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Na podlagi 4., 9.,13. in 20. člena Zakona o društvih ((Uradni list RS, št. 64/2011 (uradno prečiščeno
besedilo) (Zdru-1-UPB2)) je skupščina Karate zveze Slovenije dne 23.09.2020 (sprememba Statuta
23.09.2020) sprejela naslednji

STATUT
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Karate zveza Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je prostovoljna zveza društev, klubov in organizacij,
ki gojijo karate kot borilno in/ali športno veščino.
Zveza je nacionalna panožna športna zveza.
Zveza je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ).
Zveza je članica Svetovne karate zveze (WKF) in Evropske karate zveze (EKF).

Ime Zveze je: Karate zveza Slovenije.
Skrajšano ime Zveze je: KZS.
Sedež Zveze je na Polzeli, Grajski trg 1.
Zveza deluje na območju Republike Slovenije.

Zveza je pravna oseba zasebnega prava in deluje v skladu s predpisi o društvih.

Zvezo zastopa in predstavlja predsednik Zveze.

Delovanje Zveze je javno.
Zveza in njeni organi zagotavljajo javnost dela z obveščanjem preko uradne spletne strani Zveze,
sredstev javnega obveščanja, biltenov, glasil in drugih publikacij in sklicevanjem tiskovnih konferenc.
Člani Zveze imajo pravico do vpogleda v zapisnike sej vseh organov Zveze.
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Zveza ima znak, zastavo in pečat ter druge elemente celostne grafične podobe, ki so podrobno opisani
v posebnem priročniku.
Znak Zveze je stilizirana oblika športnika oz. športnice v modri in beli barvi na rdečem krogu, ki
simbolizira sonce.
Zastava Zveze v beli barvi vsebuje znak Zveze in napisa Karate zveza Slovenije in Karate Federation
of Slovenia. Zastava je izdelana v razmerju dolžine proti širini 2:1.
Pečat Zveze vsebuje znak, napis Karate zveza Slovenije in številko ali funkcijski zapis uporabe pečata.
Za barve celostne grafične podobe se uporablja naslednja tipografska oznaka: za modro 8826-K, za
rdečo 8817-K.
II. CILJI IN NALOGE ZVEZE

Cilj Zveze je zagotavljati rekreativen, kakovosten, vrhunski in para karate v Sloveniji.

Naloge Zveze so:
Nepridobitne dejavnosti, ki jih Zveza izvaja za svoje člane:
-

razvoj in promocija rekreativnega, kakovostnega, vrhunskega in para karateja;
razvoj in promocija, rekreativnega, kakovostnega in vrhunskega karateja za osebe z posebnimi
potrebami in invalide, ter vključevanje let teh v aktivnosti članov zveze;
- sodelovanje v aktivnostih proti uporabi dopinga;
- skrb za razvoj fair playa;
- koordiniranje potrebnih aktivnosti med člani Zveze;
- organiziranje in vodenje državnih prvenstev in drugih tekmovanj v karateju;
- organiziranje in vodenje priprav, tekmovanj in drugih aktivnosti državnih reprezentanc;
- organiziranje in vodenje potovanj državnih reprezentanc, funkcionarjev Zveze in spremljevalcev
na tekmovanja in druge prireditve;
- organiziranje gostovanj tujih reprezentanc in tekmovalcev v Sloveniji;
- sodelovanje pri delu organov OKS-ZŠZ,POK-ZŠIS, WKF, EKF, državnih organov in drugih
organizacij, v katere je Zveza včlanjena ali z njimi kakorkoli povezana;
- mednarodno sodelovanje;
- organiziranje in strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje tekmovalcev, trenerjev, sodnikov in
strokovnih delavcev v karate športu in
- izvajanje letnega programa.
Zveza lahko za namen pridobivanja sredstev za financiranje svojih nalog oziroma za uresničevanje
namena in ciljev Zveze, kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti opravlja tudi pridobitno
dejavnost.
Pridobitna dejavnost se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev
Zveze, pri čemer se lahko opravlja v okviru sledečih dejavnosti po Standardni klasifikaciji dejavnosti
(SKD 2008, V2):
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-

opravljanje založniške dejavnosti (J58.110-drugo založništvo);
opravljanje dejavnosti dajanja športne opreme v najem in zakup (N77.210-dajanje športne
opreme v najem in zakup);
posredovanje pri prodaji športne opreme, navijaških artiklov in opreme KZS, WKF in EKF
svojim članom (G46.180-specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov);
opravljanje dejavnosti propagande in trženja (M73.120-posredovanje oglaševalskega prostora;
N82.990-drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje).

III. ČLANSTVO

Člani Zveze so karate društva, klubi in organizacije (v nadaljevanju: člani) organizirana po predpisih
o društvih, s sedežem v Republiki Sloveniji, ki gojijo karate kot borilno in/ali športno veščino, ne
glede na stil ali zvrst.
Članstvo v Zvezi je prostovoljno.
Društvo, ki se želi včlaniti v Zvezo, mora plačati pristopnino in predložiti pisno vlogo s pristopno
izjavo, v kateri izjavi:
-

da sprejema in bo spoštovalo statut in druge splošne akte Zveze;
da priznava Zvezo kot osrednjo in nacionalno panožno športno zvezo na področju karateja;
da bo morebitne spore s člani Zveze in z Zvezo reševalo na miren način.

Vlogi za vključitev v članstvo je potrebno priložiti potrdilo o registraciji društva, matično in davčno
številko, podatke o zastopniku društva in dokazilo o plačilu pristopnine.
Pristopnina znaša enoletno članarino.
O sprejemu v članstvo odloča Izvršni odbor.
Izvršni odbor lahko zavrne sprejem društva v članstvo:
-

če niso izpolnjeni pogoji po 3. in 4. odstavku tega člena;
če so v organe društva imenovane ali izvoljene osebe, ki so predhodno delovale v društvih, ki so
izstopila iz tekmovanj v karateju, bila izključena ali so prenehala zaradi stečaja, sodne odločbe o
prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

Pritožbo zoper sklep o zavrnitvi članstva je potrebno vložiti v roku 15 dni po prejemu sklepa. O
pritožbi odloča prva naslednja redna skupščina Zveze.

Častni član Zveze lahko postane posameznik, ki je z dolgoletnim delom v organih Zveze ali njenih
članov ali pa s tekmovalnimi uspehi prispeval k razvoju, promociji in ugledu karateja. Častni član se
vabi na vse aktivnosti, ki jih organizira Zveza.
Častnega člana lahko predlagajo člani ali organi Zveze.
O imenovanju častnega člana odloča skupščina Zveze. Častnemu članu se podeli listina o imenovanju.
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Vsak član (razen častnih članov) mora plačati letno članarino v višini, ki jo določi skupščina Zveze.
Članstvo v Zvezi preneha:
-

z izstopom;
s črtanjem;
z izključitvijo.

Član lahko izstopi iz Zveze ob vsakem času brez obrazložitve s pisno izstopno izjavo. Član, ki izstopi,
je dolžan najkasneje v 30 dneh po prenehanju članstva poravnati vse neporavnane obveznosti do
Zveze in njenih članov. Ugotovitev o izstopu člana iz Zveze sprejme Izvršni odbor.
Član je lahko črtan iz Zveze, če kljub izdanemu opominu ni plačal letne članarine in/ali če preneha
delovati.
Član je lahko črtan iz Zveze tudi, če ima do Zveze druge zapadle finančne obveznosti v skupni višini
najmanj dvakratnika zneska letne članarine in jih ni plačal kljub izdanemu opominu.
O črtanju iz Zveze odloči Izvršni odbor.
O izstopih in črtanju članov iz Zveze je Izvršni odbor dolžan seznaniti skupščino Zveze.
Član je lahko izključen iz Zveze, če huje krši statut ali druge splošne akte Zveze ali sklepe njenih
organov.
Kot hujša kršitev statuta, splošnih aktov ali sklepov organov Zveze se štejejo predvsem:
-

kršitve, ki so prizadele ugled Zveze ali ji povzročile večjo premoženjsko škodo;
kršitve, ki so prizadele ali onemogočile delo organov Zveze.

O izključitvi odloča disciplinska komisija I. stopnje po postopku, ki ga določa disciplinski pravilnik.
O pritožbi zoper odločbo o izključitvi odloča disciplinska komisija II. stopnje. Učinki izključitve
nastanejo z dnem dokončnosti odločbe o izključitvi.

Člani Zveze imajo naslednje pravice:
-

da enakopravno v okviru ciljev Zveze uresničujejo svoje interese;
da sodelujejo pri oblikovanju in uresničevanju programa Zveze;
da so informirani o delovanju Zveze in njenih organov;
da volijo in so voljeni v organe Zveze;
da so seznanjeni s finančno materialnim poslovanjem Zveze;
da predlagajo Zvezi sprejem splošnih aktov in njihovih sprememb;
da od organov Zveze prejemajo pomoč in pojasnila.

Člani Zveze imajo naslednje dolžnosti:
-

da delujejo v skladu s cilji Zveze;
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-

da spoštujejo in uresničujejo splošne akte Zveze in sklepe njenih organov;
da redno plačujejo članarino in poravnavajo druge obveznosti do Zveze ter njenih članov;
da upoštevajo enakopravnost članov Zveze in si prizadevajo za mirno reševanje sporov;
da skrbijo za ustrezno strokovno usposobljenost ali strokovno izobrazbo svojih strokovnih
delavcev in tako zagotavljajo visok nivo strokovnega dela v karate športu;
da pridobijo soglasje Izvršnega odbora, da na tekmovanjih pod okriljem WKF ali EKF nastopajo
pod imenom Karate reprezentanca Slovenije;
da na tekmovanjih, ki niso pod okriljem WKF ali EKF, ne nastopajo pod imenom Karate
reprezentanca Slovenije.

IV. ORGANI ZVEZE

Organi Zveze so:
-

skupščina;
izvršni odbor (IO);
predsednik;
nadzorni odbor (NO);
disciplinska komisija I. stopnje (DKI);
disciplinska komisija II. stopnje (DKII).

Organe Zveze voli skupščina za mandatno dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. Volitve
organov so tajne, če skupščina ne odloči drugače.
Fizične osebe, ki so izvoljene v organe Zveze, v organih nastopajo osebno in za izvajanje svoje
funkcije ne morejo podeliti pooblastila in so za svoje delo osebno odgovorne.
Nadzorni odbor, disciplinska komisija I. stopnje in disciplinska komisija II. stopnje delujejo
popolnoma neodvisno in samostojno.
a) skupščina

Skupščina je najvišji organ Zveze. Sestavljajo jo zakoniti zastopniki ali pooblaščeni predstavniki vseh
članov Zveze. Vsak član Zveze ima na zasedanju skupščine enega predstavnika.
Na zasedanju skupščine so lahko prisotni člani organov zveze in vabljeni gostje.
Naloge in pristojnosti skupščine:
skupščina sprejema:
-

statut;
disciplinski pravilnik;
pravilnik o priznanjih, nagradah in častnih nazivih;
letno poročilo (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili in poročilo o poslovanju) Zveze;
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-

poslovnik o delu skupščine;
poslovnik o delu nadzornega odbora;
letno poročilo izvršnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije I. stopnje in
disciplinske komisije II. stopnje;
program dela zveze.

skupščina voli in razrešuje:
-

predsednika in podpredsednika;
člane izvršnega odbora;
člane nadzornega odbora;
člane disciplinske komisije I. stopnje;
člane disciplinske komisije II. stopnje;
nadomestne člane nadzornega odbora, disciplinske komisije I. stopnje in disciplinske komisije II.
stopnje.

skupščina odloča o:
-

spremembi imena, skrajšanega imena in sedeža Zveze;
izredni omilitvi kazni in prošnjah, ki so neposredno naslovljene na skupščino;
višini letne članarine;
imenovanju častnih članov;
podeljevanju priznanj, nagrad in častnih nazivov, o katerih ne odloča izvršni odbor;
povezovanju in včlanjevanju v druge organizacije;
prenehanju delovanja Zveze;
vseh vprašanjih, ki so pomembna za razvoj karateja in delo ter ugled Zveze;
drugih zadevah v skladu z zakoni, drugimi predpisi in splošnimi akti Zveze.

Skupščina je lahko redna ali izredna.
Redno zasedanje skupščine se skliče najmanj enkrat letno. Vsaka štiri leta se skliče volilna skupščina.
Redno skupščino skliče predsednik Zveze.
Izredno zasedanje skupščine se skliče po potrebi. Skličejo ga lahko:
-

predsednik Zveze;
izvršni odbor, če to zahteva najmanj 1/3 njegovih članov;
člani Zveze, če to zahteva najmanj 1/3 članov Zveze;
nadzorni odbor.

Vabilo za redno zasedanje skupščine z dnevnim redom in predlogi sklepov mora biti vsem članom
Zveze poslano najmanj 15 dni pred zasedanjem, pisno gradivo pa najkasneje 7 dni pred zasedanjem.
Vabilo z gradivom je lahko članom poslano tudi po elektronski poti in v elektronski obliki na naslove,
ki jih člani pisno sporočijo sekretarju Zveze. Vsako spremembo naslova za pošiljanje so člani dolžni
nemudoma sporočiti sekretarju Zveze. Vabila in gradiva so članom lahko poslana tudi preko spletne
aplikacije ali portala Zveze.
Redno zasedanje skupščine lahko veljavno sklepa le o vprašanjih in zadevah, ki so na sprejetem
dnevnem redu. O vprašanjih in zadevah, ki niso na predlaganem dnevnem redu, lahko skupščina
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veljavno sklepa le v primeru, če pred točko »sprejem dnevnega reda« za to glasuje večina prisotnih
članov.
Izredno zasedanje skupščine lahko obravnava in odloča samo o stvareh, zaradi katerih je sklicano.
Izredno zasedanje mora sklicati predsednik Zveze v 30 dneh od prejema pisne zahteve ali predloga za
sklic, v nasprotnem jo lahko skliče predlagatelj.

Skupščina je sklepčna, če je prisotna večina (več kot polovica) članov Zveze, sicer je nesklepčna.
Če ni prisotna večina članov Zveze, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina
sklepčna, če je prisotnih najmanj tretjina (1/3) članov Zveze.
Če tudi tako ni mogoče izpeljati skupščine, se skupščina ponovno skliče v roku, ki ne sme biti krajši
kot 30 dni od dneva prvega sklica.

Skupščino odpre in do izvolitve delovnega predsedstva vodi predsednik Zveze oz. sklicatelj
skupščine.
Skupščina izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika in verifikacijsko
komisijo, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.
Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana.
O zasedanju skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva
overovatelja zapisnika.
Skupščina sprejema sklepe z navadno večino prisotnih članov, ki imajo pravico glasovanja, pri čemer
ima vsak prisotni član en glas.
Z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov skupščina odloča o:
-

sprejemu in spremembi statuta;
prenehanju delovanja Zveze.

Član ima pravico do glasovanja, če je na skupščini osebno prisoten, in je najmanj 7 dni pred
zasedanjem skupščine plačal članarino za tekoče leto ter ima izpolnjene vse materialne obveznosti
do Zveze.

Glasovanje je javno, če skupščina ne odloči drugače.
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b) izvršni odbor

Izvršni odbor vodi delo Zveze med dvema zasedanjema skupščine.
IO sestavlja najmanj 5 članov in največ 9 članov. Njihov mandat je vezan na mandat predsednika
Zveze. V primeru, da član IO iz kateregakoli razloga preneha z delom pred iztekom mandata in se s
tem število članov IO zmanjša pod 5 članov, predsednik Zveze skliče izredno volilno skupščino za
izvolitev nadomestnega člana, ki funkcijo opravlja s polnimi pooblastili do naslednje redne volilne
skupščine.
Predsednik Zveze je član IO po položaju in njegov predsednik.
IO se konstituira na ustanovni seji.
IO vodi predsednik Zveze, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik Zveze ali druga pooblaščena oseba.

V primeru, da predsednik Zveze odstopi, je razrešen ali ko zaradi višje sile ne more več opravljati
svoje funkcije, njegovo delo začasno prevzame podpredsednik Zveze ali druga oseba, ki jo imenuje
IO. Podpredsednik oz. pooblaščena oseba vodi delo Zveze do izrednega zasedanja skupščine Zveze,
na katerem se izvolijo novi predsednik in člani IO Zveze.
Izredno zasedanje skupščine, na katerem se izvolijo novi predsednik in člani IO Zveze, mora biti
sklicano najkasneje v roku treh mesecev od dneva, ko predsednik Zveze poda odstopno izjavo oziroma
od dneva, ko IO brez dvoma ugotovi, da predsednik Zveze ne more več opravljati svoje funkcije.
Mandat predsednika in članov IO traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Skupščina Zveze
lahko pred iztekom mandata odpokliče predsednika in/ali člane IO.

IO veljavno odloča, če je na seji več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina
navzočih članov IO.
IO je za svoje delo odgovoren skupščini Zveze.

Naloge in pristojnosti izvršnega odbora:
IO sprejema:
-

strategijo razvoja karateja in Zveze;
poslovnik o delu IO;
poslovni in finančni načrt Zveze;
predlog letnega poročila (bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili in poročilo o
poslovanju) Zveze;
pravilnik o državnih reprezentancah;
tekmovalni pravilnik;
pravilnik o tehnični komisiji;
pravilnik o pasovih;
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-

pravilnik o uvrstitvi tekmovanja na koledar tekmovanj Zveze;
pravilnik o licenciranju strokovnih delavcev;
pravilnik o usposabljanju strokovnih delavcev;
pravilnik o delu sodniške komisije;
priročnik o celostni podobi Zveze;
druge splošne akte, ki so potrebni za delo Zveze in niso v pristojnosti skupščine;

IO imenuje in razrešuje:
-

sekretarja ali generalnega sekretarja Zveze;
predsednike in člane stalnih ter občasnih delovnih teles IO;

IO opravlja naslednje aktivnosti:
-

odloča o sprejemu v članstvo in o črtanju člana;
odloča o spremembi naslova Zveze;
izvršuje sklepe in odločitve skupščine Zveze;
odloča o zaposlitvi delavcev v Zvezi in določa vsebino pogodbe o zaposlitvi;
pripravlja gradiva za zasedanja skupščine Zveze;
nadzoruje in usmerja delo stalnih in občasnih delovnih teles;
daje predsedniku Zveze dovoljenje za prodajo ali nabavo sredstev;
skrbi za javnost dela;
predlaga skupščini Zveze višino letne članarine;
upravlja s premoženjem Zveze;
imenuje inventurno komisijo;
daje članom Zveze soglasje, da na tekmovanjih pod okriljem WKF ali EKF nastopajo pod
imenom Karate reprezentanca Slovenije;
opravlja druga dela in naloge po določbah splošnih aktov Zveze in sklepih skupščine Zveze.

Za opravljanje svojih nalog in pristojnosti IO ustanovi stalna ali občasna delovna telesa, določi njihove
naloge in imenuje ter razrešuje njihove člane.
IO ustanovi vsaj naslednja stalna delovna telesa:
-

komisijo za reprezentance;
sodniško komisijo;
tehnično komisijo;
tekmovalno komisijo;
komisijo za pravne zadeve.

Mandatna doba članov delovnih teles IO je vezana na mandat IO.
Delovna telesa so odgovorna IO.
Če delovno telo ni imenovano ali preneha delovati, njegovo delo neposredno opravlja IO.
IO lahko za vodenje administrativno strokovnega dela Zveze in priprave gradiv za zasedanje
skupščine Zveze in sej IO imenuje sekretarja Zveze. V primeru potrebe lahko imenuje tudi
generalnega sekretarja Zveze. S sklepom o imenovanju sekretarja ali generalnega sekretarja se
določijo njegove pristojnosti, pooblastila in odgovornosti.
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Komisija za reprezentance sestavlja, organizira in vodi državne reprezentance. Delovno področje,
naloge, pravice, dolžnosti in odgovornosti ter sestavo komisije, vrste državnih reprezentanc in pravice
ter dolžnosti državnih reprezentantov podrobneje ureja Pravilnik o državnih reprezentancah, ki ga
sprejme IO v skladu s poslovnikom o delu izvršnega odbora.
Sodniška komisija imenuje in vodi Sodniški zbor Zveze, skrbi za strokovno usposabljanje in
licenciranje sodnikov, organizira in vodi sojenje na tekmovanjih, daje obvezno razlago sodniških
pravil in delegira sodnike na uradna domača in mednarodna tekmovanja in turnirje. Delovno področje,
naloge, pravice, dolžnosti in odgovornosti ter sestavo komisije in pravice ter dolžnosti sodnikov
podrobneje ureja Pravilnik o sodniški komisiji, ki ga sprejme IO v skladu s poslovnikom o delu
izvršnega odbora.
Tehnična komisija načrtuje, organizira in vodi strokovno delo Zveze (strokovno usposabljanje, ipd.)
in deluje na področju fair-playa in boja proti dopingu. Delovno področje, naloge, pravice, dolžnosti
in odgovornosti ter sestavo komisije podrobneje ureja Pravilnik o tehnični komisiji, ki ga sprejme IO
v skladu s poslovnikom o delu izvršnega odbora.
Tekmovalna komisija načrtuje, organizira in vodi tekmovanja v karateju. Delovno področje, naloge,
pravice, dolžnosti in odgovornosti ter sestavo komisije in pravice ter dolžnosti tekmovalcev
podrobneje ureja Tekmovalni pravilnik, ki ga sprejme IO v skladu s poslovnikom o delu izvršnega
odbora.
Komisija za pravne zadeve pripravlja in usklajuje osnutke in predloge splošnih aktov Zveze in daje
IO pravna mnenja.
c) predsednik

Predsednika in podpredsednika Zveze izvoli skupščina Zveze na predlog vsaj enega člana Zveze za
mandatno dobo 4 let in sta lahko po preteku mandatne dobe ponovno izvoljena. Kandidati za
predsednika morajo skupščini predložiti in obrazložiti program dela in razvoja Zveze. Predsednik
predlaga skupščini podpredsednika.

Predsednik Zveze opravlja naslednje naloge:
-

predstavlja in zastopa Zvezo;
sklicuje in vodi seje IO;
vodi politiko Zveze na vseh nivojih;
podpisuje splošne akte Zveze;
opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, splošnimi akti Zveze in sklepi skupščine Zveze
ter IO.

Predsednik in podpredsednik sta za svoje delo odgovorna skupščini Zveze.

Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik.
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Predsednik lahko v mejah svojih pooblastil za opravljanje posameznih nalog pisno pooblasti
kateregakoli člana IO.

Predsednik samostojno odloča o porabi finančnih in materialnih sredstev ali o nabavi oziroma prodaji
osnovnih sredstev za potrebe Zveze do vrednosti 1.500,00 EUR, v vrednosti nad 1.500,00 EUR do
vrednosti 5.000,00 EUR pa mora pridobiti predhodno pisno odobritev IO. O nabavi in prodaji
osnovnih sredstev nad vrednostjo 5.000,00 EUR in nepremičnin odloča skupščine Zveze.
d) nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana ter dva nadomestna člana.
NO voli skupščina Zveze za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Članstvo v NO je
nezdružljivo s članstvom v drugih organih Zveze.

NO se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
NO je sklepčen, če so prisotni vsi člani. NO odloča z večino glasov vseh članov.
Na svojem prvem sestanku člani NO izvolijo predsednika in podpredsednika.
V primeru, da član NO preneha z delom, predsednik NO na njegovo mesto določi enega izmed dveh
nadomestnih članov.
V primeru, da preneha z delom predsednik NO, vodenje NO v okviru njegovih pooblastil prevzame
podpredsednik NO.
NO deluje na podlagi Poslovnika o delu NO.
NO spremlja in nadzira delo organov zveze in finančno materialno poslovanje Zveze.

IO in drugi organi in komisije Zveze so dolžni NO omogočiti vpogled v svoje delo in dokumentacijo,
ki jo NO zahteva zaradi izvajanja svojega dela ob pripravi poročila za skupščino.
NO o svojem delu, stališčih in sklepih sprotno obvešča IO, najmanj enkrat letno pa tudi pisno poroča
skupščini Zveze.
NO je za svoje delo odgovoren skupščini zveze.
e) disciplinska komisija I. stopnje

Disciplinska komisija I. stopnje (DKI) ima predsednika, dva člana in dva nadomestna člana.
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DKI voli skupščina Zveze za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Članstvo v DKI je
nezdružljivo s članstvom v drugih organih Zveze.

Na svojem prvem sestanku člani DKI izvolijo predsednika in podpredsednika. Predsednik, če je ta
odsoten ali obdolžen za disciplinski prekršek pa podpredsednik, sklicuje seje in vodi delo DKI.
V primeru, da član DKI preneha z delom, predsednik DKI na njegovo mesto določi enega izmed dveh
nadomestnih članov.
V primeru, da preneha z delom predsednik DKI, vodenje komisije v okviru njegovih pooblastil
prevzame podpredsednik DKI.

DKI vodi disciplinske postopke Zveze in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom.
Proti odločbi DKI je dovoljena pritožba na disciplinsko komisijo II. stopnje (DKII). Odločba DKII je
dokončna in zoper njo ni možna pritožba na druge organe Zveze.

DKI je samostojen organ in je za svoje delo odgovorna samo Skupščini Zveze.
f) disciplinska komisija II. stopnje

Disciplinska komisija II. stopnje ima predsednika, dva člana in dva nadomestna člana.
DKII voli skupščina Zveze za mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Članstvo v DKII
je nezdružljivo s članstvom v drugih organih Zveze.
Disciplinska komisija II. stopnje odloča o pritožbah proti odločbam disciplinske komisije I. stopnje.

DKII se sestaja po potrebi, deluje in odloča pa v sestavi treh članov.
Na prvem sestanku člani DKII izvolijo predsednika in podpredsednika. Predsednik, če je ta odsoten
ali obdolžen za disciplinski prekršek pa podpredsednik, sklicuje seje in vodi delo DKII.
V primeru, da član DKII preneha z delom, predsednik DKII na njegovo mesto določi enega izmed
dveh nadomestnih članov.
V primeru, da preneha z delom predsednik DKII, vodenje komisije v okviru njegovih pooblastil
prevzame podpredsednik DKII.

DKII je samostojen organ in je za svoje delo odgovorna skupščini Zveze. DKII o svojem delu vsaj
enkrat letno poroča skupščini Zveze.
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V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE

Predsednika in podpredsednika Zveze ter člane IO, NO, DKI in DKII izvoli skupščina Zveze na
zasedanju, ki se skliče vsaka štiri leta.
V primeru, da posamezen izvoljeni član IO, NO, DKI ali DKII iz kateregakoli razloga preneha z delom
pred iztekom mandata in se s tem število članov posameznega organa zmanjša pod najmanjše
predpisano število članov, predsednik Zveze skliče izredno volilno skupščino za izvolitev
nadomestnega člana, ki funkcijo opravlja s polnimi pooblastili do naslednje redne volilne skupščine.
V primeru, da predsednik Zveze ni izvoljen, opravlja dosedanji predsednik naloge vršilca dolžnosti,
ki je zadolžen za sklic izrednega zasedanja skupščine za izvolitev predsednika in drugih organov
Zveze. Izvede se nov kandidacijski postopek, izredna skupščina pa mora biti sklicana najkasneje v
roku 90 dni.
Volilni postopek se vodi na podlagi določb Poslovnika o delu skupščine Zveze.
VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

Premoženje Zveze sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva, vrednostni papirji in druge
naložbe. Premičnine in nepremičnine se vpišejo v inventarno knjigo.
Denarna sredstva Zveze se razdeljujejo s finančnim načrtom. Skupščina lahko formira določena
namenska sredstva za realizacijo nalog Zveze. Če Zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari
presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje dejavnosti.

Zveza se financira iz:
-

članarin;
proračuna;
prihodkov od ekonomske propagande, trženja in izposojanja športne opreme;
daril in volil;
ostalih prihodkov.

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik IO. S premoženjem Zveze upravlja IO Zveze.
Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu v veljavnimi predpisi.
Letno poročilo mora pred obravnavanjem na skupščini pregledati NO.
NO mora opraviti nadzor finančnega in materialnega poslovanja in podati oceno, ali so presežki
prihodkov nad odhodki porabljeni za dejavnost Zveze oziroma za opravljanje nepridobitnih
dejavnosti.
Finančno in materialno poslovanje operativno vodi blagajnik, ki ga imenuje IO.
Finančno poslovanje Zveze se odvija preko transakcijskega računa Zveze.
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Blagajnik mora delovati skladno z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi, ki veljajo za
poslovanje društev.
Za pomoč pri finančno-materialnem poslovanju lahko IO odloči, da se najame ustreznega zunanjega
strokovnjaka oz. podjetje.
VII. PRENEHANJE DELOVANJA ZVEZE

O prenehanju Zveze odloča skupščina.
Zveza preneha delovati:
-

-

po sklepu skupščine, pri čemer lahko skupščina veljavno sklepa le, če je prisotnih več kot 2/3
vseh članov Zveze; za veljavno odločitev o prenehanju delovanja Zveze se zahteva 2/3 večina
prisotnih članov Zveze;
po zakonu.

Če za zasedanje in odločanje skupščine, ki naj odloča o prenehanju delovanja Zveze, niso izpolnjeni
pogoji iz 45. člena statuta, se lahko novo zasedanje skupščine skliče šele po preteku šestih mesecev
od prejšnjega sklica.
Če Zveza preneha delovati, se njeno premoženje najprej porabi za plačila upnikov, preostanek pa
pripada članom Zveze po enakih deležih. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo
proračunu.
O prenehanju Zveze mora zakoniti zastopnik v 30 dneh obvestiti pristojni državni organ in zahtevati
izbris Zveze iz registra.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Vsi splošni akti Zveze se morajo uskladiti s tem statutom v roku dvanajst mesecev od dneva začetka
njegove veljavnosti.

Statut prične veljati z dnem sprejema na skupščini Zveze in registracijo pri pristojnem upravnem
organu.
Z dnem pričetka veljave tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet na skupščini dne
27.03.2018.
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Predsednik KZS
Borut Strojin
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