Statut Zveze društev petanke Slovenije

Na podlagi določil Zakona o društvih ( Ur. list RS št. 60/1995, 89/1999, 617/2006 ) je
skupščina, kot najvišji organ ZVEZE DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE na svoji seji
dne 05.03.2017 sprejela sklep o spremembi 2. člena Statuta ZDPS in s tem potrdila
in sprejela

STATUT
Zveze društev petanke Slovenije

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zveza društev: ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE s skrajšano oznako ZDPS
(v nadaljevanju: Zveza) je nacionalna zveza društev, klubov ali združenj (v
nadaljevanju »društva«), ki so organizirana v skladu z Zakonom o društvih in
ustanovljena zaradi razvijanja in širjenja igre petanke in drugimi sorodnimi
dejavnostmi.
2. člen
Zveza je pravna oseba zasebnega prava s sedežem: Linhartova cesta 47, 1000
Ljubljana.
3. člen
Zveza ima svoj znak in žig.
Znak Zveze je v obliki polkrožnega ščita. Notranjost je zgoraj modre barve, na sredi
bela črta predstavlja simbol Triglava, spodaj so na zeleni podlagi tri krogle in ciljna
krogla. Po zunanjem obodu ščita piše z modro barvo ZVEZA DRUŠTEV PETANKE
in zgoraj z zeleno barvo SLOVENIJA.
Zveza uporablja tri žige. Žigi Zveze so okrogle oblike, z napisom po obodu ZVEZA
DRUŠTEV PETANKE in v sredini SLOVENIJE.
4. člen
Zveza je v skladu s pogodbo o sodelovanju med Balinarsko zvezo Slovenije in ZDPS
včlanjena v Olimpijski komite Slovenije - združenja športnih zvez. Zveza lahko
sodeluje z drugimi organizacijami in zvezami v Republiki Sloveniji in izven nje.
Zveza je lahko član mednarodnih združenj, ki delujejo na področju razvoja petanke.
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Sklep o včlanitvi ali izstopu Zveze v oziroma iz mednarodnih združenj lahko sprejme
le najvišji organ Zveze, pri tem pa mora odločitev podpreti večina pooblaščenih
zastopnikov članov Zveze, ki so prisotni pri odločanju.
5. člen
Delo zveze in njenih organov je javno.
Svoje člane obvešča Zveza na naslednje načine:
1. s pravico vpogleda v zapisnike organov Zveze,
2. na rednih sestankih organov Zveze.
Zveza lahko svoje člane obvešča tudi:
1. preko sredstev javnega obveščanja,
2. preko glasila Zveze,
3. preko elektronskih medijev,
4. na druge načine.
Zveza lahko obvešča širšo javnost tudi tako, da organizira okrogle mize, tiskovne
konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali
drugih organizacij, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Zveze. Predsednik lahko
pooblasti posebnega predstavnika za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in
pravilnost navedenih podatkov.
6. člen
Včlanjena športna društva delujejo po lastnih statutih ali pravilnikih, ki pa ne smejo
biti v nasprotju s statutom Zveze.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DELOVANJA
7. člen
Zveza je ustanovljena s ciljem, da združuje in vzpodbuja razvoj petanke kot športne
igre, izobraževanje, športne aktivnosti in ustvarja pogoje za delovanje njenih članov
na tem področju.
Dejavnost zveze je nepridobitna, dohodek pa mora biti namenjen za izvajanje
dejavnosti in nalog zveze. Zveza lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost, pod pogoji,
ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje Zakon o društvih. Pridobitna dejavnost je
povezana z nameni in cilji društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti
društva in se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in
ciljev zveze, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Prosta likvidna sredstva
zveze se lahko naložijo z namenom ohranjanja ali povečanja njihove vrednosti.
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Namen Zveze je spodbujati športno dejavnost in s tem prispevati k razvoju športa v
Republiki Sloveniji. Za uresničitev svojih ciljev izvaja Zveza naslednje naloge oz.
dejavnosti:
1. spodbuja združevanje športnih organizacij v Zvezo po načelu svobodnega
združevanja in samostojne opredelitve vsakega športnega društva,
2. posreduje strokovno, tehnično in drugo pomoč članom Zveze, določa igralna
pravila za igralce, ki so člani društev, sodeluje pri oblikovanju meril in
kriterijev
v športu ter skrbi za njihovo uresničevanje,
3. prizadeva si za visoko strokovno raven dela Zveze in njenih članov,
4. zavzema se za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju
Zveze,
5. spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društev in obravnava vprašanja in
naloge, ki so skupnega pomena za športna društva,
6. skrbi za uveljavljanje tekmovalnih sistemov, ki spodbujajo razvoj športa in
omogočajo doseganje vrhunskih športnih rezultatov ter podpira vrhunske
dosežke aktivnih tekmovalcev,
7. seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja
Zveze,
8. skupaj z društvi organizira državna, mednarodna in druga tekmovanja ter v ta
namen določa letni koledar tekmovanj,
9. preko svojih organov podeljuje, potrjuje in odvzema licence za opravljanje
inštruktorskih (sodniških, tekmovalnih, trenerskih) dejavnosti,
10. deluje po načelu enakopravnosti vseh članov Zveze,
11. spodbuja dogovarjanje o vseh za šport pomembnih vprašanjih,
12. razvija množičnost v športu, zlasti na področjih športa mladine in športne
rekreacije s ciljem ohranjanja in krepitve zdravja ljudi ter jih navaja na
smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa,
13. razvija in krepi stike s sorodnimi športnimi zvezami in organizacijami doma in v
tujini ter slovenskimi športnimi organizacijami v zamejstvu.
14. v sodelovanju s športnimi društvi prireja organizirana tekmovanja, srečanja in
druge oblike združevanja,
15. daje pobude in organizira take oblike dela, ki omogočajo ljudem vseh
starostnih stopenj in socialnih kategorij vključevanje v športne aktivnosti,
16. skrbi za izvajanje zdravstvenega varstva in drugih oblik varstva aktivnih
igralcev v športu,
17. skrbi za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov za potrebe Zveze in
vzpodbuja strokovno izpopolnjevanje članov Zveze,
18. skrbi za zakonito in racionalno porabo sredstev Zveze,
19. preko svojih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja Slovenijezdruženja športnih zvez.
8. člen
Zveza sodeluje z drugimi organi in organizacijami doma in v tujini preko svojih
pooblaščenih zastopnikov in pooblaščenih organizacij.
Preko svojih pooblaščenih predstavnikov sodeluje pri delu Olimpijskega komiteja
Slovenije - združenja športnih zvez.
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Njihove pravice in dolžnosti so:
1. zastopanje stališč Zveze;
2. poročanje Zvezi o svojem delu, sprejetih stališčih in sklepih.

III. ČLANSTVO
9. člen
Članstvo v Zvezi je prostovoljno. Društvo lahko postane član Zveze, ko sprejme
statut in izpolni vse druge pogoje, ki jih določa Zveza. Društvo ne more biti član
Zveze, če deluje v nasprotju z določili statuta in pravili Zveze.
10. člen
Društva kot člani Zveze so pravne osebe, ki so organizirane kot društva v skladu z
Zakonom o društvih in se ukvarjajo s petanko ali imajo sekcijo petanke.
Društvo, ki želi postati član Zveze, mora izvršnemu odboru Zveze predložiti potrdilo
upravnega organa o vpisu v register društev in pristopno izjavo, iz katere mora biti
razvidno, da je sklep o včlanitvi sprejel najvišji organ društva, in se hkrati zavezati, da
bo delovalo v skladu s statutom Zveze in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, ter
redno plačevalo finančne obveznosti.
Tekmovalno registracijska komisija preveri, če društvo izpolnjuje vse pogoje za
članstvo in društvo vpiše v register. O sprejemu društva kot novega člana v Zvezo,
pisno obvesti vse člane Zveze.
Podrobnosti glede način registracije določa registracijski pravilnik.
Sponzorji, donatorji, simpatizerji ali nadpovprečno aktivni člani ali posamezniki, ki so
s svojimi prispevki pripomogli k dobrobiti Zveze, so lahko častni člani Zveze ali
zaslužni člani Zveze. Častni in zaslužni člani Zveze nimajo pravice glasovanja in
nimajo pravic, ki jih ta statut določa za društva, ki so člani Zveze. Naziv »častni član
Zveze« in »zaslužni član Zveze« dodeli skupščina na predlog izvršnega odbora
Zveze.
11. člen
Pravice društev, včlanjenih v ZDPS so:
1. da se samostojno odločajo o vstopanju ali izstopanju iz Zveze;
2. da imajo preko svojih pooblaščenih zastopnikov (v nadaljevanju
pooblaščencev) pravico voliti
3. da v skladu s statutom aktivno sodelujejo pri delu Zveze in njenih organih;
4. da dajejo svoja mnenja in predloge o vseh zadevah, ki se nanašajo na
delovanje Zveze;
5. da so seznanjeni s programom in poslovanjem Zveze, ter njenim finančnomaterialnim poslovanjem;
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6. da dobivajo strokovno in organizacijsko pomoč Zveze;
7. da predlagajo obravnavanje vprašanj, ki so v skupnem interesu;
8. da imajo vpogled v delo vseh organov Zveze;
9. da seznanjajo Zvezo s svojimi problemi in potrebami;
10. da so na predlog društva člana Zveze, posameznega člana društva ali
izvršnega odbora po potrditvi skupščine nagrajeni.
12. člen
Obveznosti društev, včlanjenih v ZDPS so:
1. da upoštevajo določila statuta Zveze, drugih splošnih in posebnih aktov Zveze
ter sklepe njenih organov;
2. da prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Zveze;
3. da sodelujejo z drugimi organizacijami za kvaliteten razvoj petanke;
4. da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja Zveza in s svojim delom
prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog Zveze;
5. da redno plačujejo finančne obveznosti;
6. da dajejo Zvezi informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih
nalog;
7. da varujejo ugled Zveze;
8. da organom Zveze omogočajo vpogled v evidence društev.
Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti z izjemo dolžnosti, navedene v tretji alineji tega
člena, predstavlja kršitev, za katero lahko disciplinska komisija Zveze izreče
disciplinski ukrep.
13. člen
Članstvo v Zvezi preneha:
1. s prostovoljnim izstopom društva kot člana;
2. z izključitvijo društva kot člana;
3. s prenehanjem obstoja društva.
Društvo prostovoljno izstopi iz Zveze, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o
izstopu. Za dan izstopa iz Zveze se šteje dan, ko je izvršni odbor prejel izjavo.
Na podlagi izrečenega pravnomočnega ukrepa disciplinske komisije ali izvršnega
odbora kot drugostopenjskega organa, se šteje, da je društvo kot član izključeno iz
Zveze. Društvo, ki je bilo izključeno, se v Zvezo lahko ponovno včlani, ko odpravi
vzroke, zaradi katerih je bilo izključeno, vendar šele po preteku enega leta od
pravnomočnosti izrečenega ukrepa.
Društvo kot član Zveze je lahko izključeno iz Zveze tudi na podlagi sklepa izvršnega
odbora. Izvršni odbor izključi društvo kot člana Zveze, če društvo, ki je član Zveze,
nima več svojih članov, pa formalno še ni prenehalo obstajati, ali če društvo kot član
Zveze, v tekočem letu in v preteklem koledarskem letu ni izpolnjevalo svojih
obveznosti do Zveze.
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Društva kot člana Zveze lahko na predlog izvršnega odbora iz razlogov, ki niso
posebej navedeni v tem odstavku, iz Zveze izključi skupščina. Naziva »častni član
ZDPS« in »zaslužni član ZDPS« odvzame skupščina.

IV. ORGANI ZVEZE
14. člen
Organi ZDPS so:
1. skupščina,
2. izvršni odbor,
3. nadzorni odbor,
4. disciplinska komisija
Strokovne komisije ZDPS so:
1. tekmovalno registracijska komisija
2. sodniška komisija
Predsednik, posamezniki kot člani nadzornega odbora in disciplinske komisije, za
svoje delo odgovarjajo neposredno skupščini, posamezniki kot člani izvršnega
odbora in drugih strokovnih komisij pa predsedniku Zveze.
Posamezniki kot člani organov ZDPS morajo biti člani društev, sicer jim mandat
preneha. Če posameznikom kot članom organov Zveze iz kakršnih koli razlogov
preneha mandat, se nadomestnega člana lahko izvoli na izredni ali redni letni
skupščini Zveze. Posamezniki kot člani organov Zveze, so lahko voljeni večkrat
zapored.
Nadomestne člane strokovnih komisij potrjuje in zamenjuje izvršni odbor Zveze.
Potrjuje jih z večino prisotnih članov.
15. člen
Skupščina
Skupščina je najvišji organ Zveze, ki ga sestavljajo evidentirani pooblaščenci
posameznih društev, članov Zveze. Vsako društvo, član Zveze, ima v skupščini po
en glas.
Zasedanje skupščine je javno.
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršni odbor najmanj
enkrat letno.
Izredno skupščino sklicuje izvršni odbor, zahtevo lahko poda tudi nadzorni odbor ali
tretjina pooblaščencev društev. Če izvršni odbor v roku 30 (trideset) dni po prejemu
zahteve za sklic skupščine, le te ne skliče, jo lahko skliče tisti, ki je podal zahtevo,
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mora pa predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le
o zadevah, za katere je bila sklicana.
16. člen
Društva morajo biti seznanjena o sklicu skupščine in z dnevnim redom najmanj 14
(štirinajst) dni pred skupščino. Skupščina je sklepčna, če je prisotna več kot polovica
pooblaščencev društev.
Če skupščina ob določenem času ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 (trideset)
minut. Po poteku tega časa je skupščina sklepčna, če so bili pooblaščenci društev v
redu vabljeni in so prisotni pooblaščenci najmanj tretjine društev, članov Zveze.
17. člen
Glasovanje je praviloma javno.
Volitve organov so praviloma tajne in se izvedejo po razpravi. Pooblaščenci društev
pa se lahko z navadno večino odločijo za tajni ali javni način glasovanja. Sklep
skupščine je veljaven, če se zanj odloči več kot polovica v trenutku volitev prisotnih
pooblaščencev društev.
Za sklepe, ki spreminjajo statut Zveze, finančni načrt ali sklepe, s katerimi se odloča
o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj Zveze, je
potrebna dvotretjinska ( 2/3 ) večina vseh pooblaščencev društev, članov Zveze. V
skladu s Poslovnikom o delu skupščine ZDPS, če se ugotovi, da so bili člani Zveze
pravilno vabljeni in so po preteku 30 minut prisotni najmanj pooblaščenci tretjine
društev, lahko Skupščina sprejema ali dopolnjuje statut, finančni načrt in odloča o
vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj Zveze, z navadno
večino glasov prisotnih pooblaščencev.
Ostale odločitve, ki ne posegajo v Statut, finančni načrt ali obstoj Zveze, se
sprejemajo z navadno večina vseh prisotnih pooblaščencev društev, članov Zveze.
18. člen
Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina na predlog sklicatelja
skupščine. O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik,
zapisnikar in dva overovatelja.
19. člen
Naloge in pristojnosti skupščine so, da:
1. izvoli delovno predsedstvo;
2. sklepa o dnevnem redu;
3. sprejema poročila o preteklem obdobju;
7
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4. sprejema finančni načrt in zaključni račun;
5. razrešuje in voli: predsednika, podpredsednika, sekretarja, člane izvršnega
odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in člane
sodniške
komisije;
6. odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora Zveze;
7. odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi
organizacijami;
8. odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo pooblaščeni zastopniki ali organi
Zveze v skladu z namenom in cilji Zveze;
9. odloča o vseh vprašanjih, od katerih je neposredno odvisen obstoj Zveze;
10. odloča o spremembah statuta in drugih predpisov Zveze, ki jih sprejema
skupščina;
11. opravlja nalogo arbitra v sporih med izvršnim odborom in drugimi organi ali
člani Zveze;
12. odloča o drugih zadevah, ki jih v odločanje predlaga izvršni odbor ali večina
prisotnih pooblaščenih zastopnikov;
13. sklepa o prenehanju Zveze.
20. člen
Podrobno delovanje skupščine ureja Poslovnik o delu skupščine ZDPS.
21. člen
Izvršni odbor
Izvršni odbor je izvršni organ skupščine in vodi delo Zveze med dvema skupščinama
po programu in sprejetih sklepih skupščine.
Izvršni odbor je za svoje delo odgovorno skupščini.
Izvršni odbor šteje 8 (osem) članov. Sestavljajo ga:
1. predsednik;
2. podpredsednik;
3. sekretar;
4. blagajnik;
5. član – predsednik stalne strokovne komisije (TRK)
6. član – predsednik stalne strokovne komisije (SK)
7. član
8. član
Vsi člani izvršnega odbora, razen blagajnika, imajo glasovalno pravico.
Izvršni odbor se lahko razširi na 9 (devet) članov, eno osebo iz družbeno-političnihšportnih ali gospodarskih krogov, ki delujeta v dobrobit Zveze. Dodatnega člana
predlaga izvršni odbor, potrjuje jo skupščina in ima glasovalno pravico.
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Člani izvršnega odbora razen predsednika so lahko tudi člani posameznih strokovnih
komisij.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno.
Izvoljen je za dobo 4 (štirih) let.
Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča večina njegovih članov. Izvršni odbor odloča
po sistemu večine. V kolikor je izvršni odbor v parni sestavi, se pri izenačenem
številu glasov sprejme sklep, za katerega je glasoval predsednik. Izvršni odbor lahko
za delo na svojem področju imenuje tudi druge strokovne komisije. Člani teh
strokovnih komisij so lahko le predstavniki društev, ki so člani Zveze, izjemoma tudi
zunanji člani kot strokovnjaki.
22. člen
V primeru, ko predsedniku in izvršnemu odboru Zveze poteče mandat, na razpisano
kandidaturo za predsednika Zveze pa nihče ni vložil kandidature ali pa skupščina
kandidata za predsednika ne potrdi, lahko skupščina Zveze, s ciljem nemotenega
delovanja Zveze, izvoli izmed registriranih članov Zveze, začasni izvršni odbor
Zveze.
Začasni izvršni odbor je izvoljen za čas do naslednje izredne volilne skupščine,
vendar ne dlje kot za dobo enega leta.
Začasni izvršni odbor izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika, ki
opravljata dolžnosti s polnimi pooblastili predsednika in podpredsednika.
Začasni izvršni odbor Zveze in predsednik, opravljata v času vodenja Zveze naloge v
skladu z 23., 24. in 25. členom tega Statuta.
23. člen
Naloge Izvršnega odbora
Izvršni odbor:
1. sklicuje redno ali izredno skupščino;
2. skrbi za izvrševanje programa Zveze;
3. pripravlja predloge aktov Zveze;
4. pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;
5. skrbi za finančno in materialno poslovanje Zveze;
6. upravlja s premoženjem Zveze;
7. ustanavlja in ukinja strokovne komisije;
8. sprejema akte strokovnih komisij
9. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Zveze, in naloge, ki mu jih še
dodatno naloži skupščina;
10. skrbi za strokovne aktivnosti, ki jih organizira Zveza;
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11. zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo določila tega
statuta;
12. odloča kot organ II. stopnje v disciplinskih zadevah;
13. določa naloge sekretarja;
14. odloča o podelitvi priznanj članom Zveze in članom organov Zveze;
15. predlaga podelitev naziva častni in zaslužni član;
16. odloča o disciplinski izključitvi člana iz Zveze;
17. opravlja vse druge naloge, za katere po tem statutu ni pristojen noben drug
organ.
24. člen
Predsednik Zveze
Predsednik zastopa in predstavlja Zvezo proti tretjim osebam, državnim in upravnim
organom in organizacijami doma ter v tujini.
Predsednik Zveze je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli skupščina
za dobo 4 (štirih) let. Predsednik je lahko večkrat izvoljen.
Predsednik je za svoje delo odgovoren neposredno skupščini.

25. člen
Naloge predsednika Zveze
Predsednik Zveze:
1. sklicuje sestanke izvršnega odbora;
2. vloži zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka;
3. koordinira delo izvršnega odbora in strokovnih komisij;
4. odloča samostojno o zadevah, v katerih je potrebno hitro odločiti;
5. odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti;
6. predlaga podelitev nagrad, pohval in plaket društvom ali posameznim članom
društev;
7. sklicuje skupščino;
8. je pooblaščen za izvrševanje finančnega načrta Zveze;
9. odgovarja za zakonitost dela Zveze;
10. odgovarja za zagotovitev javnosti dela Zveze;
11. odgovarja za uresničevanje sklepov skupščine in izvršnega odbora;
12. opravlja druge naloge, ki mu jih zaupata skupščina in izvršni odbor.
V primeru odstopa predsednika, ga nadomešča podpredsednik do naslednje
skupščine, ko le-ta izvoli novega predsednika.
V primeru daljše odsotnosti lahko predsednik s pisnim pooblastilom določena
pooblastila prenese na podpredsednika.
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26. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov Zveze ter opravlja
nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem Zveze. Nadzorni odbor poroča
najmanj enkrat letno skupščini, ki ji je tudi odgovoren za delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz štirih uglednih predstavnikov članov Zveze, ki jih
izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Člani na svoji prvi seji med seboj izvolijo
predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v izvršnem
odboru. Člani nadzornega odbora so lahko člani posameznih strokovnih komisij.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani, odloča večina. V primeru,
da je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik.
Predsednik nadzornega odbora je vabljen in lahko sodeluje na sejah izvršnega
odbora brez možnosti odločanja.
27. člen
Disciplinska komisija
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik disciplinske komisije in trije člani.
Predsednika disciplinske komisije in člane disciplinske komisije imenuje skupščina
Zveze.
Funkcija predsednika disciplinske komisije in člana disciplinske komisije ni združljiva
s funkcijo v izvršnem odboru Zveze. Člani disciplinske komisije so lahko člani
posameznih strokovnih komisij Zveze.
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na zahtevo članov Zveze ali upravičenih
organov Zveze.
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah članov Zveze in članov organov
Zveze kot organ I. stopnje.
O pritožbah na odločitve disciplinske komisije odloča izvršni odbor kot organ II.
stopnje.
28. člen
Sekretar Zveze
Sekretar opravlja strokovno tehnična in administrativna dela za skupščino in izvršni
odbor Zveze. Pristojnosti sekretarja so v okviru pooblastil, ki mu jih opredeli Statut
ZDPS in izvršni odbor.
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28a. člen
Blagajnik Zveze
Blagajnik Zveze ureja tekoče finančno materialne zadeve in pripravi letno poročilo le
teh za skupščino. Blagajnik je dolžan skrbeti tudi za sprotno in vestno vodenje knjige
prejetih računov in knjige izdanih računov ter blagajniškega dnevnika. Za svoje delo
je neposredno odgovoren predsedniku IO ZDPS ali osebi, ki jo ta pooblasti.
29. člen
Strokovne komisije
Strokovne komisije so odgovorne izvršnemu odboru, ki jih tudi potrjuje.
Stalni strokovni komisiji Zveze sta:
1. tekmovalno registracijska komisija (TRK),
2. sodniška komisija (SK).
Predsednika stalnih strokovnih komisij sta člana IO ZDPS. Posamezni člani
stalnih strokovnih komisij so lahko člani tudi drugih strokovnih komisij Zveze.
Mandat članov stalnih strokovnih komisij Zveze je 4 (štiri) leta. Podrobnosti dela
stalnih strokovnih komisij opredeljujeta Tekmovalni pravilnik in Sodniški pravilnik.
Glede na specifične potrebe za delovanje dela Zveze, izvršni odbor Zveze ustanavlja
in ukinja druge strokovne komisije. V sklepu, s katerim se imenuje strokovna
komisija, se opredeli tako vsebina dela strokovne komisije, kot čas njenega
delovanja.

30. člen
Strokovne komisije izvajajo svoje naloge po veljavnih aktih, ki opredeljujejo področja
posamezne strokovne komisije.
Naloge strokovnih komisij so sledeče:
1. izvršnemu odboru predlagajo splošne akte s svojega področja in
izdelajo pravilnike o svojem delovanju;
2. predlagajo izvršnemu odboru ovrednoten plan in program dela za
naslednje leto;
3. izvajajo druge aktivnosti, ki so vezane na dejavnosti posamezne
strokovne komisije;
4. koordinirajo dela med izvršnim odborom in društvi s svojega področja
dela;
5. redno poročajo izvršnemu odboru o svojem delu.
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Programi aktivnosti, plani in drugi akti, ki jih sprejemajo strokovne komisije, morajo
biti v skladu s statutom in drugimi akti Zveze. Pravilnike in poslovnike s področja
strokovnih komisij potrjuje izvršni odbor.
31. člen
Na poziv izvršnega odbora društva v strokovne komisije delegirajo svoje člane
neposredno.
Mandat članov ustanovljenih strokovnih komisij določi izvršni odbor Zveze.

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK
32. člen
Disciplinske kršitve, vodenje disciplinskega postopka in disciplinski ukrepi se
podrobno opredelijo v Pravilniku o disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega
postopka, ki ga sprejme skupščina Zveze.
VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
33. člen
Viri dohodkov
Viri dohodkov Zveze so:
1. registracije in dnevne kotizacije;
2. darila;
3. dohodek iz dejavnosti Zveze in naslova materialnih pravic;
4. prispevki sponzorjev in donatorjev;
5. javna sredstva;
6. drugi viri.
Registracijo so Zvezi dolžna plačevati vsa društva, ki so člani Zveze v skladu z
veljavnim Registracijskim pravilnikom Zveze do 31. januarja tekočega leta.
Višino registracije za društva, ki so člani Zveze, za naslednje leto na predlog
izvršnega odbora potrdi skupščina.
Registracije - tekmovalne licence - posameznega člana društva (v nadaljevanju
tekmovalne licence) se delijo na članske, mladinske in cicibanske. Višino tekmovalne
licence za prihajajočo tekmovalno sezono na predlog izvršnega odbora potrdi
skupščina.
Društvo, ki je član Zveze, je tekom leta dolžno poročati Zvezi o spremembah
registracij posameznikov v roku 30 (trideset) dni od nastale spremembe in v tem roku
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tudi plačati tekmovalno licenco. Nespoštovanje teh določil pomeni disciplinsko
kršitev, za katero se izreče disciplinski ukrep v skladu z disciplinskim pravilnikom.
34. člen
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim
planom, ki ga sprejme skupščina. Finančni plan sestoji iz v naslednjem poslovnem
obdobju predvidenih aktivnosti in sredstev, potrebnih za izvedbo teh aktivnosti in
plana za pridobivanje sredstev. Na redni skupščini pooblaščeni zastopniki društev
vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
35. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Zveze ali drug predstavnik
Zveze, ki ga pooblasti predsednik Zveze.
Finančno in materialno poslovanje Zveze mora biti v skladu z veljavnimi predpisi.
36. člen
Vsako društvo kot član Zveze ima preko svojega evidentiranega pooblaščenca
pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Zveze. Če
zaradi tega nastanejo stroški, jih je društvo kot član Zveze dolžno povrniti.
Urejanje finančno-materialnih zadev vodi blagajnik, ki je odgovoren predsedniku
Zveze. Blagajnik enkrat letno poroča skupščini Zveze. Za pripravo zaključnega
računa finančno-materialnih zadev Zveze, ter po potrebi za obračun davka na
dodano vrednost (obrazec DDV-0), Zveza lahko najame finančnega strokovnjaka.
37. člen
Vse finančno poslovanje Zveze poteka preko blagajne in transakcijskega računa
Zveze.
38. člen
Premoženje Zveze so vse premičnine in nepremičnine, ki so njena last in vpisana v
inventurno knjigo Zveze, ter vsa finančna sredstva, ki so last Zveze. Vsaka delitev
premoženja med člane je nična.
39. člen
Zveza posluje in zagotavlja podatke o svojem finančnem poslovanju na način in v
obliki, ki sta določena s Pravilnikom o materialnem poslovanju društva. Podatki se
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izkazujejo v skladu s Slovenskim računovodskim standardom za društva.
40. člen
Nadzor finančno materialnega poslovanja opravlja nadzorni odbor Zveze.

VII. PRENEHANJE ZVEZE
41. člen
Zveza lahko preneha na podlagi:
1. sklepa skupščine v skladu z 17. členom tega Statuta
2. samega zakona.
V primeru prenehanja Zveze, preide po poravnavi vseh obveznosti njeno premoženje
pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem
se ugotavlja, da je Zveza prenehala obstajati.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Ta Statut je sprejela skupščina na svoji seji dne 05.03.2017 in velja v skladu z
zakonom od tega dne dalje.
Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati Statut ZDPS, sprejet dne 16. aprila 2015.

Ljubljana, 05.03.2017
Predsednik ZDPS
Dušan Gorše
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