Na podlagi 8. in 9. èlena Zakona o dru¹tvih (Uradni list RS, ¹t.64/2011-uradno preèi¹èeno
besedilo) je zbor èlanic Powerlifting zveze Slovenije - zveze troboja moèi sprejel naslednji:

STATUT POWERLIFTING ZVEZE
SLOVENIJE - ZVEZE TROBOJA MOÈI

I SPLO©NE DOLOÈBE
1. èlen

Powerlifting zveza Slovenije - zveza troboja moèi (v nadaljevanju zveza { skraj¹ano PLZS) je
prostovoljno, samostojno, nepolitièno in nepridobitno ¹portno zdru¾enje, v katero se zdru¾ujejo
klubi, dru¹tva, zveze dru¹tev in druge pravne osebe zasebnega prava v Republiki Sloveniji (v
nadaljevanju èlanice), ki delujejo na podroèju ¹portne panoge powerlifting in drugih ¹portnih
panog moèi, toèneje olimpijskega dvigovanja ute¾i, strongman in cross t.
2. èlen

Zveza si prizadeva postati èlanica Olimpijskega komiteja Slovenije (skraj¹ano OKS) in Evropske
(ang. European powerlifting federation, kraj¹e EPF) ter svetovne (ang. International powerlifting federation, kraj¹e IPF) powerlifting zveze in tudi spo¹tuje statut in druga pravila EPF
in IPF. Zveza organizira tekmovanja po tehniènih pravilih zveze IPF. Zveza zagovarja in sledi
Pravilniku o boju proti dopingu IPF in Kodeksu Mednarodne protidopin¹ke agencije (WADA).
PLZS in njene èlanice kot edino zunanje sodstvo priznavajo Mednarodno arbitra¾no razsodi¹èe
za ¹port (CAS) v Lozani.
3. èlen

Zveza je pravna oseba zasebnega prava, ki v skladu z Zakonom o dru¹tvih deluje kot zveza
v javnem interesu. Polno ime zveze je Powerlifting zveza Slovenije - zveza troboja moèi, v
nadaljevanju PLZS. Sede¾ zveze je na Hru¹ici. Zveza deluje na obmoèju Republike Slovenije.
4. èlen

Zveza ima svoj znak, ki ga sestavljata 2 koncentrièna kroga. Med krogoma je zgoraj èrn napis
Powerlifting zveza Slovenije, spodaj pa napis zveza troboja moèi, oba na zeleni podlagi. V
notranjem krogu so simboli s slovenskega grba - Triglav, dva vala in tri rumene zvezde na modri podlagi ter èrna ute¾, na kateri je èrn napis PLZS. Znak v èrno-beli izvedbi vsebuje enake
elemente v ustreznih odtenkih sive barve (slika 1).
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Zveza ima svoj ¾ig, ki je enak kot znak, le da je v njem zapisano staro ime zveze - Powerlifting zveza Slovenije - zveza triatlona moèi (slika 2).

Slika 1: Znak zveze v barvni (levo) in èrno-beli (desno) izvedbi.

Slika 2: ®ig zveze.
5. èlen

Delovanje zveze temelji na naèelu javnosti. Zveza o svojem delu obve¹èa svoje èlanice z vroèanjem vabil, zapisnikov in sklepov sestankov organov zveze, ¹ir¹o javnost pa z obve¹èanjem preko
javnih medijev. Dajanje podatkov se lahko odreèe le, èe so z zakonom ali aktom zveze doloèeni
kot poslovna tajnost, ali èe bi bila njihova objava v nasprotju z drugimi interesi, ki jih doloèata
zakon in statut zveze.
6. èlen

Namen PLZS je zdru¾evanje ¹portnih organizacij in naèrtno razvijanje powerliftinga, razvijanje
stroke in sistematièno razvijanje ¹portne kulture z organizacijo tekmovanj ter delo s ¹portniki
na vseh nivojih delovanja in organiziranja.
Cilji in naloge PLZS:
• povezuje ¹portna dru¹tva, ki delujejo na podroèju powerliftinga,
• zagotavlja vsebinske in organizacijske pogoje za razvoj ¹portne panoge,
• propagira ¹portno dejavnost in trening za moè med èlani zveze,
• spodbuja usposabljanje strokovnih kadrov za opravljanje strokovnega dela v ¹portu,
• obve¹èa javnost o ¹portnih aktivnostih,
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• vodi in koordinira programe sodelovanja z mednarodnimi ¹portnimi zvezami, Ministrstvom

•
•
•
•

za ¹olstvo in ¹port, Olimpijskim komitejem Slovenije (OKS) in drugimi organizatorji prireditev te ¹portne panoge,
organizira tekmovanja v powerliftingu,
prese¾ke prihodkov nad odhodki trajno namenja za uresnièevanje namena in ciljev in jih
ne deli med èlane,
raz¹irja sporoèilo strpnosti in praviène igre v duhu etiènih dru¾benih vrednot ¹porta,
skrbi za seznanjanje o ¹kodljivi uporabi prepovedanih substanc in sprejema ukrepe za
prepreèevanje uporabe.

II VÈLANJEVANJE IN PRENEHANJE ÈLANSTVA
7. èlen

Èlanstvo v zvezi je prostovoljno.
Èlanica zveze lahko postane vsak klub, dru¹tvo, zveza dru¹tev ali klubov (regionalno zdru¾evanje) in druga pravna oseba zasebnega prava, ki se ukvarja s powerliftingom ali drugimi ¹portnimi
panogami treninga moèi, navedenimi v 1. èlenu, na obmoèju Republike Slovenije. Ko podpi¹e
pristopno pogodbo, sprejme statut zveze, se po njem ravna ter redno plaèuje èlanarino. O
sprejemu v èlanstvo odloèa upravni odbor.
8. èlen

Polno èlanstvo v zvezi in s tem glasovalno pravico v zboru èlanic imajo lahko le dru¹tva, ki:
• imajo registriranih vsaj 5 tekmovalcev,
• imajo vsaj 20 èlanov,
• so vèlanjena v zvezo vsaj 1 leto,
• delujejo ¾e vsaj 2 leti.
Dru¹tva, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev so delne èlanice zvze. Za njih veljajo enake previce in dol¾nosti, kot za polne èlane, le da nimajo glasovalne pravice v zboru èlanic. Èlani
klubov - delnih èlanic zveze, ki tekmujejo pod okriljem PLZS sprejemajo statut in druga pravila
EPF in IPF, vkljuèno s Pravilnikom o boju proti dopingu IPF. V primeru kr¹itve so èlani delnih
èlanic obravnavani enakovredno èlanom polnih èlanic PLZS.
Dru¹tvom - delnim èlanicam lahko upravni odbor podeli polno èlanstvo na podlagi izjemnih
prispevkov k razvoju zveze. Prav tako lahko upravni odbor odvzame polni status èlanicam,
ki delujejo v nasprotju z interesi zveze ali kr¹ijo pravilnik ali statut PLZS (velja za dru¹tvo in
tekmovalce, ki so èlani dru¹tva), èe tako doloèi disciplinska komisija.
O statusu èlanice (delno ali polno èlanstvo) glasuje upravni odbor na prvi seji po prejemu
vloge za vèlanitev. V primeru predloga odvzema polnega èlanstva o statusu èlanice upravni
odbor glasuje na redni ali izredni seji. Ustanovni dru¹tvi sta stalni polni èlanici zveze.
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9. èlen

Vloga za vèlanitev se naslovi na zbor èlanic zveze. K vlogi je potrebno prilo¾iti:
• sklep o odloèitvi za èlanstvo v zvezi,
• sklep o sprejemanju in spo¹tovanju statuta PLZS,
• svoj statut ali pravila,
• odloèbo o registraciji pristojne upravne enote.
10. èlen

Èlanstvo v zvezi preneha:
• z izstopom,
• z izkljuèitvijo,
• s èrtanjem,
• s prenehanjem zveze .
11. èlen

Èlanica zveze izstopi prostovoljno, ko po¹lje organom zveze pisno izjavo o izstopu, ki jo sprejme
najvi¹ji organ èlanice, ki izstopa.
Èlanica zveze je izkljuèena iz zveze, ko grobo kr¹i doloèila statuta zveze ali zavestno ravna
proti interesu zveze.
Èlanica je èrtana iz zveze, èe preneha s svojim delovanjem ali èe dve leti zapored ne plaèa
letne èlanarine zvezi.
12. èlen

Pravice èlanic zveze in njihovih èlanov so:
• da volijo in so izvoljeni v organe zveze,
• da sodelujejo pri delu organov s predlogi in mnenji,
• da sodelujejo pri tekmovanjih, prireditvah in drugih aktivnostih, ki jih prireja zveza,
• da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v zvezi in dose¾ene uspehe,
• da so upravièeni do pomoèi in pojasnil organov zveze,
• da so upravièeni do pomoèi zveze pri arbitra¾nih in sodnih sporih do tretjih oseb, ki so
nastali pri zakonitem delu na podroèju dejavnosti ¹porta.
13. èlen

Dol¾nosti èlanic in njihovih èlanov zveze so:
• da volijo in opravljajo funkcije, za katere so bili izvoljeni v organe zveze,
• da sodelujejo pri delu organov zveze, dajejo pobude in predloge,
• da sodelujejo na tekmovanjih in prireditvah, ter organizaciji tekmovanj,
• da spo¹tujejo statut in druge akte zveze, izpolnjujejo sklepe organov, ter se po njih ravnajo,
• da z osebnim prizadevanjem in vzorom prispevajo k uresnièevanju programa zveze,
• da prena¹ajo svoje izku¹nje na èlane in nudijo pomoè pri razvoju mladine,
• da so osebno odgovorni za neizvajanje sklepov organov zveze,
• da s svojim obna¹anjem ne ¹kodujejo ugledu zveze in liku ¹portnika v skladu s kodeksom
zveze, medicinskim kodeksom in protidopin¹kimi pravili,
• da redno plaèujejo èlanarino.
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14. èlen

Za svoje delo èlani organov zveze praviloma ne prejemajo plaèila.
Po sklepu upravnega odbora zveze so plaèani le posamezni delavci ali èlani, ki opravljajo delo
po pogodbi ali so v delovnem razmerju (trenerji, blagajnik, generalni sekretar).
Upravni odbor zveze lahko za izredne dose¾ke in po¾rtvovalnost, ki jo èlan zveze poka¾e pri
svojem delu, dodeli ustrezno nagrado, oziroma predlaga podelitev priznanja ali pohvale.
Zbor èlanic lahko za èlane organov sprejme sklep, da za delo dobijo ustrezno denarno nadomestilo v obliki sejnine ali povrnitvi materijalnih - potnih stro¹kov. Ta sredstva in njihova
vi¹ina mora biti opredeljena v nanènem naèrtu.
15. èlen

Zaposleni pri zvezi uresnièujejo svoje pravice, ki izhajajo iz delovnih razmerij po doloèilih pogodbe o zaposlitvi, splo¹nem aktu zveze, ki temelji na Zakonu o delovnih razmerjih, kolektivni
pogodbi za javni sektor ali drugem veljavnem predpisu, ki ureja podroèje delovnih razmerij.

III ORGANI PLZS
16. èlen

Organi PLZS so:
• zbor èlanic,
• upravni odbor,
• predsedstvo zveze,
• nadzorni odbor,
• disciplinska komisija.
Mandatna doba voljenih organov in funkcionarjev zveze je dve (2) leti.

ZBOR ÈLANIC
17. èlen

Zbor èlanic je najvi¹ji organ zveze. Sestavljajo ga predstavniki èlanic zveze.
18. èlen

Vsaka èlanica zveze ima v zboru vsaj po enega (1) èlana { predstavnika, ki ima en (1) glas.
Dru¹tvo dobi za vsakih 10 registriranih tekmovalcev v tekoèem koledarskem letu dodatnega
predstavnika v zboru èlanic. Tako imajo dru¹tva z vsaj 10 registriranimi tekmovalci pravico
do dveh (2) predstavnikov, dru¹tva z vsaj 20 registriranimi tekmovalci pravico do treh (3)
predstavnikov in tako dalje.
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19. èlen

Zbor èlanic se sestane enkrat letno ali izredno po potrebi.
Zbor èlanic sklicuje predsednik zveze na svojo pobudo, na zahtevo 1/3 èlanic zveze iz najmanj treh razliènih regij ali na zahtevo nadzornega odbora ali upravnega odbora.
Sklic rednega ali izrednega zbora èlanic mora biti objavljen najmanj 15 dni pred dnem zbora s
predlaganim dnevnim redom in prilo¾enim gradivom.
Izredni zbor èlanic razpravlja in sklepa samo o vpra¹anjih, zaradi katerih je bil sklican.
Izredni zbor èlanic je potrebno sklicati najkasneje v 15 dneh po tem, ko je predsednik oziroma upravni odbor prejel obrazlo¾eno zahtevo za tak sklic. V nasprotnem primeru lahko to
stori 1/3 èlanic zveze ali nadzorni odbor.
Izredni zbor èlanic lahko v primerih, ko je potrebno zagotoviti nemoteno delovanje zveze, poteka dopisno, preko elektronske po¹te. Èlanice morajo biti o dnevnem redu dopisnega zbora
obve¹èene 15 dni pred datumom zbora. Èlanice svoje glasove posredujejo vsem ostalim èlanicam
zveze, predsedniku zveze, zapisnikarju in overovateljem zapisnika. Veljavni so glasovi, oddani
pred datumom zbora.
20. èlen

Zbor èlanic sprejema sklepe z navadno veèino glasov navzoèih predstavnikov. Sklepèen je, èe je
ob predvidenem èasu navzoèih veè kot polovica predstavnikov èlanic zveze.
Èe ob sklicanem èasu ni zagotovljena sklepènost, se zaèetek zbora èlanic prelo¾i za 30 minut, nakar je zbor sklepèen, èe je prisotnih najmanj 1/3 predstavnikov. Èe je prisotnih manj
kot 1/3 predstavnikov èlanic, se doloèi nov datum zbora èlanic, ki je nato sklepèen v vsakem
primeru.
Èe se na zboru odloèa o spremembi statuta ali prenehanju delovanja zveze, mora za te sklepe
glasovati najmanj dve tretjini vseh prisotnih predstavnikov èlanic zveze.
Pri sprejemanju sklepov o razre¹nici organov zveze ali o sprejemanju poroèil organov, èlani
le teh nimajo glasovalne pravice.
21. èlen

Delo zbora èlanic je javno in mu smejo prisostvovati vsi, ki ¾elijo biti seznanjeni z delovanjem
zveze, vendar nimajo pravice glasovanja.
22. èlen

Zbor èlanic vodi predsednik zveze , v primeru njegove odsotnosti pa prvi ali drugi podpredsednik.
Zbor èlanic za vodenje zbora izvoli potrebne organe zbora, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.
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23. èlen

Naloge zbora èlanic so:
• da sklepa o dnevnem redu,
• da voli in razre¹uje predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja, blagajnika in
èlane upravnega odbora in nadzornega odbora,
• da sprejme statut zveze, pravilnike, njihove spremembe in dopolnitve,
• da razpravlja in sklepa o poroèilih organov zveze,
• da sklepa o sprejemu novih èlanov zveze, njihovi izkljuèitvi in èrtanju iz èlanstva,
• da predlaga in sprejema predloge in ukrepe za izbolj¹anje pogojev delovanja in razvoja
èlanic,
• da odloèa o prito¾bah na sklepe upravnega odbora in nadzornega odbora kot drugostopenjski organ,
• da obravnava vpra¹anja, pomembna za razvoj powerliftinga in ostalih sorodnih ¹portnih
panog v Sloveniji,
• da odloèa v primeru spora med klubi ali dru¹tvi kot drugostopenjski organ,
• da odloèa o zdru¾evanju in prenehanju zveze,
• da sprejema programe dela zveze,
• da potrjuje nanèni naèrt in zakljuèni raèun zveze,
• da sprejme vi¹ino posamezne letne èlanarine vsakega registriranega èlana in èlanice PLZS,
• da opravlja tudi druge naloge, ki so potrebne za nemoteno delovanje zveze.
24. èlen

Predsednik zveze, ki je istoèasno tudi predsednik upravnega odbora, podpredsednik, oziroma
druge osebe, ki jih pooblasti upravni odbor, zastopajo zvezo pred drugimi organi in organizacijami ali tretjimi osebami.
Podpredsednik deluje v okviru pooblastil, ki jih ima kot èlan upravnega odbora, v primeru
odsotnosti predsednika pa opravlja funkcijo vodenja zveze v okviru pooblastil predsednika.

UPRAVNI ODBOR
25. èlen

Upravni odbor zveze opravlja organizacijske, upravne in strokovno-tehniène zadeve. Je izvr¹ilni
organ zbora èlanic in opravlja naloge, ki mu jih nalo¾i zbor èlanic ter zadeve, ki po svoji naravi
spadajo v njegovo delovno podroèje in vodi delo zveze med dvema zboroma èlanic.
Èlani upravnega odbora so predsednik zveze, podpredsednik zveze, generalni sekretar, blagajnik in 1,3 ali 5 èlanov, ki jih voli zbor èlanic za dobo dveh (2) let, z mo¾nostjo ponovne izvolitve.
Upravni odbor se sestaja po potrebi in o svojem delu in sklepih sprotno obve¹èa èlanice zveze.
Enkrat letno o delu pisno poroèa zboru èlanic.
Upravni odbor veljavno sklepa, èe je na sejah prisotna veè kot polovica èlanov. Sklepi so
sprejeti z veèino glasov prisotnih èlanov.
26. èlen

Naloge upravnega odbora so:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

uresnièuje sklepe in odloèitve zbora èlanic,
skrbi za zakonito in pravilno delovanje zveze,
sklicuje in pripravlja gradivo za sejo zbora èlanic,
opravlja organizacijske, upravne in strokovno-tehniène zadeve,
pripravlja predloge aktov zveze,
sprejema pravilnike in druge akte o organizaciji dela, nagrajevanju delavcev in èlanic zveze
in nanèno materialnem poslovanju,
imenuje in razre¹uje predsednike in èlane stalnih in obèasnih komisij,
sklepa delovno razmerje z zaposlenimi,
spremlja uresnièevanje naèrta dela in nanènega naèrta ter v zvezi s tem po potrebi
predlaga ustrezne ukrepe,
je prvostopenjski organ za re¹evanje sporov med èlani zveze,
je drugostopenjski organ za re¹evanje sporov iz podroèja odloèitev komisij in generalnega
sekretarja (tekmovalni sistem),
pripravlja predlog nanènega naèrta, zakljuènega raèuna in letnega poroèila in ga daje v
potrditev zborov èlanic,
doloèa kriterije in odloèa o izboru reprezentanc po predlogu strokovnega organa,
upravlja s premo¾enjem zveze,
sprejema predlog programskih usmeritev zveze,
sklepa pogodbe s sponzorji,
skrbi za stike s sredstvi javnega obve¹èanja,
odloèa o uporabi imena zveze skupaj z imenom generalnega sponzorja,
izdaja sklepe o èrtanju èlanov iz èlanstva zveze na podlagi sklepa zbora èlanic,
o opravljenih èrtanjih obve¹èa zbor èlanic,
opravlja druga dela in naloge, za katere je poobla¹èen s sklepi zbora èlanic.

PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK ZVEZE
27. èlen

Predsednik zveze:
• je samostojen zastopnik zveze z neomejenim zastopanjem,
• sklicuje in vodi seje zbora èlanic in upravnega odbora,
• nadzira izvr¹evanje sklepov zbora èlanic in upravnega odbora,
• podpisuje nanène listine zveze in je odredbodajalec v okviru nanènega naèrta,
• poobla¹èa za posamezna opravila podpredsednika,
• opravlja druge naloge iz sklepov zbora èlanic in izvr¹ilnega odbora.
28. èlen

Podpredsednik je zadol¾en za splo¹no podroèje dela zveze in v odsotnosti predsednika vodi
zvezo.

NADZORNI ODBOR
29. èlen

Nadzorni odbor ima tri èlane. Predsednika disciplinske komisije in dva èlana voli zbor èlanic za
dobo dveh (2) let z mo¾nostjo ponovne izvolitve.
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30. èlen

Naloge nadzornega odbora so:
• spremlja delo zveze in njenih organov in nadzoruje izvajanje sklepov zbora èlanic,
• zadr¾i izvr¹itev tistih sklepov organov zveze, ki so v ¹kodo zvezi ali nezakoniti ter o tem
poroèa upravnemu odboru in zboru èlanic,
• zahteva sklic izrednega zbora èlanic zveze, èe ga ni sklical izvr¹ilni odbor v doloèenem
roku,
• nadzoruje nanèno in materialno poslovanje zveze ter pregleduje zakljuèni raèun,
• zboru èlanic poroèa o svojih ugotovitvah in predlaga ustrezne ukrepe predsedniku in
organom zveze,
• odloèa o vseh disciplinskih prekr¹kih èlanov PLZS, vodi postopek in izreka kazni v skladu
s pravilnikom.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
31. èlen

Disciplinska komisija ima tri èlane. Predsednika disciplinske komisije in dva èlana voli zbor
èlanic za dobo dveh (2) let z mo¾nostjo ponovne izvolitve.
Disciplinska komisija odloèa o vseh disciplinskih prekr¹kih èlanov PLZS, vodi postopek in izreka kazni. Za vsako kr¹enje proti-dopin¹kih pravil, obrazlo¾enih v 2. èlenu Pravilnika o boju
proti dopingu IPF in WADA Kodeksa, disciplinska komisija, za vsak posamezen primer kr¹itve
s strani tekmovalcev PLZS, odkrit na testrianjih na tekmah pod okriljem PLZS ali za vsak drug
primer kr¹itve odkrit na dr¾avnem nivoju, primer obravnava in lahko izreèe kazni striktno v
skladu s postopki in kaznimi, doloèenimi v 10. èlenu Pravilnika o boju proti dopingu IPF in
WADA Kodksu.
Disciplinska komisija lahko izloèi èlanice ali posamezne atlete iz PLZS v primeru neupo¹tevanja in huj¹ega kr¹enja pravil PLZS in mednarodnih zvez, katerih èlanica je PLZS.
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IV FINANÈNO MATERIALNO POSLOVANJE ZVEZE
32. èlen

Dohodki zveze so:
• èlanarina,
• pridobljena nanèna sredstva Ministrstva za ¹port, Fundacije za ¹port, OKS,
• sredstva sponzorjev, donatorjev in ekonomske propagande,
• darila in volila,
• dohodki od tekmovanj in drugih prireditev,
• lastni dohodki,
• druga sredstva.
Zveza razpolaga s nanènimi sredstvi v mejah sprejetega nanènega naèrta in vi¹ino zbranih
sredstev.
33. èlen

Zveza opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti doloèa
zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze, ter se lahko opravlja le v obsegu potrebnem za uresnièevanje namena in
ciljev za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitne dejavnosti zveze so:
• R93.110 Obratovanje ¹portnih objektov
• R93.120 Obratovanje ¹portnih klubov
• R93.130 Obratovanje tnes objektov
• P85.510 Izobra¾evanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podroèju ¹porta in rekreacije
• N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sreèanj
• G47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s ¹portno opremo
• G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tr¾nicah z drugim blagom.
• G47.910 Trgovina na drobno po po¹ti ali po internetu.
• J58.110 Izdajanje knjig
• J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
• N77.210 Dajanje ¹portne opreme v najem in zakup
• I56.300 Stre¾ba pijaè
• J63.120 Obratovanje spletnih portalov
• M73.120 Posredovanje ogla¹evalskega prostora.
• J59.110 Produkcija lmov, video lmov, televizijskih oddaj.
• J59.130 Distribucija lmov, video lmov, televizijskih oddaj
34. èlen

Premo¾enje zveze predstavljajo vse premiènine in nepremiènine, ki so v lasti zveze in vpisane
kot take v inventarno knjigo.
35. èlen

Zveza zagotavlja podatke o svojem nanènem in materialnem poslovanju v skladu z Zakonom
o dru¹tvih in raèunovodskim standardom za dru¹tva. Podatke o nanènem in materialnem
poslovanju iz pridobitne dejavnosti zveza vodi in izkazuje loèeno.
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Zveza mora za preteklo poslovno leto izdelati letno poroèilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poroèilo o poslovanju zveze. Letno poroèilo mora
obsegati resnièni prikaz premo¾enja in poslovanja zveze, sprejme pa ga zbor èlanic.
Èe prihodki oziroma odhodki zveze v preteklem poslovnem letu presegajo znesek, ki ga doloèa
Zakon o dru¹tvih, mora njene raèunovodske izkaze pred sprejetjem letnega poroèila revidirati
revizijska dru¾ba ali samostojni revizor.
Letno poroèilo za preteklo poslovno leto mora zveza predlo¾iti Agenciji Republike Slovenije
za javnopravne storitve v zakonsko predpisanem roku. Èe mora raèunovodske izkaze zveze
revidirati revizor, mora zveza predlo¾iti letno poroèilo za preteklo poslovno z oceno revizorja
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne storitve v zakonsko predpisanem roku.
36. èlen

Finanène in materialne listine podpisujejo predsednik in po pooblastilu predsednika, podpredsednik.
Materialno in nanèno poslovanje spremlja in koordinira èlan, ki ga izmed svojih èlanov imenuje
upravni odbor zveze.

V KONÈNE DOLOÈBE
37. èlen

Zveza preneha delovati:
• s sklepom zbora èlanic sprejetim z dvotretjinsko veèino,
• z odloèbo pristojnega upravnega organa o prepovedi delovanja zveze,
• èe se ¹tevilo èlanov zveze zmanj¹a pod minimum, ki ga doloèa Zakon o dru¹tvih.
V primeru prenehanja delovanja zveze iz prve in tretje alineje je predsednik dol¾an v 30 dneh,
ko so nastopili razlogi za prenehanje, o tem obvestiti pristojni upravni organ, da izbri¹e zvezo
iz registra dru¹tev.
38. èlen

V primeru prenehanja zveze preide vse njeno premo¾enje na organizacijo, ki jo doloèi zbor èlanic
zveze. Èe zbor èlanic o tem ne odloèi, se njeno premo¾enje razdeli na èlanice zveze po ¹tevilu
èlanstva.
39. èlen

Ta statut je bil sprejet na izredni skup¹èini dne 9.10.2019 .
Statut zaène veljati z dnem sprejetja.
Grosuplje, 9.10.2019
Predsednik:
Urban Mur
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