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S T A T U T



 

 

Na podlagi 13. čl. Zakona o društvih – Zdru-1 (Uradni list RS,  št. 64/2011-uradno prečiščeno besedilo,  21/2018-

ZNOrg) je redni občni zbor Področnega združenja učiteljev in trenerjev smučanja Logatec, na svoji seji, 

dne  29.5.2019, sprejel spremembe in dopolnitve statuta in potrdil prečiščeno besedilo statuta, ki se glasi:  

 

S T A T U T 
PODROČNEGA ZDRUŽENJA UČITELJEV IN TRENERJEV SMUČANJA LOGATEC 

 

I. Splošne določbe: 

1.  člen 

Področno združenje učiteljev in trenerjev smučanja Logatec (v nadaljevanju PZUTS Logatec), je 

prostovoljno in samostojno nepridobitno športno društvo, ki združuje fizične osebe-strokovne 

smučarske kadre, brez omejitve na kraj prebivališča, ki imajo enega od uradno priznanih in 

pridobljenih strokovnih nazivov vseh stopenj izobrazbe ali usposobljenosti ali ustrezni mednarodni 

strokovni naziv. 

 

2.  člen 

Ime  združenja  je:  Področno  združenje  učiteljev  in  trenerjev  smučanja  Logatec. Združenje je 

pravna oseba zasebnega prava in ima sedež v Logatcu. Naslov združenja je enak naslovu 

vsakokratnega predsednika združenja. 

 

3.  člen 

PZUTS Logatec ima žig okrogle oblike z napisom PODROČNO ZDRUŽENJE UČITELJEV IN 

TRENERJEV SMUČANJA LOGATEC ter znak Bloškega smučarja v sredini. 

 

4.  člen 

PZUTS Logatec je vključen v Zvezo učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije in Smučarsko zvezo 

Slovenije pod pogoji, ki jih določata njihova statuta. Pri svojem delu sodeluje s smučarskimi in 

športnimi društvi, otroškimi vrtci, smučarskimi šolami ter športno zvezo Logatec pod pogoji, ki jih 

določa statut te zveze. Po potrebi tudi z drugimi športnimi društvi in javnimi ustanovami. 

 

5.  člen 

Delo PZUTS Logatec in njegovih organov je javno. 

Svoje člane obvešča na naslednje načine: 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, 

- preko obvestil društva 

- preko sredstev javnega obveščanja ali preko spletne strani. 

 

Širšo javnost obvešča na naslednje načine: 

- seje organov društva so javne, 

- na svoje seje vabi predstavnike javnih medijev obveščanja in druge, za katere se 

glede na naravo obravnavanja problematike smatra, da imajo tak interes, 

- preko spletne strani. 
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II. Namen in cilji združenja 

 

6.  člen 

Namen PZUTS Logatec je redno in sistematično vzgajanje, izobraževanje in izpopolnjevanje 

smučarskih kadrov s področja alpskega smučanja na urejenih smučiščih in izven urejenih smučišč, 

deskanja na snegu, telemarka, smučanja prostega sloga, hoje in teka na smučeh, smučarskih 

skokov ter drugih kadrov, ki so opravili usposabljanja v okviru programov, ki so pod okriljem ZUTS 

Slovenije. 

 

7.  člen 

PZUTS Logatec ima predvsem naslednje cilje: 

- zagotoviti ustrezno strokovno raven svojim članom, 

- pridobiti nove člane z njihovim  vključevanjem v sistem  izobraževanja v okvirju Zveze 

učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, 

- doseči višjo popularnosti in množičnost smučanja, 

- zagotoviti boljše sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja delovanja združenja. 

 

8.  Člen 

Namen in cilje uresničuje PZUTS Logatec z izvajanjem naslednjih nalog: 

- organizira strokovna izobraževanja in izpopolnjevanja članov v obliki praktičnih in teoretičnih 

tečajev in seminarjev 

- organizira in izvaja smučarske tečaje, predavanja in tekmovanja, 

- potencialnim novim strokovnim kandidatom omogoča pridobitev strokovnega naziva 

usposobljenosti tako, da društvo samo organizira tečaje usposabljanja oz. člane obvešča o tečajih, 

ki jih organizirajo druga društva, 

- določa smernice in program usposabljanja strokovnih smučarskih kadrov na osnovi potreb in 

možnosti 

- sodeluje z ZUTS Slovenije in SZS Slovenije 

- pospešuje in organizira sodelovanje s smučarskimi klubi, ŠD, otroškimi vrtci, javnimi 

ustanovami ter drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s smučanjem 

- skrbi za strokovno pomoč pri organizaciji in izvedbi zimovanj 

- nudi strokovno pomoč pri izdelavi zimskih programov javnih zavodov 

- organizira družabna srečanja članov in simpatizerjev 

- skrbi za enotno opremljenost in nabavo smučarske opreme 

- podeljuje letne licence ZUTS in IVSI na podlagi udeležbe na licenčnem seminarju 

- predlaga zaslužne člane za občinska in republiška priznanja 

 

9.  člen 

Za uresničevanje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti bo PZUTS 

Logatec izvajalo naslednje pridobitne dejavnosti: 
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-   G 47.890 - trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (enkrat letno 

organizira prodajo smučarske opreme), 

- P 85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

(smučarski tečaji). 

 

PZUTS Logatec opravlja navedeno pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te 

dejavnosti določa zakon in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva. 

Sredstva pridobljena z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se porabijo za opravljanje  

nepridobitne  dejavnosti,  določene  v  8.  členu  statuta PZUTS Logatec. 

 

III. Članstvo 

 

10. člen 

Član PZUTS Logatec lahko postane vsak državljan R Slovenije, starejši od 18 let, ki se poklicno 

ali amatersko ukvarja z dejavnostjo na področju smučanja in ima enega od strokovnih nazivov s 

področja učenja in treniranja smučanja.  

Član PZUTS Logatec lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, če ima 

ustrezen mednarodno priznan strokovni naziv. 

 

11. člen 

Pogoji za sprejem v članstvo so: 

- strokovni naziv v smislu 10. člena tega statuta, 

- plačilo letne društvene članarine, ki mora biti plačana do predsezonskega licenčnega seminarja. 

Oseba, ki želi postati član društva, poda izpolnjeno pristopno izjavo sekretarju društva, s katero se 

zaveže, da bo spoštovala temeljni akt društva in plačevala članarino. O sprejemu v članstvo 

odloča sekretar društva, ki se po v primeru nejasnosti posvetuje z izvršnim odborom. 

 

Člani PZUTS Logatec, ki aktivno delujejo na javnih smučiščih, morajo, poleg plačila društvene 

članarine, pridobiti tudi članstvo v SZS (Modra kartica) in pridobiti ustrezno licenco. 

 

12. člen 

Pravice članov PZUTS Logatec so: 

- da volijo in so voljeni v organe PZUTS Logatec in ZUTS Slovenije 

- da sodelujejo v vseh dejavnostih PZUTS Logatec 

- da na oblačilih nosijo ustrezen strokovni znak in opremo 

- da  enakopravno uživajo  ugodnosti, ki jih zagotovi ZUTS Slovenije in PZUTS Logatec za svoje 

članstvo, 

- da sodelujejo pri delu in odločajo v organih PZUTS Logatec, v katerih so izvoljeni ali imenovani, 

- da so seznanjeni s poslovanjem PZUTS Logatec in njegovim materialnim in finančnim 

poslovanjem 

- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v PZUTS Logatec in dosežene uspehe 
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13. člen 

Dolžnosti članov PZUTS Logatec so: 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov PZUTS Logatec in ZUTS Slovenije 

- da aktivno sodelujejo v skladu s cilji in nalogami PZUTS Logatec 

- da dosledno spoštujejo Kodeks etike ZUTS Slovenije 

- da se redno letno izpopolnjujejo 

- da redno plačujejo članarino in prispevke za izpopolnjevanje 

- da so strokovno neoporečni in poučujejo v skladu z veljavnimi učnimi načrti 

- da redno izpolnjujejo sprejete naloge in obveznosti 

- da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane 

- da varujejo ugled PZUTS Logatec in ZUTS Slovenije 

- da ne zlorabljajo uniform in ugodnosti članstva 

- da dosledno spoštujejo tarifne dogovore ter preprečujejo delo izven dogovorjenih okvirov. 

 

13 a. člen 

Ob včlanitvi v društvo, član v skladu s tem statutom sprejem pogoje uporabe in razpolaganja z 

njegovimi osebnimi podatki za interno uporabo v okviru društva. 

 

14. člen 

Članstvo v PZUTS Logatec preneha: 

- s prostovoljnim izstopom v obliki pismene izjave 

- zaradi neplačevanja letne članarine in smrti, 

- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije 

Neplačevanje letne članarine in smrt ugotovi sekretar društva. Član, ki ne poravna letne članarine, 

niti v roku enega meseca po prejemu ustnega ali pisnega opomina, se lahko črta iz evidence 

članstva. Član za katerega sekretar ugotovi, da je umrl, se črta iz evidence članstva. 

 

IV. Organi združenja 

 

15. člen 

Organi PZUTS Logatec so: 

- občni zbor 

- izvršni odbor 

- nadzorni odbor 

- disciplinska komisija 
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16. člen 

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje IO po potrebi najmanj enkrat letno. 

Sklicuje ga lahko na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov 

združenja. 

Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. 

IO je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca potem, ko je sprejel tako 

zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor polovica članov PZUTS Logatec. 

Sklic  občnega  zbora  mora  biti  objavljen  najmanj  sedem  dni  pred  dnevom,  za 

katerega je sklican. 

 

17. člen 

Občni zbor sprejme svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o prenehanju 

delovanja PZUTS Logatec, je potrebno, da za to glasuje najmanj dve tretjini vseh članov 

združenja. Način glasovanja (javno – tajno) določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov 

združenja, ne morejo o tem glasovati člani teh organov. 

 

18. člen 

Občnemu zboru smejo prisostvovati člani in vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno 

povezani z delovanjem PZUTS Logatec. Pravico glasovanja in odločanja imajo samo polnopravni 

člani PZUTS Logatec. 

 

19. člen 

Občni zbor je sklepčen, če mu prisostvuje najmanj polovica članov PZUTS Logatec in sklepa z 

večino glasov navzočih članov. Če občni zbor ob napovedanem času ni sklepčen, se počaka 15 

minut in če tudi potem ni sklepčen, se zasedanje opravi ob navzočnosti najmanj 10 članov, pri 

čemer morajo biti vsi sklepi sprejeti soglasno. 

 

20. člen 

Občni zbor: 

- sklepa o dnevnem redu 

- razpravlja o delu in poročilih IO in nadzornega odbora ter sklepa o njih 

- sprejema delovni program združenja 

- odloča o pritožbah proti sklepom IO in disciplinske komisije 

- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo koledarsko leto 

- sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila in druge splošne akte 

- z javnim ali tajnim glasovanjem voli in razrešuje izvršni, nadzorni odbor, disciplinsko komisijo 

ter predsednika PZUTS Logatec 

- odloča o prenehanju in združitvi PZUTS Logatec 

- potrdi višino članarine, ki jo predlaga izvršni odbor 

- o delu občnega zbora se napiše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva 

in dva overovatelja, 
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- o nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor na predlog IO. 

 

21. člen 

Izvršni odbor. 

- opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve 

- je izvršni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih le-ta naloži in ki po svoji naravi 

spadajo v njegovo področje 

- za svoje delo je odgovoren občnemu zboru 

 

22. člen 

Izvršni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, sekretar, blagajnik ter 5-7 članov PZUTS 

Logatec. 

 

23. člen 

Predsednik PZUTS Logatec zastopa združenje pred državnimi organi ter drugimi organizacijami 

in tretjimi osebami po navodilih IO. V njegovi odsotnosti ga po pooblastilu nadomešča 

podpredsednik. 

 

Podpredsednik nadomešča predsednika v skladu z njegovimi pooblastili. Podpredsednika izvoli 

izvršni odbor izmed svojih članov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu 

odboru. 

 

Sekretar opravlja strokovno tehnična in administrativna dela društva, skrbi za evidenco članov 

društva, skrbi za koordinacijo med organi društva. Sekretarja izvoli izvršni odbor izmed svojih 

članov. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru. 

 

Blagajnik je dolžan voditi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno  

materialnem poslovanju PZUTS Logatec. Blagajnika izvoli izvršni odbor izmed svojih članov. Za 

svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru. 

 

24. člen 

IO upravlja PZUTS Logatec med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem 

zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno v času sezone, po potrebi pa tudi pogosteje. Na 

sestanke se obvezno vabi člane nadzornega odbora. 

 

25. člen 

Člane IO voli občni zbor za 4 leta. Vodilni funkcionarji PZUTS Logatec (predsednik, podpredsednik 

in predsednik nadzornega odbora) so lahko izvoljeni na vodilno funkcijo največ za 2 (dve) 

zaporedni mandatni dobi. 
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26. člen 

V okviru svojega delovnega področja iz 24. člena tega statuta, opravlja IO predvsem naslednje 

naloge: 

- sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor 

- pripravlja predloge za splošne akte PZUTS Logatec 

- pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in zaključni račun združenja 

- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov 

- po potrebi oblikuje stalne in občasne komisije 

- vodi finančno in materialno poslovanje ter sredstva PZUTS Logatec 

- imenuje podpisnika finančnih in materialnih dokumentov 

- predlaga občnemu zboru podelitev nagrad in pohval članom združenja 

- odloča o spremembi naslova sedeža združenja 

- imenuje delegata, ki zastopa PZUTS Logatec pri ZUTS Slovenije 

- poda predlog občnemu zboru o višini članarine za tekočo sezono 

 

27. člen 

IO sprejme sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica njegovih članov. Sklepi so sprejeti, če zanje 

glasuje večina navzočih. 

 

28. člen 

V primeru izpraznjenih mest, lahko IO kooptira v svoj sestav največ tri člane. 

 

29. člen 

IO iz vrst članov PZUTS Logatec na podlagi njihovega znanja in strokovne usposobljenosti izbere 

kandidate, ki se udeležujejo seminarjev ZUTS Slovenije. 

 

V. Nadzorni odbor 

 

30. člen 

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. Nadzorni 

odbor izvoli iz svoje srede predsednika. 

 

31. člen 

Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo IO med dvema občnima zboroma in da vrši stalni 

nadzor nad finančnim poslovanjem PZUTS Logatec. 

Nadzorni odbor spremlja delo PZUTS in njegovih organov ter nadzira finančno in materialno 

poslovanje društva. Nadzira izvajanje pravil in drugih aktov društva, izvajanje sklepov organov, 

odgovorno in smotrno uporabo sredstev kluba, izpolnjevanje dolžnosti in varstvo pravic članov 

društva ter varovanje interesov društva. Nadzorni odbor mora pred sprejetjem letnega poročila na 

občnem zboru, podati oceno, ali so poslovne knjige vodene ažurno in pravilno, knjigovodske 

listine pa urejene in pravilno hranjene ter ali je letno poročilo pravilno sestavljeno in ali resnično 

prikazuje premoženje ter poslovanje društva. Predvsem pa mora podati oceno, ali so bili presežki 
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prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitnih 

dejavnosti. 

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati vsaj enkrat letno. 

Člani  društva  lahko  odločajo  o  sprejemu  letnega  poročila  le,  če  se  predhodno seznanijo s 

poročilom, ki ga poda nadzorni organ. 

 

32. člen 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani IO, imajo pa pravico udeleževanja na 

vseh sejah IO, vendar brez pravice odločanja. 

 

VI. Finančno – materialno poslovanje PZUTS Logatec 

 

33. člen 

PZUTS Logatec pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- s članarino, 

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

- z darili in volili, 

- s prispevki donatorjev, 

- s prispevki sponzorjev, 

- iz javnih sredstev, 

- iz drugih virov. 

Če PZUTS Logatec pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 

mora uporabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoženja 

PZUTS Logatec med njegove člane je nična. 

 

34. člen 

S premoženjem PZUTS Logatec upravlja njegov IO v skladu s programom. Premičnine se lahko 

odkupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje IO.  

 

35. člen 

Materialno in finančno poslovanje se vodi v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem 

poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva in Zakonom o društvih. 

Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja 

in v skladu s Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju PZUTS 

Logatec. 

 

36. člen 

Finančno poslovanje PZUTS Logatec se odvija preko transakcijskega računa ustanove, ki 

opravlja denarne, plačilne in kreditne posle. 

Odredbodajalec finančnih in materialnih listin je predsednik. V njegovi odsotnosti pa 

podpredsednik ali blagajnik. Delo blagajnika je javno. O svojem delu poroča IO in občnemu zboru. 

O morebitni spremembi banke odloča izvršni odbor. 
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Vsak član PZUTS Logatec lahko kadarkoli zahteva vpogled v materialno in finančno poslovanje 

združenja. 

 

VII. častno članstvo 

 

37. člen 

PZUTS Logatec ima lahko častne člane. Naziv častnega člana je lahko podeljen članu  

PZUTS Logatec, ki ima posebne zasluge za razvoj in dolgoletno in uspešno delo v PZUTS 

Logatec. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora. Častnemu 

članu pripada trajno članstvo brez obveznega plačevanja letne društvene članarine. 

 

38. člen 

PZUTS  Logatec  ima  lahko  sponzorje/donatorje – fizične ali pravne osebe, ki materialno, 

moralno ali kako drugače želijo pomagati. Sponzorji/donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 

sejah IO in občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 

VIII. Disciplinska odgovornost 

 

39. člen 

Za  disciplinski prekršek članov PTUTS Logatec se  šteje nespoštovanje pravil in sklepov organov 

združenja ter vsako drugo ravnanje, ki huje prizadene interese in ugled PZUTS Logatec. 

Disciplinska komisija šteje 3 člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. Člani izmed sebe izvolijo 

predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. 

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek, ugotavlja kršitve in izreka ukrepe v skladu z 

disciplinskim pravilnikom. Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani. 

Veljavne spremembe sprejema z večino glasov prisotnih. Za svoje delo je odgovorna občnemu 

zboru. 

 

40 . člen 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so: 

- nespoštovanje določb statuta, 

- nespoštovanje kodeksa etike ZUTS Slovenije ali neupoštevanje 10 FIS pravil na javnih 

smučiščih, 

- nevestno ali lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v PZUTS 

Logatec, 

- neizvrševanje sklepov organov PZUTS Logatec, 

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo interesu in ugledu PZUTS Logatec, 

- zloraba pooblastil v organih društva. 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 

disciplinska komisija, so: ustni ali pisni opomin, izključitev. 
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Ustni ali pisni opomin se izreče za lažje disciplinske prekrške. To so: nespoštovanje kodeksa etike 

ZUTS Slovenije ali neupoštevanje 10 FIS pravil na javnih smučiščih; nevestno in lahkomiselno 

sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v PZUTS Logatec. 

Ukrep izključitve se izreče za težje disciplinske prekrške. To so: grobo kršenje določb statuta; 

zavestno neizvrševanje sklepov organov PZUTS Logatec; dejanja, ki kakorkoli škodujejo interesu 

in ugledu PZUTS Logatec; zloraba pooblastil v organih društva in naklepna povzročitev materialne 

škode. 

 

V primeru ugotovljenega materialnega oškodovanja društva, lahko disciplinska komisija poleg 

izrečenega ukrepa, s sklepom naloži članu tudi povrnitev povzročene škode. 

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot 

drugostopenjski organ. 

 

XI. Končne določbe 

 

41. člen

PZUTS Logatec preneha delovati: 

- po volji članov, 

- s spojitvijo z drugimi društvi, 

- s pripojitvijo k drugemu društvu, 

- s stečajem, 

- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, 

- po samem zakonu. 

 

42. člen 

V primeru prenehanja delovanja PZUTS Logatec se premoženje prenese na: 

- društvo, klub, združenje, ki smiselno nadaljuje delovanje PZUTS Logatec; 

- če takega društva pod prvo alinejo ni, se sredstva prenesejo na Športno zvezo Logatec; 

- če tudi Športna zveza Logatec ne deluje aktivno, se sredstva in premoženje prenesejo v 

proračun občine Logatec. 
 

 

43. člen 

Te spremembe statuta začnejo veljati z dnevom sprejema na občnem zboru. 
 

 

 

Logatec, dne, 29.5.2019                                                    Predsednik društva: Uroš Šemrov 

l.r. podpis 

 

žig društva 


