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Na podlagi določil 4. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/11) je zbor članov dne 
09.02.2021  sprejel dopolnjen 
 

S T A T U T 
Združenja planinskih vodnikov Slovenije 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

(ime in sedež društva) 
 

Ime društva je “Združenje planinskih vodnikov Slovenije ” (v nadaljnjem besedilu: združenje 
ali ZPVS). 
Sedež združenja je v Mojstrani.  
 
Združenje ima lahko podružnico v Sloveniji ali v tujini.   
 
Združenje ima svoj spletni in elektronski naslov. 
 

2. člen 
(opredelitev društva) 

 
Združenje je samostojno, nepridobitno in prostovoljno združenje fizičnih oseb, ustanovljeno v 
skladu z zakonom, ki ureja delovanje društev, katerega glavna dejavnost je planinsko vodenje 
in izobraževanje na planinskem področju. 
 

3. člen 
(pravna osebnost) 

 
Združenje je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register društev pri pristojni upravni 
enoti.  
 
Združenje nastopa v pravnem prometu z drugimi v svojem imenu in za svoj račun. 
 

4. člen 
(predmet statuta) 

 
Ta statut določa pogoje delovanje združenja, organe združenja in razmerja do članov. 
 

5. člen 
(pomen izrazov) 

 
Izrazi, uporabljeni v tem statutu, imajo naslednji pomen: 
 

- planinstvo/gorništvo je rekreativna/športna dejavnost, ki vključuje hojo v gore po 
nadelanih, označenih in neoznačenih, zavarovanih in nezavarovanih poteh, po 
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brezpotju, plezanje lažjih plezalnih odsekov, pristope na višje vrhove in turno 
smučanje, 

Dejavnosti združenja in področja delovanja združenja  so šolanje, izobraževanje in 
usposabljanje za dosego naziva Planinski vodnik in Mednarodni planinski vodnik (v 
nadaljevanju MPV), ter gorništvo, alpinizem, športno plezanje, turno smučanje in drugi gorski 
športi, kakor tudi predavanja, tečaji, srečanja in druge akcije povezane s planinstvom / 
gorništvom. 
 
  
 
II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA  

 
6. člen 

(cilji in naloge društva) 
 

Cilj združenja je, da   z usposabljanjem, izvedenim v skladu z doktrino slovenskega in 
svetovnega gorništva in mednarodno platformo znanj in kompetenc organizacije Union of 
International Mountain Leader Associations (v nadaljevanju UIMLA),  zagotovi planinske in 
mednarodne planinske vodnike, ki bodo na ta način pridobili potrebno znanje za varnejše 
vodenje fizičnih oseb v naravi.  
 
Naloge združenja so: 
- izvajanje dejavnosti povezanih s planinstvom/gorništvom, ki so opredeljene v 5. členu 

tega statuta, 
- izvajanje šolanja planinskih vodnikov in planinskih vodnikov, ki s šolanjem pridobijo  

UIMLA licenco, 
- izvajanje strokovnega usposabljanja članov in nečlanov združenja,   
- skrb za varovanje gorske narave, 
- prepoznavanje dejavnikov tveganja v gorah in izvajanje preventivnih programov 

varnosti, 
- promocija zdravega načina življenja in razvijanje športe dejavnosti, 
- informiranje o izvajanju planinske dejavnosti, 
- svetovanje o izbiri in načrtovanju akcij, 
- posredovanje napotkov glede varnejšega gibanja v naravi in izbire ustrezne opreme, 
- vključevanje in združevanje z organizacijami in društvi s sorodno vsebino doma in v 

tujini, 
- izvajanje drugih nalog v okviru dejavnosti združenja, ki jih sprejme zbor članov. 
 
 

7. člen 
(javni interes) 

 
Delovanje združenja temelji na načelu javnosti.  
Združenje lahko obvešča javnost o svojem delovanju na svoji spletni strani, preko sredstev 
javnega obveščanja, na novinarskih konferencah in na drug primeren način. 
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8. člen 
(pridobitna dejavnost društva) 

 
Namen ustanovitve in delovanja združenja ni pridobivanje dobička, zato združenje ne sme 
opravljati pridobitne dejavnosti kot svoje izključne ali pretežne dejavnosti. 
Presežke prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov združenje trajno namenja 
za uresničevanje svojih nalog in ciljev in jih ne deli med člane. 
 
Združenje poleg nepridobitne dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti, lahko opravlja 
naslednje pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje teh dejavnosti določa zakon: 
 

 M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti. 
 N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup. 
 P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije. 
 P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje. 
 P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje. 
 R93.120 Dejavnost športnih klubov. 
 R93.190 Druge športne dejavnosti. 
 R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas. 

 
 
III. SIMBOLI DRUŠTVA 

9. člen 
(znak in žig društva) 

 
Znak združenja je  krog, premera 25 mm, na obrobi katerega je zapis ZDRUŽENJE PLANINSKIH 
VODNIKOV SLOVENIJE – ZPVS, v sredini v ozadju je silhueta gore,  pred katero so trije gorniki 
v gibanju, pod njimi  je cvet planike.  
 
Barvna shema: 
Modra: Pantone 647 (C = 91, M = 63, Y = 20, K = 3). 
Siva: Pantone 431 (približek – C = 20, M = 0, Y = 0, K = 70). 
Rumena: Pantone 7405 (C = 6, M = 15, Y = 100; K = 0). 
 
Znak združenja prejme član, ko zaključi z osnovnim šolanjem za Mednarodnega PV. 
 
Združenje ima svoj žig. Žig združenja je enak kot znak. 
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IV. SODELOVANJE ZDRUŽENJA Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI 
 

10. člen 
 

Združenje je zaradi izvajanja zadanih nalog in doseganja zastavljenih ciljev , član UIMLA. 
 
Združenje se sme zaradi doseganja zastavljenih ciljev in nalog  združiti z drugimi združenji 
oziroma se sme iz istega razloga vključi tudi v druge oblike sodelovanja ali povezovanja na 
občinski, območni, regijski, mednarodni ali interesni ravni.  
 
V. ČLANSTVO IN ČLANARINA 
 

11. člen 
(članstvo) 

 
Članstvo v združenju je osebno. 
 
Član združenja lahko postane vsaka fizična oseba,  ki izpolnjuje pogoje za članstvo, določene v 
tem statutu in drugih aktih združenja.  
 
Član združenja lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba, slovenski ali tuji državljan, ki 
poleg navedenega izpolnjuje še nadaljnje pogoje: 
 
- da združenju posreduje podpisano Pristopno izjavo – obrazec Združenja planinskih 

vodnikov Slovenije (v nadaljevanju ZPVS) objavljen na spletni strani ZPVS, iz katerega je 
razvidno, da se je oseba seznanila z določbami statuta in drugimi akti združenja, in njena 
zaveza, da bo akte združenja spoštovala in se po njih ravnala, iz katere nadalje izhaja njena 
volja, da bo opravila šolanje za MPV, izjavi je dolžna priložiti dokumentacijo, potrebno  za 
vpis v šolanje, ter predloži potrdilo o plačani članarini. 

  
O sprejemu v združenje odloča Izvršni odbor (v nadaljevanju IO) z glasovanjem. 
 
Izjemoma lahko član združenja postane tudi MPV, ki je šolanje zaključil v drugi državi članici 
UIMLA, če izpolnjuje naslednje pogoje in če IO odloči, da  vlogi takšne fizične osebe ugodi: 
- izpolnjuje pogoje opredeljene v predhodnih odstavkih 11. člena Statuta, razen pogoja o 

šolanju za MPV, 
- da predloži dokazilo o uspešno zaključenem šolanju za MPV (potrdilo organizacije, potrdilo 

UIMLA, kopija izkaznice UIMLA z nalepko za tekoče leto), 
- da predloži dokazilo o uspešno opravljenem šolanju za PV (Planinski vodnik) in učni 

program za PV,  
- da predloži dokument do kdaj mu velja licenca MPV, 
- da predloži veljavno zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti, kot jo zahteva 

UIMLA, 
- da predloži izpisnico iz dosedanje organizacije, 
- da predloži pisno obrazložitev z razlogi zakaj izstopa iz dosedanje organizacije in zakaj želi 

vstopiti  v našo organizacijo, 
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- da je po stališču IO, katerega IO ni potrebno obrazložiti izkazal, da je izvajal dosedanjo 
vodniško dejavnost v skladu s predpisi, ki urejajo to dejavnost ter v skladu z etiko in moralo, 
ki se od člana združenja pričakuje.  

 
IO ima pristojnost, da odloči, da se  v združenje  sme včlaniti tudi oseba, ki ne izpolnjuje 
vseh predhodno navedenih pogojev za članstvo, določenih s tem statutom, če IO presodi, 
da je članstvo takšne osebe v združenju zaželjeno zaradi specifičnega znanja takšne osebe, 
njenega posebnega strokovnega znanja, ki se nanaša na katerokoli področje ali katerih koli 
drugih okoliščin oziroma lastnosti te osebe, ki bi  po prepričanju IO  lahko doprinesle  h   še 
boljšemu oziroma bolj strokovnemu delovanju združenja.  

 
Združenje ima redne, podporne, častne člane in člane v procesu šolanja (kandidate).  
Redni člani so:  
 
- člani, ki imajo pridobljen naziv MPV (Mednarodni planinski vodnik) z licenco za tekoče leto,  
- člani, ki zaključijo prvi del šolanja za MPV in postanejo pripravniki za MPV, 
- člani, ki so izvoljeni ali določeni v katerokoli funkcijo združenja. 

 
Podporni in častni člani so lahko fizične ali pravne osebe, ki s svojimi prostovoljnimi prispevki 
in donacijami pripomorejo k delovanju združenja. 
Člani v procesu šolanja so člani, ki podpišejo pristopno izjavo in še ne izpolnjujejo pogojev za 
redno članstvo.  
Člani združenja ob včlanitvi prejmejo izkaznico združenja.  
 

12. člen 
(članarina) 

 
Članarina Združenja in UIMLA velja za tekoče leto in jo člani plačajo v enkratnem znesku za 
tekoče leto v skladu s sklepom izvršnega odbora. Članarino UIMLA plačajo le člani s 
pridobljenim nazivom MPV, če želijo podaljšati licenco za naslednje leto. Novi člani plačajo 
članarino ob podpisu pristopne izjave. Višino članarin Združenja in UIMLA določi izvršni odbor 
enkrat letno, praviloma ob koncu koledarskega leta za naslednje leto in je o višini članarine 
dolžan obvestiti člane. Šteje se, da so člani obveščeni o višini članarin za tekoče leto z dnem 
objave zapisnika IO o določitvi višine članarine, na spletni strani ZPVS. Podporni in častni člani 
plačajo le polovico drugim članom določene članarine.  
 

13. člen 
(pravice članov) 

 
Pravice članov združenja so: 
- da se udeležujejo dejavnosti združenja, 
- da odločajo o delu združenja, 
- da volijo in so voljeni v organe združenja, 
- da so obveščeni o delu  združenja, 
- da dajejo predloge organom združenja o delu in izpolnjevanju nalog, 
- da sodelujejo in zastopajo združenje na drugih prireditvah, 
- da sprejmejo nagrade in pohvale za delo v združenju ter za dosežene uspehe. 
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14. člen 
(obveznosti članov) 

 
Dolžnosti članov združenja so: 
 
- da izvršujejo naloge, ki so jim zaupane, 
- da volijo organe združenja , 
- da sodelujejo pri delu organov združenja, 
- da glede na svoje zmožnosti sodelujejo in predstavljajo združenje na strokovnih 

posvetih in drugih prireditvah, 
- da se ravnajo po vseh aktih združenja, 
- da svoje delo opravljajo v skladu s kompetencami, ki jih določa združenje in krovna 

organizacija UIMLA, 
- da s svojim delovanjem ne ogrožajo časti in dobrega imena združenja, 
- da s prizadevanjem in svojim vzorom pripomorejo k uresničevanju nalog združenja in 

uresničevanju programa združenja, 
- da redno plačujejo članarino in druge finančne obveznosti do združenja, 
- da kot dobri gospodarji skrbijo za objekte in rekvizite/opremo združenja in druga 

sredstva, ki so jim na razpolago, 
- člani, ki so se včlanili z namenom šolanja, morajo le to opraviti s Pravilnikom o šolanju 
 
 

15. člen 
(prenehanje članstva) 

 
Članstvo v združenju preneha: 
- članu, ki poda pisno izjavo, da izstopa iz združenja, 
- članu, ki ne poravna članarine za tekoče leto do konca  tega leta  
- s smrtjo člana, 
- če član ne upravi šolanja v skladu z določbami Pravilnika o šolanju, 
- v primerih, določenih v disciplinskem pravilniku. 

 
Kadar članu preneha članstvo v združenju iz kateregakoli razloga navedenega v tem členu 
statuta ali na podlagi Pravilnika o disciplinski in odškodninski odgovornosti, le ta nima več 
pravice ponovno se včlaniti v združenje. 
 

16. člen 
 

Ob prenehanju članstva iz kateregakoli razloga mora član obvezno vrniti člansko izkaznico in 
znak. 
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V. ORGANI DRUŠTVA 
17. člen 

(organi društva) 
 

Organi združenja so:  
1. zbor članov, 
2. nadzorni odbor, 
3. izvršni odbor, 
4. disciplinski organ  
5. zakoniti zastopnik društva je predsednik združenja, ki zastopa in predstavlja združenje. 
 
V organe združenja ne morejo biti izvoljeni podporni in častni člani združenja. Predsednik 
združenja in predsednik Tehnične komisije sta člana z nazivom MPV. 
 

18. člen 
(mandatna doba) 

 
Mandatna doba vseh organov združenja je 4 leta z možnostjo reelekcije. 
 

19. člen 
(zbor članov) 

 
Zbor članov je najvišji organ združenja. Sestavljajo ga vsi člani združenja. Volilno pravico imajo 
samo redni člani, ki imajo plačano članarino v skladu s sklepom izvršnega odbora.  
 
Zbor članov je pristojen, da:  
- sprejema pravila združenja, njegove spremembe in dopolnitve,  
- voli in razrešuje predsednika Združenja in člane Nadzornega odbora 
- voli in razrešuje člane izvršnega odbora, 
- potrjuje letno poročilo, 
- sprejema plan dela  združenja, 
- odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora, 
- imenuje delovna telesa zbora članov (volilna komisija, verifikacijska komisija, komisija 

za sklepe, tehnične komisije …), 
- odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov, 
- odloča o nakupu, odsvojitvi ali obremenitvi nepremičnega ali premičnega premoženja 

združenja, vrednega več kot 10.000,00 EUR, 
- odloča o drugih zadevah v skladu z zakonskimi predpisi in s tem Statutom. 
 

20. člen 
(sklic zbora članov) 

 
Zbor članov sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Zbor članov se lahko izvede tudi 
korespondenčno, če okoliščine (npr. višja sila, epidemija, naravna nesreča ali podobno) 
onemogočajo fizično zbiranje. Če se zbor članov izvede korespondenčno, zadostuje, da je 
vabilo in gradivo zanj posredovano dan pred dnevom, za katerega je sklican. 
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Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na 
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo polovice članov združenja. Izredni zbor članov 
odloča in sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bil sklican. 
 
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca potem, ko 
je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče zbor članov kadarkoli tudi polovica 
vseh članov društva. 
 
Zbor članov mora biti objavljen z dnevnim redom najkasneje sedem dni pred dnevom, za 
katerega je sklican. 
 

21. člen 
 
Zboru članov smejo prisostvovati vsi, ki so, ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z 
delovanjem združenja. 
 

22. člen 
(sklepčnost zbora članov) 

 
Zbor članov je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. V kolikor ob predvidenem 
pričetku zbora ni prisotnih več kot polovica članov, se pričetek zbora preloži za deset minut, 
nakar je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj ena petina članov, vendar ne manj kot trije (3) 
člani. Odločitve zbora članov so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.  
 
Način glasovanja določi zbor članov. Glasovanje je lahko javno ali tajno. Po potrebi zbor članov 
imenuje tričlansko komisijo za štetje glasov. 

 
23. člen 

(vodenje zbora članov) 
 

Zbor članov odpre predsednik združenja, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik 
združenja, in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Poleg predsednika delovnega 
predsedstva se izvoli še člana in zapisnikarja ter dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi 
druge delovne organe. 
 

24. člen 
(zapisnik zbora članov) 

 
O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 
zapisnikar in oba overitelja zapisnika. 
 

25. člen 
(izvršni odbor)  

 
Izvršni odbor združenja opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno 
tehnične zadeve. Je izvršilni organ zbora članov in opravlja zadeve, ki mu jih le-ta naloži ter 
zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo pristojnost.  
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Izvršni odbor lahko dopolni ali popravi letni vsebinski program združenja , če so za ta del 
programa na voljo finančna sredstva. 
 
Izvršni odbor šteje 5 članov in ga sestavljajo: zastopnik združenja – predsednik, 
podpredsednik, ki je hkrati predsednik tehnične komisije (TK) in ob odsotnosti nadomešča 
predsednika in zastopa združenje, računovodja/tajnik ter dva člana. Izvršni odbor združenja je 
za svoje delo odgovoren zboru članov. 

 
26. člen 

 
Člane izvršnega odbora voli zbor rednih članov in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.  
 

27. člen 
(naloge izvršnega odbora) 

 
Izvršni odbor združenja ima naslednje naloge: 
- operativno in v okviru plana vodi delo združenja, 
- izvršuje naloge in sklepe zbora članov, 
- izvršni odbor odloča o sprejemu novih članov in odloča o prenehanju članstva, 
- izvršni odbor imenuje in razrešuje disciplinska sodnika I. in II. stopnje 
- izvršni odbor imenuje in razrešuje predsednika TK 
- na predlog predsednika tehnične komisije potrjuje člane tehnične komisije  
- predlaga morebitne druge potrebne komisije za nemoteno delovanje združenja,  
- upravlja s premoženjem združenja, 
- določa višino članarin, 
- pripravi predlog pravil in drugih aktov združenja, 
- pripravi predlog plana dela in letnega poročila,  
- poroča zboru članov o svojem delu, 
- sprejema izvedbene interne akte združenja, 
- lahko spremeni naslov in sedež združenja. 
 

28. člen 
 

Delo izvršnega odbora vodi predsednik Združenja, ki je tudi predsednik izvršnega odbora (IO). 
 
Izvršni odbor deluje na sejah. Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je na njej prisotnih več kot 
polovica članov izvršnega odbora. Odločitve izvršnega odbora so veljavno sprejete, če zanje 
glasuje več kot polovica prisotnih članov. Če je pri glasovanju enako število glasov, prevlada 
glas predsednika. Predsednik ima možnost veta na sklep IO.  
 
Izvršni odbor društva je za svoje delo odgovoren zboru članov. 
 

29. člen 
(zastopnik – predsednik društva) 

 
Predsednik združenja: 
- zastopa in predstavlja združenje, 
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- odgovarja za zakonitost poslovanja združenja, 
- vodi delo izvršnega odbora, 
- sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, 
- predlaga predsednike morebitnih drugih potrebnih komisij za nemoteno delovanje 

združenja, 
- skrbi za izvrševanje sklepov izvršnega odbora in zbora članov. 
 

30. člen 
(nadzorni odbor) 

 
Nadzorni odbor združenja šteje 3 člane, ki jih voli zbor članov in so lahko voljeni večkrat 
zaporedoma.  
Delo nadzornega odbora vodi predsednik. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru 
članov. Predsednika izvolijo člani med seboj.  
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo združenja, redno pregleduje in kontrolira 
materialno-finančno poslovanje združenja ter o tem poroča zboru članov. Letno poročilo 
sprejme zbor članov združenja. Poročilo je veljavno sprejeto, če je pred sprejetjem opravljen 
notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem druženja. 
Nadzorni odbor odloča na sejah, ki so sklepčne, če so prisotni vsi trije člani nadzornega odbora. 
Sklepi nadzornega odbora so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana odbora. 
 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora in morebitnih drugih 
komisij združenja. Predsednik ima pravico, da se udeležuje sej izvršnega odbora, vendar brez 
pravice odločanja. 
 

31. člen 
(disciplinski organ) 

 
Disciplinski organ združenja šteje 2 člana, ki jih izvoli IO združenja in sta lahko voljena večkrat 
zaporedoma. 
Disciplinski postopki so določeni v Pravilniku Združenja o disciplinski in odškodninski 
odgovornosti. 
Disciplinski organ je za svoje delo odgovoren zboru članov. 
Disciplinski sodnik I. in II. stopnje ne moreta biti člana kateregakoli drugega organa združenja, 
kot tudi ne moreta opravljati katere druge funkcije v Združenju. 
 
 
VI. PREMOŽENJE IN POSLOVANJE 
 

32. člen 
(premoženje društva)  

Združenje ima lahko: 
- neopredmeteno premoženje: blagovne znamke, avtorske, materialne in moralne 

pravice na stvareh, izdelkih ter kulturno-umetniških delih, znanje iz dejavnosti 

združenja, 

- opredmeteno premoženje: nepremična in premična osnovna sredstva, 
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- naložbene nepremičnine: solastninski deleži na stavbah, zemljiščih in drugih 

premičninah in nepremičninah. 

32. člen 
(viri financiranja društva) 

 
Združenje lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje: 
- s članarino, 
- z donacijami, 
- s prostovoljnimi prispevki, 
- dotacijami iz proračunskih in drugih javnih sredstev, 
- s sponzorstvom, 
- s sredstvi od dohodnine v skladu z zakonom, 
- pridobitno dejavnostjo združenja, 
- iz drugih virov skladno s predpisi. 
 
Vse prihodke iz premoženja sme  združenje uporabiti le za izvajanje svoje dejavnosti, za katere 
je ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja oziroma presežka prihodkov nad odhodki med 
člane združenja je nična in nedopustna. 
 

33. člen 
(finančno poslovanje) 

 
Finančno poslovanje združenja se izkazuje v skladu s slovenskim računovodskim standardom 
za društva. Združenje zagotavlja računovodske podatke na način in v obliki, ki ga je določilo v 
internem aktu – Pravilniku o računovodstvu. Poročilo o poslovanju – letno poročilo, ki ga 
obravnava in sprejeme zbor članov mora prikazovati resnično stanje o premoženju in 
poslovanju združenja ter mora biti sestavljeno v skladu s slovenskim računovodskim 
standardom za društva. 
 
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in računovodja združenja oz. oseba s 
pooblastilom predsednika. 
 

34. člen 
(letno poročilo) 

 
Letno poročilo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, mora zbor članov sprejeti 
najkasneje do 25. marca tekočega leta za preteklo poslovno leto. 
Letno poročilo o poslovanju mora združenje predložiti pooblaščeni organizaciji za obdelovanje 
in objavljanje podatkov v zakonsko predpisanem roku. 
 
 

35. člen 
(finančne transakcije) 

 
Finančno poslovanje združenja se odvija preko transakcijskega računa pri poslovni banki. 
Računovodja je zadolžen za izvrševanje finančnih transakcij v skladu z obstoječo zakonodajo, 
o finančnem poslovanju pa ažurno poroča predsedniku združenja. 
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VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST  
 

36. člen 
 

Disciplinska odgovornost je obravnavana v Pravilniku Združenja o disciplinski in odškodninski 
odgovornosti, v katerem je opredeljen potek disciplinskega postopka ter dejanja članov, ki 
predstavljajo disciplinski prekršek, sankcije za prekršek, odškodninsko odgovornost članov za 
storjene prekrške, prekrškovne organe in njihove kompetence, način imenovanja disciplinskih 
organov in imenovanja oz. volitev disciplinskih sodnikov.  
 
VIII. PRENEHANJE DELOVANJA ZDRUŽENJA 
 

38. člen 
 

Združenje lahko preneha: 
- po volji članov na osnovi sklepa zbora članov, sprejeto z 2/3 večino prisotnih članov,  
             ki imajo glasovalno pravico 
- zaradi prisilne poravnave in stečaja, 
- zaradi prepovedi delovanja združenja, 
- prenehanje po zakonu.  
 
V primeru prenehanja združenja pripada vse premoženje združenja nepridobitni pravni osebi 
(drugemu društvu, zvezi, klubu), ki jo v sklepu ob in o morebitnem prenehanju združenja določi 
zbor članov. 
 
IX. KONČNE DOLOČBE 

39. člen 
 

Spremembe določb tega statuta potekajo po enakem postopku, kot poteka sprejem le-tega. 
Interne akte sprejme združenje v roku šestih mesecev po ustanovitvi oziroma po potrebi.  
 

40. člen 
 

Ta Statut je sprejel zbor članov združenja dne 09.02.2021 in začne veljati z dnem potrditve na 
pristojnem upravnem organu. S tem dnem preneha veljati Statut, ki ga je sprejel zbor članov 
dne 22. 1. 2019. 
 
Društvo Statut javno objavi na svoji spletni strani. 
 
 
 
 
 
V Mojstrani, 07.02 2021 
 
 Predsednik združenja  
 Klemen Volontar 


