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Upravna enota Ljubljana na osnov i 17. elena Zakona 0 drustvih (Ura dni list RS, St. 6 1/06 in 58/09) , 
na zahtevo zastopnika Curling zveze Siovenije s sedeze m na naslovu Ljublj ana, Pot sodarjev 14 v 
zadevi regis tracije spremembe temeljnega akta, izdaja naslednjo 

ODLOCBO 

I .	 V register drustev pri Upravni enoti Lj ubljana, se pr i Curling zvcz i Slovenij e s sedezem in 
naslovom Ljubljana, Pot sodarj ev 014 in maticno stevilko 40 18796000, vpise sprcmcmba 
temelj nega akta. 

2.	 Pr itozb a zoper odlocbo ne zadrzi vpisa spremcmbe v register dru ste v, 

3.	 Stroski v postopku niso nastali . 

o b r a z I 0 z i t e v: 

Upravna enota Ljubljanaj e 23 . 3. 2010 prejela zahtevo za registracijo spremcmbc temeljn ega akta 
Curling zveze Slovcnije. Zahtevo j e v imenu drustva podal zakoniti zastopnik in k vlogi prilozil 
zapisnik 3. obcnega zbora z dne 2 1. 4. 20 10 in cis topis temeljnega akta v dveh izvodih. 

Pri vsebinskem pregledu prilozene dokumentacijc je bilo ugotovljeno, da so clani zveze na 3. 
obcnem zboru dne 21. 4. 20 I0 obravnavali in sprejel i spre membe temcljncga akta. Temeljni akt je 
spremenj en sog lasno in v celoti in je skladen z dolocili Zakona 0 dru stvih. Zbora se je udel ezilo 12 
predst avnikov clanov zveze, kar je s strani ove riteljev zapisnika potrj eno kot sklepcno. Pra vilen 
potek zborovanja in veljavno sprejete sklepe navzoc ih so s podpi si pot rdil i c lani delovnega 
predsedstva. S tem j e vloga na podlagi dolocb Zakona 0 drustvih popolna. 

Ker so k vlogi na podl agi 20 . elena ZDm-1 prilozene vse zahtevane listine za registracijo 
spremembe temeljnega akta in ker so sprej ete spremembe skladne z dolocili ZDm - l, so s tem 
izpolnjeni 'lsi pogoji za registracijo navedenih sprememb. Zato je bilo na osnovi I . odstavka 19. 
elena ZDm -1 potrebno odlociti, kot izhaja iz izreka 1. tocke te odlocbe. 

ZDm -1 v 5. ods tavku 19. elena doloca, da pritozba zoper odlocbo 0 registraciji drustva nc zadrzi 
vpisa v register drustev. Na podlagi 22 . elena Zakona 0 dru stvih se za registracijo sprememb v 
drustvu smiselno uporablj ajo tud i dolocbe 18. in 19. e lena tega zakona. Na podla gi navedenega 
odlocba 0 reg istrac ij i spreme mbe temeljnega akta ne zadrzi vpisa v reg ister dru stev, kar je razvidno 
iz 2. tocke izreka te odlocbe. 
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Zakon 0 splosn em upravnem post opku (Uradni list RS , st. 24/06 - upb , 126/07 in 65/0 8) v prvem 
ods tavku 113 . elena doloca, da stroski, ki nastanej o o rganu ali strank i med postopkom ali zaradi 
po stopka (potni stroski uradnih oseb , izdatki za pri ce, izvedence, tolrnace, og led, pra vno 
zastopanj e, oglase, prihod , izgubo dohodka, stro kovno pomoc, od skodnina za skodo , ki nastan e pri 
ogledu inp .), gredo v breme tist ega, na katerega zahtevo se j e po stopek zace l. Postopek za 
regi stracijo spremembe temeljnega akta zveze se je zacel na zahtevo stranke, stroski v postopku pa 
tako za stranko kot za organ ni so nastali . Zato je glede stroskov potrebno odlocit i tako, kot izhaj a iz 
3. tocke izreka te odlocbe, 

PO UK 0 PRAVNEM SREDSTVU : 
Zoper to odlocbo j e dovoljena pritozba na Ministrstvo za notranj e zadeve Republike Slovenije, 
Ljublj ana , Ste fanova 2. Pr itozba se vlozi v roku 15 (petn ajst) dni od dneva vrocitve od locbe in se 
izroci nar avnost a li pa poslj e po posti na Upra vno enoto Ljubljana, Sektor za upravne notranj e 
zad eve , Oddelek za javn i red, Tobacna ulic a 5, Ljubljana . Na navedenem naslo vu se lahko pod a 
pritozba tudi ustno na zapisnik. Tak sa po tari fni stevilki 2 Zakona 0 upravnih taksah (Uradni list 
RS , st. 42 /2007-upb, 126/07) v znesku 14,18 EU R se placa na podracun eno tnega zakladniskega 
racuna Upravne enote Ljubljana, st. 0 II 00-845000 1482 , sklicna stev ilka 00 2403 00-200. 

Uprav na tak sa po tarifni stev ilki 1 in 15.2 Zakona 0 upravnih tak sah v skupnem znesku 17,73 EU R 
j e placana. Potrdil o j e prilo zeno k v log i. 

Postopek vodila : tK\f ~ z-
Klavdij a Sterzaj Pece I Marjcta Hv , univ. dipI. prav. c /:;iVISlA REFERENTKA III VOD 1\ ODDELKA 

. /J 
I 

Vrociti : 
- Curl in zveza Slovenije, Pot sodarjev 14, 1000 Ljublja na - osebno pri upravnem organu 
- Al PE S, INEQ ,J" ,I@~ljp~~ , ~j - po e posti 

Priloga: 
I. overjen izvod cistopisa temeljnega akta 
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Na podlagi 9. in 20. elena Zakona 0 drustvih (Ur.l.RS , st.61/2006 z dne 28.06 .2006) je skupscina 
Curling zveze Siovenije , na ustanovnem zboru dne 05.03.2010 sprejela in na svojih sejah, dne 
25.03.2010 ter 21. 04. 2010 dopolnila in sprejela cistopis 

STATUTA 

CURLING ZVEZE SLOVENIJE, 

I. SPLOSNE DOLOCBE 

1. clen 

Curling zveza Siovenije, (v nadaljevanju - CZS) je panozna strokovna sportna zveza, ki na 
prostovoljni bazi zdruzu]e drustva, ki se ukvarjajo z igranjem curlinga na obrnocju RS, z namenom 
izvajanja programa, nalog in ciljev, ki so pomembni za skupno delovanje in razvoj curlinga v 
Sioveniji. 

2. clen 

Ime in naziv zveze je : CURLING ZVEZA SLOVENIJE.
 
Sedez CZS je v Ljubljani. 0 spremembi naslova odloca upravni odbor CZS.
 

3. clen 

Prednostna naloga CZS je vclanitev Olimpijski komite Siovenije - zdruzenje sportnih zvez
 
Siovenije, v evropsko curling zvezo ECF - Europe Curling Federation ter v mednarodno curling
 
zvezo WCF - World Curling Federation .
 
CZS lahko sodeluje tudi 5 curling zvezami drugih drzav.
 

4. clen 

CZS je pravna oseba zasebnega prava. Njene pravice in dolznosti izhajajo iz Ustave RS, zakonov
 
in tega statuta.
 
Za sprejete obveznosti CZS odgovarja z vsem svojim premozenjern.
 
CZS je nestrankarsko in nepoliticno zdruzen]e in tudi ne more postati clanica pollticne organizacije.
 

5. clen 

CZS ima svoj zig , znak in zastavo. 
Zig CZS je okrogel, premera 3 em. Na obodu znaka je napis: CURLING ZVEZA SLOVENIJE, v 
sredini je znak CZS 

6. clen 

Znak CZS je v slovenskih nacionalih barvah ter vsebuje curling kamen na podlagi motiva Triglava. 

7. clen 

Zastava CZS je bele barve . V sredini je znak CZS, na vrhu je napis CURLING ZVEZA 
SLOVENIJE, pod njim je napis v anqleskern jeziku, SLOVENIAN CURLING ASSOCIATION .Na 
robovih zastave sta napisa W.C.F. in E.C.F.. Velikost zastave je 2 x 1 m, oziroma v razmerju 2: 1. 
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II. NAMEN, CILJIIN NALOGE CURLING ZVEZE SLOVENIJE 

8. olen 

Namen in cilj CZS je vzpodbujanje, razvijanje, sirjenje in napredek curling sporta na podrocju
 
Siovenije. Za dosego tega cilja CZS sodeluje z ostalimi sportnimi organizacijami v Sioveniji in tujini.
 

Se posebej pa CZS deluje pri : 
- pospesevan]u in razvijanju mnozicnosti curling sporta v Sioveniji, 
- pospesevanju razvoja vrhunskega olimpijskega sporta, 
- razvijanju ustvarjalnih sposobnosti posameznikov in drustev, 
- razvijanju in krepitvi dernokraticnih odnosov, 
- spostovanju amaterskih principov, 
- spostovan]e in dosledno izvajanje predpisov svetovnega protidopinskeqa kodeksa, s 

poudarkom na preprecevanju dopinga. 
- humanizaciji in obogatitvi prostega casa drzavljanov, 

9. clen 

Naloge CZS so: 
- ustanavljati in pomagati pri ustanavljanju drustev za igranje curlinga, 
- pripraviti koledar tekmovanj in organizirati drzavna prvenstva, 
- sodelovati na tekmovanjih, ki jih organizirata evropska in mednarodna zveza in na ostalih 

tekmovanjih, ki so usklajena z letnim koledarjem tekmovanj, 
- ustvariti materialne, kadrovske in ostale pogoje za doseganje najvisjih sportnih rezultatov, 
- pripraviti osnovna nacela sistema tekmovanj, 
- pospesevaf in posredovati predloge za izgradnjo objektov, v katerih se igra curling 
- proucevan]e aktualnih vprasan] in izdelava ocene razvoja drustev ter nudenje strokovne in 

organizacijske pornoci, 
- uresnicevan]e pravic in obveznosti v Olimpijskem komiteju - zdruzenju sportnih zvez Siovenije, 
- uresnicevanje pravic in obveznosti v ECF in WCF, 
-uresnicevan]e predpisov in programov svetovnega protidopinskeqa kodeksa , ki ga predpisuje 
Svetovna protidopinska agencija in mednarodna curling organizacija WCF. 

Pridobitne dejavnosti CZS so: 
- organiziranje propagandne in informativne dejavnosti s podrocja igranja curlinga, 
- izdajanje strokovne literature in glasila , v skladu s predpisi, 
- izposoja opreme in infrastrukture. 

10. olen 

Delo CZS je javno. 
Javnost dela CZS se za clane zagotavlja: 
- z objavljanjem vabil, zapisnikov, sklepov in obvestil ter zakliucneqa racuna, ki so javno dostopni 
in posredovani vsem clanorn preko drustev. 
Za sirso javnost je javnost dela zagotovljena tako, da CZS: 
- ornoqoca navzocnost predstavnikov sredstev javnega obvescanja na sejah in sestankih, 
- daje predstavnikom sredstev javnega obvescanja informacije 0 svojem delu, 
- sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obvescanja, 
- izdaja glasilo ali redno posodablja spletno stran na svetovnem spletu. 
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik CZS. 
Uradna obvestila ali pojasnila lahko dajejo posamezniki Ie s pooblastilom upravnega odbora. 

2/11
 



III. ORGANIZACIJA IN CLANSTVO CURLING ZVEZE SLOVENIJE
 

11. clen 

Za izvajanje skupno dogovorjenih nalog se drustva lahko povezujejo v podrocne zvez v soglasju z 
upravnim odborom CZS . 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI CLANOV 

12. clen 

Pravice clanov CZS so, da:
 
- samostojno in prostovoljno odlocaio 0 svoji vkliucitvi v CZS in izstopu iz clanstva,
 
- preko svojih delegatov volijo organe CZS in da so njihovi delegati voljeni v organe CZS,
 
- dajejo predloge organom CZS k delu in izpolnjevanju nalog , ter usmerjajo njihovo delo,
 
- sodelujejo pri vseh dejavnostih CZS,
 
- uziva]o vse ugodnosti clanstva CZS
 
- soodlocajo 0 vkliucitvi novih clanov v CZS.
 

13. clen 

Obveznosti clanov CZS so, da:
 
- izvrsujejo naloge , ki so dogovorjene s programom CZS ,
 
- spostuje]o statut, sprejete sklepe in druge akte CZS,
 
- sodelujejo pri delu CZS za uresnlcevan]e skupnih dogovorjenih akcij,
 
- si prizadevajo za uresnicitev skupno dogovorjenih ciljev CZS,
 
- placuje]o clanarino ,
 
- placule]o kotizacijo za vsa drzavna tekmovanja ,
 
- zdruzujejo sredstva za uresnicevan]e skupno dogovorjenih nalog na osnovi letnih planov in
 
programov dela, 

- seznanjajo svoje clane z gradivom za sejo skupscine CZS , 
- obvescajo svoje clane 0 sprejetih sklepih , zakljuekih in drugih aktih skupscine in poskrbijo za 
njihovo realizacijo . 

14. clen 

Ciani CZS sodelujejo pri delu CZS preko svojih predstavnikov. Predstavnike izbirajo skladno s 
svojimi normativnimi akti. Mandat predstavnikov v organih CZS je stir: leta, stevilo mandatov je 
neomejeno. 

15. clen 

CZS sodeluje z drug imi organi in organizacijami preko svojih predstavnikov oziroma delegacij.
 
Njihove pravice in dolznosti so:
 
- zastopanje stalisca CZS v teh organih in organizacijah ,
 
- sprejem vseh potrebnih informacij in stalisc ustreznih organov CZS za uspesno opravljanje svoje
 
predstavniske funkcije,
 
- porocan]e CZS 0 sprejetih sklepih in staliseih ter 0 svojem delu .
 

16. clen 
Clanstvo v CZS preneha: 
- s pisno izjavo clana po sklepu najvisjeqa organa 0 izstopu iz clanstva CZS , 
- s crtaniem iz clanstva, na osnovi nespostovan]a sklepov skupscine CZS . 
Sklep v CZS s prenehanjem clanstva sprejme skupscina CZS . 
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V. ORGANI CURLING ZVEZE SLOVENIJE 

17. clen 

Organi CZS so :
 
- Skupscina
 
- Upravni odbor (v nadaljevanju UO)
 
- Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO)
 
- Disciplinski organi
 
- Komisije in odbori
 

V/1 SKUPSCINA 

18. clen 

Skupseina je najvis]] organ CZS. Skupscini so za svoje delo odgovorn i vsi organi CZS . 

19. clen 

Skupscino sestavljajo UO in po dva delegata vsakega drustva. V primeru da je delagat drustva
 
izvoljen v UO drustvo doloci novega delegata.
 
Delegate volijo pristojni organi clanov v skladu z njihovimi pravili in statuti. Stroske udelezbe
 
delegatov na skupscini CZS placajo clani, ki jih delegati zastopajo.
 

20. clen 

Skupscina je lahko redna ali izredna. Redno skupsclno sklicuje UO najmanj enkrat letno.
 
Izredno skupscino sklicuje predsednik CZS po potrebi na zahtevo:
 
-UO
 
-NO
 
- na pobudo najmanj tretjine clanov CZS .
 

Izredna skupscina sklepa samo 0 stvari, zaradi katere je bila sklicana. Predsednik mora izredno
 
skupscino sklicati v roku treh mesecev, v nasprotnem primeru jo sklice predlagatelj , ki mora
 
predloziti dnevni red .
 

21. clen 

Skupscina na svojem rednem zasedanju:
 
- skiepa 0 dnevnem redu ,
 
- sprejema statut CZS , poslovnik 0 delu skupscine in splosne akte CZS ,
 
- voli in razresuje: predsednika CZS, clane UO, predsednika in clane NO, disciplinske organe,
 
- verificira mandate clanov skupscine,
 
- sprejema delovni program in financni nacrt za prihodnje leto in potrjuje zakljucni racun CZS ,
 
- sprejema sistem tekmovanj za tekmovalno sezono v naslednjem letu ,
 
- razpravlja 0 delu in porocillh UO, NO in na zahtevo skupscine tudi posameznih komisij UO in
 
sklepa 0 njih ,
 
- podeljuje priznanja in nagrade,
 
- odloca 0 vkljucitvi CZS v druge organizacije ,
 
- sprejema sklepe 0 sedezu CZS,
 
- odloca 0 prenehanju CZS,
 
- odloca 0 drugih zadevah, ki jih predlagajo delegati in organi CZS v skladu z namenom in cilji
 
CZS .
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22. clen 

Skupscina veljavno sklepa , ce je navzocih vee kot polovica delegatov in sprejema sklepe z vecino 
glasov prisotnih delegatov. V primeru , da na skupscin i ni prisotna polovica delegatov, se sklic 
skupscine prelozi. Kadar se odloca 0 spremembi statuta, prenehanju delovanja CZS ali prenosu 
sedeza CZS je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini vseh na skupscin i prisotnih 
delegatov. Glasovanje je praviloma javno, v posameznih primerih pa se lahko sprejme sklep, da je 
glasovanje tajno. 
Nacin dela skupsclne se doloci s poslovnikom skupscine. Gradivo za skupscino posreduje UO v 
javno razpravo clanorn (drustvorn) najmanj 15 dni pred sklicem seje skupscine. 0 delu skupscine 
se vodi zapisnik, podpisejo ga predsednik delovnega predsedstva , zap isnikar in dva overitelja. 

V/2 PREOSEONIK CURLING ZVEZE SLOVENIJE 

23. clen 

Predsednik CZS predstavlja in zastopa CZS pri sodelovanju z drugimi organ izacijami in v pravnem
 
prometu, je odredbodaja lec za realizacijo plana prihodkov in odhodkov CZS.
 
Predsednik CZS je istocasno predsednik UO in poleg reprezentativne in zastopniske funkc ije
 
zagotavlja izvrsevao]e vseh sklepov UO.
 
Predsednik se izvol i na zasedanju skupscine za dobo 4 let, lahko je izvoljen veckrat zapored,
 
predsednik je izvoljen , ce zanj na skupscini glasuje vee kot polov ica prisotnih delegatov.
 
Predsednik je za svoje dele odgovoren skupscini CZS in UO v skladu s statutom in pravnim redom
 
RS. V odsotnosti predsednika vodi poslovanje CZS njegov namestnik, ki ga imenuje predsednik
 
izmed clanov UO.
 

V/3 UPRAVNI OOBOR 

24. clen 

UO je izvrsilni organ CZS in je za svoje dele odgovoren skupscin i CZS . UO vodi delo CZS med 
dvema zasedanjema skupscine s sprejemanjem operativnih sklepov za izvedbo odlocitev 
skupscine ter opravlja zadeve, ki so potrebne za nemoteno poslovanje in delo , predvsem pa: 
- skrbi za uresn icevanje programa dela skladno s sklepi skupscine, 
- pripravlja predloge programa dela , financneqa nacrta in zakl juenega racuna za obravnavo in 
sprejem na skupscini , 

- sprejema koledar tekmovanj in doloca organizatorje drZavnih prvenstev, 
- vodi financno in materialno poslovanje, 
- pripravlja predloge splosnih aktov CZS , 
- imenuje sekretarja CZS in strokovne sodelavce, 
- imenuje selektorje in trenerje drZavnih reprezentanc, 
- imenuje stalne in obcasne komisije in razpravlja 0 njihovem delu , 
- imenuje clane uredniskeqa odbora glasila in spletnih strani CZS , 
- odloca 0 potrebi po profes ionalnem opravljanju nalog strokovne sluzbe organov, 
- ureja delovna in pogodbene razmerja za dele sekretarja in strokovnih delavcev CZS , 
- daje tolrnacen]e in uporabo dolocb posameznih aktov CZS , 
- verificira sklepe sekretariata 
- opravlja vse druge naloge, ki mu jih doloci skupscina. 

5/11 



25. clen 

UO sestavljajo:
 
- predsednik UO,
 
- generalni sekretar,
 
- predsednik tekmovalne komisije,
 
- predsednik sodniske komisije,
 
- predsednik sveta za stroko in reprezentance,
 
- predsednik komisije za marketing,
 
- predsednik za komercialo in finance ,
 
- predsednik komisije za zenski curling,
 
- predsedniki drustev, clanov zveze.
 

Predsednika in clans UO izvoli skupscina za dobo 4 let z rnoznost]o veckratne izvolitve. 

26 . clen 

Delo UO vodi predsednik UO, ki je po polozaju predsednik CZS. Predsednika (po njegovem 
pooblastilu) v njegovi odsotnosti nadornesca njegov namestnik, ki je eden izmed clanov UO. 

27. clen 

UO se sestaja po potrebi . Lahko se ga sklice tudi na zahtevo najmanj tretjine clanov UO, NO in 
svojih komisij. Seja UO je sklepcna, ce je prisotnih vee kot polovica vseh clanov UO, sklepi pa so 
sprejeti, ce je zanje glasovala vecina prisotnih clanov, 
Nacin del a UO se doloci s poslovnikom. Za pravilen sklic korespondencneqa zasedanja se 
smiselno uporabljajo dolocbe, ki veljajo za redni sklic. 

28 . clen 

UO opravlja naslednje naloge:
 
- obravnava pripravljena gradiva za skupscino in jo sklicuje,
 
- pripravlja predlog financneqa nacrta in zakliucneqa racuna,
 
- skrbi za izvrsevanje sklepov skupscine CZS,
 
- poroca skupscini 0 svojem delu ,
 
- spremlja delo sekretariata in potrjuje njegove predloge in sklepe,
 
- obravnava pristop novih clanic v CZS,
 
- voli delegate za organe OKS, WCF, EFC in druge delegate,
 
- imenuje in razresuje clane posameznih odborov in komisij,
 
- predlaga visino clanarine za tekoce leto ,
 
- imenuje direktorja ali trenerja drzavnih reprezentanc.
 

29. olen 

Za dele na posameznih podrocjih in med sejami , imenuje UO stalne in obcasne komisije. Komisije
 
praviloma vodijo elani UO. Stalne komisije so :
 
- sekretariat UO ,
 
- tekmovalna komisija,
 
- svet za stroko in reprezentance,
 
- komisija za marketing ,
 
- komisija za komercialo in finance,
 
- sodniska komisija,
 
- komisija za dele z mladino,
 
- komisija za zenski curling.
 

30. clen 
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?ekre~ariat sestavljajo predsednik UO in predsedniki komisij UO, doloceni v 29. clenu Statuta, ki jih 
imenuje UO. Sekretariat opravlja operativne naloge med dvema sejama UO. 

31. clen 

Sekretariat skrbi za: 
- tekoco izvedbo akcij iz sprejetega letnega programa (izvedbe tekmovanj, treningov, priprav 

tekmovalcev, solanje sodnikov, trenerjev, organizacijo prireditev), 
- pripravlja gradiva in predloge za UO,
 
- resuje tekoce zadeve,
 
- vodi financno in materialno poslovanje,
 
- pripravlja predlog financneqa nacrta in zakljucneqa racuna. 

Sekretariat se sestaja po potrebi. 

32. clen 

Ob imenovanju komisij se doloci program dela in stevilo clanov. Komisije so za svoje dele 
odgovorne UO. 

V/4 NADZORNI ODBOR 

33. clen 

NO je organ notranjega nadzora CZS . Odgovoren je skupscini CZS, kateri pisno poroca na seji 
skupscine, 

34. clen 

NO spremlja delo CZS in njenih organov. Predvsem:
 
- izvajanje statuta in drugih aktov,
 
- izvajanje sklepov organov,
 
- izpolnjevanje dotznosti clanov in organov CZS,
 
- ali se odgovorno in smotrno upravljajo sredstva CZS,
 
- uresnicevanje in varstvo pravic clanov in organov CZS,
 
- obvescan]e clanov 0 vaznejsih vprasanjih,
 
- uresnicevanje drugih pravic, dolznosti in interesov clanov,
 

35. clen 

NO je dolzan stalno, najmanj pa enkrat letno pregledati materialno in financno poslovanje CZS ter 
o tem porocati na zasedanju skupscine.
 
V primeru ugotovljenih nepravilnosti, je dolzan obvestiti UO, da ustrezno ukrepa.
 
V primeru, da UO njegove zahteve ne uresnicuje ali kadar so ugotovljene hujse nepravilnosti,
 
lahko zahteva sklic izrednega zasedanja skupscine.
 

36. clen 

NO sestavljajo predsednik in dva clana oz. njihovi namestniki, ki jih izvoli skupscina za dobo 4 let
 
in so lahko veckrat zaporedoma izvoljeni.
 
Ciani NO ne morejo biti hkrati clam UO in drugih organov, imajo pa pravico udelezif se sej UO,
 
vendar brez pravice odlocanja.
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37. clen 

Seje NO sklicuje njegov predsednik in jih tudi vodi , v primeru njegove odsotnosti, ga nadornesca
 
njegov namestnik.
 
Sklepi NO so sprejeti , ee so na seji prisotni predsednik in dva clana oziroma njuna namestnika in
 
za sklep glasujeta najmanj dva prisotna clana.
 

VIS DISCIPLINSKI ORGANI IN POSTOPEK 

38. clen 

Disciplinski organi CZS so :
 
- skupscina CZS,
 
- disciplinska komisija,
 
Disc iplinsko komis ijo imenuje skupscina CZS v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinsko
 
komisijo sestavljajo predsednik in dva clana oz. njihovi namestniki , ki jih izvoli skupscina za dobo 4
 
let in so lahko veckrat zaporedoma izvoljeni. Deluje na podlagi Disciplinskega pravilnika.
 

39. clen 

Disciplinski postopek se vodi po nacelu skrajsaneqa kazenskega postopka. Disciplinske krsitve , ki
 
jih obravnavajo disciplinski organi so:
 
- krsitve splosnih aktov in sklepov CZS in njenih organov,
 
- nevestno in malomarno vedenje do sprejetih zadolzitev in funkcij v organih CZS,
 
- krsitve tekmovalnih in prireditvenih pravil ter dolznosti sportneqa vedenja,
 
- krsitve pravil varnosti pri vadbi in tekmovanjih ,
 
- dejanja, ki skodojejo interesu in ugledu kateregakoli organa CZS,
 
- vsa druga ravnanja , ki pomenijo protipravno dejanje clana drustva, sodnika CZS, funkcionarja
 
drustva ali CZS ter organa drustva ali CZS, ki jih splosni akti CZS zaradi njihove nevarnosti
 
doloca]o kot taksne in hkrati dolocajo njihove znake in disciplinske ukrepe zanje.
 

Storilcu dejanja , ki pomeni disciplinsko krsitev, se sme izreci disciplinski ukrep samo, ee je prisoten
 
in je podana njegova krivda.
 

40. clen 

Za disciplinske prekrske, ki jih doloca Disciplinski pravilnik, lahko izrece naslednje ukrepe: 
- pisni opomin 
- graja 
- prepoved tekmovanja in prepoved sojenja za doloceno stevilo tekem , ki ne more biti nizje od 1 
tekme in ne visja od 10 tekem, 
- prepoved tekmovanja, prepoved sojenja in prepoved opravljanja funkcije , ki ne more biti nizja od 
dveh mesecev in ne daljsa od dveh let, 
- izkljucitev 

Ukrep izkljueitve je moqoce izreci tudi z octozilnfm pogojem (pogojno) za dobo do treh let. 
Podrobneje se disciplinski postopek, disciplinski organi in disciplinski ukrepi uredijo z Disciplinskim 
pravilnikom CZS. 

Clan ali organ drustva ali CZS, ki je 5 svojim ravnanjem povzrocil CZS skodo , jo je dolzan povrniti. 
Okollscine nastanka skode ter njeno visino ugotovi disciplinska komisija. 
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Preden izrece disciplinski ukrep, mora Disciplinska komisija zaslisati predstavnika drustva ali 
kluba, proti kateremu se vodi disciplinski postopek. 

VI. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

41. clen 

Za uresnicevanje svojih nalog razpolaga CZS z lastnimi materialnimi sredstvi in dohodki.
 
Dohodki CZS so:
 
- clanarine in kotizacije ,
 
- proracunska sredstva, ki jih CZS prejme za izvajanje nalog,
 
- sredstva za storitve CZS,
 
- marketing, reklame in prispevki donatorjev in sponzorjev,
 
- drugi nepredvideni viri.
 

o sprejemu ponujenih donatorskih in sponzorskih sredstev odloca UO. Sklep 0 sprejemu sredstev 
mora biti potrjen z vecino navzocih . 

Drustva so dolzna placati CZS clanarino ter kotizacijo za tekmovanja. Visino vsakoletne clanarine
 
in kotizacij, nacin in roke placila doloCi skupscina CZS z letnim sklepom.
 
CZS razpolaga 5 financnimi sredstvi v mejah sprejetega financneqa nacrta. Ce CZS pri opravljanju
 
svoje dejavnosti ustvari presezek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za opravljanje
 
dejavnosti, za katero je ustanovljena. Vsaka delitev premozenja CZS med njene clane je nicna.
 
Rok v katerem CZS sprejme financno porocilo je 3 mesece.
 

42 . clen 

Premozenje CZS sestavljajo vse prernicnine in nepremicnine, ki so last CZS ali dane v upravljanje
 
in so kot take vpisane v inventarno in zemli isko knjigo.
 
Premicnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam Ie na podlagi sklepa UO. 0 nakupu ali
 
odtujitvi nepremicnln CZS odloca skupscina CZS.
 

43. clen 

S prernozenjern CZS upravlja UO. Ta pripravlja financni nacrt CZS in ga posreduje enkrat letno v
 
sprejem skupscini CZS.
 
Do sprejema financneqa nacrta se izvaja zacasno financiranje CZS .
 

44. clen 

Financno poslovanje CZS poteka preko TRR.
 
Financno poslovanje se vodi po veljavnih pravilih racunovodskeqa standarda za drustva in poteka
 
preko pooblascene institucije.
 

Odredbodajalec za financno poslovanje je predsednik CZS. Generalni sekretar in predsednik
 
komisije za komercialo in finance CZS opravljata ostale naloge 5 podrocja financneqa poslovanja
 
CZS, za katere ju pooblasti UO.
 

45. clen 

Zakliucni racun mora biti pripravljen najkasneje v treh mesecih po izteku koledarskega leta; izdelan 
mora biti po veljavnih pravilih racunovodskeqa standarda za drustva: predlozi se NO in skupscini 
CZS. 
UO lahko v tekocern letu izvaja popravke financneqa nacrta in ga usklajuje z letnim programom 
dela. 
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• Zakliucni racun podpisujejo predsednik CZS , generalni sekretar in vodja pooblasceneqa 
financneqa servisa, ki opravlja racunovodske storitve za CZS . 

46. clen 

CZS ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji so lahko fizicne ali pravne osebe, ki CZS 
materia/no, moralno ali kako druqace pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah 
skupscine, nimajo pa pravice odiocanja . 

VII. STROKOVNO ADMINISTRATIVNI DELAVCI CURLING ZVEZE SLOVENIJE 

47 . clen 

Za upravljanje in vodenje CZS se lahko na podlagi sklepa skupscine v redno delavno razmerje 
sprejme strokovno osebje kot so predsednik, generalni sekretar, tajnik in ostalo administrativno 
osebje skladno z veljavno delovno zakonodajo zaposli. Pogoje za zaposlitev strokovnih delavcev 
ureja kolektivna pogodba za negospodarstvo in akt 0 sistemizaciji delovnih mest. 

48 . clen 

Delokrog sekretarja je predvsem:
 
- izvajanje sklepov organov CZS ,
 
- vodenje administrativnega, materialnega in financneqa poslovanja CZS in evidence 0 poslovanju,
 
- priprava gradiva in sej za vse organe CZS ,
 
- vodenje evidence in arhiva vse dokumentacije CZS in njenih organov,
 
- vodenje evidence clanov,
 
- vodenje zapisnikov in posredovanje sklepov vseh organov CZS ,
 
- nabava, evidentiranje in gospodarno ravnanje 5 sredstvi in potrosnirn materialom CZS,
 
- opravljanje drugih nalog po nalogu predsednika CZS .
 

49 . clen 

Za celovitost, pravocasnost in zakonitost poslovanja je odgovoren predsednik CZS . 

VIII. SPREJEMANJE STATUTA 

50. clen 

Statut, poslovnik 0 delu skupscine ter splosne akte in njihove spremembe se sprejema z 
dvotretjinsko vecino glasov prisotnih delegatov skupscine. 

51. clen 

Predlog stat uta in spremembe se posreduje drustvorn v razpravo v roku 15 dni pred sklicem
 
skupscine.
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IX. PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE 

52. clen 

Skladno stem statutom ima CZS se naslednje splosne akte :
 
- poslovnik 0 delu skupscine,
 
- pravilnik proti dopingu CZS ,
 
- pravilnik 0 registraciji ,
 
- pravilnik 0 tekmovanjih ,
 
- disciplinski pravilnik,
 
- pravilnik 0 organizaciji sodnikov curlinga,
 
- druge akte po sklepu UO CZS .
 

53. clen 

CZS preneha, ee sklep 0 tem sprejme skupscina CZS z dvotretjinsko vecino glasov vseh 
delegatov. 

54. clen 

V primeru prenehanja dela CZS , preide vse njeno prernozen]e in bremena na pravno osebo 
registrirano po Zakonu 0 drustvih, ki jo doloci skupscina CZS . V primeru, da sklepa skupscine ni, 
preide prernozen]e CZS na vse clane CZS, proracunska sredstva pa se vrnejo proracunu 

55. clen 

Sklep 0 prenehanju CZS se mora dostaviti pristojnemu organu Upravne enote Ljubljana, v 30 dneh 
po sprejemu, zaradi postopka izbrisa CZS. 

56. clen 

Cistopis statuta je bil sprejet na skupscini CZS dne 21. 04. 2010, in velja z dnem, ko pristojni 
organ ugotovi, da je statut v skladu z Zakonom 0 drustvih (Ur.I.RS, s1.61 12006 z dne 28.06.2006) . 

Ljubljana, 21. 04. 2010 

Predsednik 
Curling zvez lovenije 
David Stoni c' 
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