvoljeni.
Člani ZMSS imajo pravico, da še pred potekom mandatne dobe dajo predlog za razrešitev
kateregakoli funkcionarja ZMSS, če ne dela v skladu s statutom in sprejeto politiko ZMSS.
Predlog za razrešitev, ki mora biti obrazložen, obravnava skupščina ZMSS in o njem tudi
dokončno odloča.
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VI. FINANČNO POSLOVANJE IN GOSPODARSKA
DEJAVNOST
Finančno poslovanje
29. člen
ZMSS pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:
 iz pristopnine,
 iz daril,
 iz lastne dejavnosti,
 iz javnih sredstev,
 iz sponzorskih sredstev,
 iz drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za obračunsko leto mora ZMSS
uporabiti izključno za izvajanje svojih dejavnosti, za katere je bila ustanovljena.

30. člen
Sredstva se uporabljajo na podlagi programa dela in finančnega načrta.
Finančno in materialno poslovanje mora biti usklajeno z veljavnimi predpisi.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju. Poslovanje in izkazovanje podatkov mora biti v skladu z
računovodskimi standardi za društva.

31. člen
Premoženje ZMSS sestavljajo nepremičnine in premičnine, ki jih ZMSS pridobiva v času
svojega delovanja. Z njimi upravlja IO.
Nepremičnina se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine ZMSS.

32. člen
Pridobitna dejavnost
Da bo zveza lahko dosegla osnovni namen in izvajala redno dejavnost, bo neposredno v
skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo posamezna področja, opravljala pridobitne dejavnosti
kot so tekmovanja v alpskem smučanju, tečaji alpskega smučanja.
Pridobitna dejavnost se bo izvajala le v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in nalog
zveze in pod pogoji in standardi, ki veljajo za opravljanje takšne dejavnosti za gospodarske in
druge pravne subjekte.
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VII. NAGRADE, DARILA, PRIZNANJA IN POHVALE
33. člen
Skupščina in IO lahko svojim članom, drugim zaslužnim posameznikom, športnim in drugim
organizacijam, ustanovam in podjetjem podeli nagrade, darila in priznanja ali izreče pohvale
za njihove prispevke k dosežkom v okviru ZMSS.

VIII. PRENEHANJE IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
34. člen
ZMSS preneha obstajati:
 če vsi člani razen enega na skupščini sprejmejo sklep o prenehanju delovanja ZMSS,
 s pravnomočno odločbo pristojnega državnega organa,
 če se število članov zmanjša na enega člana,
 po samem zakonu.
Vse nepremične in premične stvari, ki so last ZMSS, preidejo po prenehanju njenega obstoja
v last klubov ali društev ustanoviteljev ZMSS.
Razdelitev sredstev se izvrši skladno s posebnim sklepom, sprejetim ob prenehanju njenega
obstoja.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo po enakem postopku kot je veljal za
sprejem statuta.
Ta statut je bil sprejet dne 25. 11. 2010 in začne veljati takoj.

Domžale, 25. 11. 2010

Predsednik ZMSS: Goltez Matjaž
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