Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 64/2011-UPB2) in statuta NZZŠAM
Slovenije (sprejet 18.08.2015) so se na rednem letnem zboru članstva Združenja
šoferjev in avtomehanikov Velenje sprejele dne 30.01.2016 spremembe in dopolnitve

STATUT- a ZDRUŽENJA
ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV VELENJE
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Združenje šoferjev in avtomehanikov Velenje (v nadaljevanju ZŠAM Velenje) je
prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo
zaradi skupnih interesov svojih članov.
V ZŠAM Velenje so včlanjeni vozniki motornih vozil vseh kategorij, avtomehaniki,
vozniki gradbene, gozdne, kmetijske in druge mehanizacije, pripadniki drugih poklicev
v dejavnosti cestnega prometa ter zainteresirani občani, ki spoštujejo določila statuta
ZŠAM Velenje.
2. člen
Skrajšano ime društva je Združenje ŠAM Velenje. Sedež ZŠAM Velenje je v Velenju. Za
spremembo sedeža društva je pristojni zbor članstva.
ZŠAM deluje na področju Mestne občine Velenje, občine Šoštanj in občine Šmartno ob
Paki.
3. člen
ZŠAM Velenje ima svoj pečat okrogle oblike z besedilom ZDRUŽENJE ŠOFERJEV IN
AVTOMEHANIKOV Velenje na zunanjem robu. V sredini je emblem NZZŠAM Slovenije
(volan, na vrhu Triglav z valovi in stranskimi krili, kar obdaja lovorov venec). Premer
pečata je 30 mm.
ZŠAM Velenje ima svoj prapor, ki je opisan v Pravilniku o razvitju, nošenju in čuvanju
praporov NZZŠAM Slovenije.
4. člen
ZŠAM Velenje je pravna oseba zasebnega prava. Zastopnik ZŠAM Velenje je
predsednik združenja.
5. člen
ZŠAM Velenje se lahko združuje v regijski odbor in v neodvisno Zvezo združenj šoferjev
in avtomehanikov Slovenije (NZZŠAM SLOVENIJE).
Kot obliko skupnega dela se ZŠAM Velenje lahko povezuje v regijski odbor ZŠAM, ki
deluje v skladu s sprejetimi programi, kjer se tudi določi finančna participacija
združenja za realizacijo teh programov.

II.

NEPRIDOBITNI NAMEN IN NALOGE ZDRUŽENJA
6. člen

1. Širi prometno, tehnično in varnostno kulturo med svojim članstvom in občani.
2. Razvija in neguje kolegialne odnose, solidarnost in medsebojno pomoč med vsemi
udeleženci v cestnem prometu, predvsem pa med svojimi člani.
3. V okviru pooblastil posveča posebno pozornost prometni preventivi in izvajanju
sprejetih sklepov in priporočil občinskih svetov za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu.
4. Z uniformami in praporom sodeluje na vseh pomembnih prireditvah in proslavah
na lokalni ravni, v Republiki Sloveniji in mednarodnem merilu.
5. Prizadeva si za kakovostno izvajanje programov pri usposabljanju poklicnih
voznikov motornih vozil v skladu z zakonom o varnosti cestnega prometa.
6. Sodeluje z vsemi sorodnimi organizacijami v občini, regiji, Republiki Sloveniji in v
tujini, v skladu z interesi svojega članstva.
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitne dejavnosti pod pogojem, ki jih za
opravljanje te dejavnosti določa zakon in so povezane z nameni in nalogami združenja
ter obsegu, potrebnem za njegovo doseganje. Tako združenje lahko opravlja naslednje
pridobitne dejavnosti:
S94.120 Dejavnost strokovnih združenj
J58.140 izdajanje revij in druge periodike
J58.190 drugo založništvo
P85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
(organiziranje strokovnih ekskurzije na področju regije, republike in
mednarodnem merilu, razna strokovna izobraževanja članstva, izobraževanje
otrok pri prehodih čez cesto ob prvih in zadnjih šolskih dnevih, izobraževanja
pri opravljanju kolesarskih izpitov otrok).
- N82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj (povorke ob stanovskem
prazniku, obletnice združenja)
- R93.190 druge športne dejavnosti (delovna in športno rekreativna tekmovanja)

-

III.

ČLANSTVO
7. člen

Vsak občan je lahko član ZŠAM Velenje pod enakimi pogoji, ki sprejme statut
združenja in plača članarino. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega
sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo
v ZŠAM njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta
starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Družinski član je lahko oseba, ki živi na istem naslovu z nosilcem osnovne članarine.
Družinski član ne prejema članskega glasila Prometni bilten.
8. člen
Pravice in dolžnosti članov:









da uresničujejo svoje in skupne interese, zaradi katerih so se včlanili v združenje,
da dajejo predloge za delo organov združenja in sodelujejo pri oblikovanju
usmeritev in programov združenja,
da volijo in so lahko izvoljeni v organe združenja,
da so obveščeni o delu združenja,
da redno plačujejo članarino,
da izpolnjujejo druga v tem statutu določena načela,
v kolikor ima član uniformo, mora le-to uporabljati v skladu s Pravilnikom o
uniformah in oznakah poveljstva NZZŠAM Slovenije in Poslovnika uniformiranih
članov NZZŠAM Slovenije.
9. člen

Združenje lahko ima častnega predsednika in člane. Naziv častnega predsednika ali
člane lahko dobi član združenja, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo
združenja. Postopek in imenovanje sta predvidena v Pravilniku o značkah,
odlikovanjih in priznanjih NZZŠAM Slovenije, ki mora biti v pogled članom ZŠAM na
sedežu združenja. O podelitvi naziva častnega predsednika ali članov odloča zbor
članstva na predlog upravnega odbora.
10. člen
Članstvo preneha:
 z izstopom
 z izključitvijo
 s smrtjo
Ukrepe izključitve iz članstva izreče častno razsodišče v primeru hujše kršitve
programa in načel združenja, nekorektnem odnosu do izvoljenih funkcionarjev,
večkrat neprimernem odnosu v uniformi, ki ni ponos združenju, neplačane članarine
in drugih kršitev tega statuta.
Člana združenja črta iz seznama članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača
članarine.
Na sklep o izključitvi se lahko član pritoži na zbor članstva, v roku 15 dni od prejema
sklepa, ki ga pošlje na sedež združenja. Odločitev zbora članstva je dokončna. Člana
se črta iz združenja, če ne plača članarine do datuma, ki ga določi upravni odbor
združenja.
IV.

ORGANI ZDRUŽENJA
11. člen






Zbor članov
upravni odbor
nadzorni odbor
častno razsodišče

12. člen
Zbor članov je najvišji organ združenja.
Zbor članov združenja:












voli predsednika, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče,
sprejema smernice in program dela združenja in njegovih organov,
sprejema odločitve o osnovah dolgoročnega razvoja združenja,
obravnava, ocenjuje in sprejema poročila o realizaciji sklepov delovnih programov
ter o gospodarjenju s sredstvi v preteklem obdobju,
predlaga in sprejema ukrepe za zagotavljanje ustreznih materialnih pogojev za delo
in razvoj združenja,
sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge akte združenja,
odloča o pritožbah na sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega
razsodišča,
odloča o prenehanju dela združenja,
dokončno odloča o izključitvi člana iz združenja,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
sprejema finančni načrt in zaključni račun
13. člen

1. Zbor članstva sestavljajo vsi člani združenja. Zbor članstva sklicuje predsednik
združenja najmanj enkrat letno.
2. Po potrebi se lahko skliče tudi izredno zbor članstva. Skliče ga predsednik po lastni
presoji ali na zahtevo petine (v skladu z drugim odstavkom 13. člena Zakona o
društvih) članov, na zahtevo upravnega odbora ali nadzornega odbora. Če predsednik
na zahtevo ne skliče izredne zbora članstva v roku enega meseca, jo skličejo organi ali
člani, ki so sklic zahtevali.
3. Na izrednem zboru članstva se odloča le o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.
4. Zbor članstva na predlog predsednika oziroma predlagatelja in članov izvoli
potrebne organe za delo zbora.
- delovno predsedstvo
- zapisnikarja
- verifikacijsko komisijo
- overovatelja zapisnika
5. Zbor članstva je sklepčen, če na njej sodeluje več kot 1/3 članov združenja.
6. Če ob navedenem času ni potrebne sklepčnosti, po 30. minutah čakanja zbor
članstva nadaljuje z delom in veljavno odloča z večino prisotnih, ki ne sme biti manjše
od 10% članov.
7. Zbor članstva sprejema odločitve z javnim glasovanjem in sicer z večino glasov
prisotnih članov. Za sprejem sprememb in dopolnitev statuta je potrebna 2/3 večina
prisotnih članov.
14. člen
Upravni odbor združenja izvaja sklepe zbora članstva in sicer:
 vodi delo združenja med dvema zboroma članstva











uresničuje sklepe zbora članstva in ji o svojem delu poroča
pripravlja predloge aktov
na podlagi priporočil in sklepov upravnega odbora NZZŠAM Slovenije sprejema
sklep o višini članarine za naslednje leto
pripravlja gradivo za zbor članstva
sklepa o ustanavljanju stalnih in občasnih organov (komisij) in področje njihovega
dela
izvaja vse tekoče naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje
odloča o podelitvi nagrad in priznanj
odloča o nakupu in prodaji premičnin in o drugih vprašanjih na osnovi določil tega
statuta
imenuje
podpredsednika,
poveljnika,
podpoveljnika,
blagajnika,
tajnika
praporščake in ostalo

Upravni odbor je izvršilni organ združenja in je za svoje delo odgovoren zboru članstva.
Upravni odbor sestavljajo: predsednik, dva podpredsednika,
podpoveljnika, dva praporščaka, tajnik, blagajnik in 3. člani.

poveljnik,

dva

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi se
sprejemajo z večino glasov prisotnih članov.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, toda najmanj trikrat letno. Upravni odbor dela na
sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik ali
pooblaščeni član upravnega odbora.
Upravni odbor lahko zaseda tudi korespondenčno. Sklepi korespondenčne seje so
sprejeti, če zanj glasuje več kot polovica članov upravnega odbora in odda svoj glas v
roku osmih dneh. Korespondenčna seja lahko poteka ustno po telefonu ali pisno po
elektronski pošti.
Na seje upravnega odbora se vabi člane nadzornega odbora.
Združenje lahko ustanovi tudi stalne ali občasne komisije in sekcije. Komisije in
sekcije so metode dela združenja organizirane po interesnem principu članov
združenja. Komisije in sekcije niso pravne osebe, morajo delati v skladu s statutom
združenja in so za svoje delo odgovorne upravnemu odboru.
15. člen
Predsednik združenja:
 je zastopnik združenja in odredbodajalec za materialno-finančna sredstva
združenja,
 sklicuje in vodi sejo upravnega odbora in začenja z delom skupščine združenja,
 podpisuje sklepe in akte združenja,
 predstavlja združenje v stikih z drugimi organizacijami in subjekti,
 v slučaju odsotnosti predsednika vodi upravni odbor podpredsednik ali pooblaščeni
član upravnega odbora.
Za svoje delo je odgovoren zboru članstva in upravnemu odboru združenja.

Predsednik združenja je odgovoren, da združenje deluje v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije.
16. člen
Tajnik združenja:
 opravlja vsa tajniško-administrativna dela, potrebna za nemoteno poslovanje
združenja in skrbi za pripravo gradiv za seje upravnega odbora in zbora članstva
 je odgovoren za zagotavljanje javnosti dela združenja
 pripravlja poročila upravnemu odboru in skupaj s predsednikom predlagata ukrepe
za izvajanje programskih usmeritev
 zaradi izvajanja programskih nalog sodeluje z organi drugih organizacij, z
upravnimi organi, podjetji in zavodi
Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru združenja
17. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Predsednika nadzornega odbora izvolijo
na zboru članstva.
Nadzorni odbor je sklepčen če so prisotni vsi trije člani. Sklepi se sprejemajo z večino
prisotnih. V kolikor sta na seji prisotna samo predsednik in en član mora predsednik
sklicati ponovno sejo za odločanje. V drugem sklicu ob enakem številu je nadzorni
odbor sklepčen, glas predsednika pa odločujoči. Nadzorni odbor je odgovoren zboru
članstva.
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov združenja ter
opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem združenja. Nadzorni odbor
enkrat letno poroča zboru združenja.
Letno poročilo sprejme zbor združenja. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred
sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem
ZŠAM, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteve iz petega in
šestega odstavka 26. člena Zakona o društvih.
Člane nadzornega odbora se vabi na vse sestanke organov združenja in delovnih teles.
18. člen
Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki izmed sebe izvolijo predsednika.
Sestaja se po potrebi oziroma na podlagi zahtev članov ali organov združenja. Za svoje
delo je odgovorno zboru članstva.
Častno razsodišče obravnava kršitve tega statuta, sklepov in drugih aktov združenja.
Veljavne sklepe sprejema, če je prisotna večina in če zanje glasuje večina. Častno
razsodišče je sklepčno če sta prisotna dva člana. Sklepi se sprejemajo z večino
prisotnih. V kolikor sta na seji prisotna samo predsednik in en član mora predsednik
sklicati ponovno sejo za odločanje. V drugem sklicu ob enakem številu je častno
razsodišče sklepčno, glas predsednika pa odločujoči.

Vodi postopke in izreka ukrepe v skladu z določili tega statuta in lahko izreče članom
naslednje disciplinske ukrepe:
- ustni opomin,
- javni opomin ali
- izključitev iz združenja.
Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članstva v roku
15.dni. Odločitev zbora članstva je dokončna.
19. člen
Združenje ima tudi poveljstvo uniformiranih članov, ki je podrobneje opredeljeno v
Pravilniku in Poslovniku o uniformiranih članih NZZŠAM Slovenije.
Poveljstvo uniformiranih članov sestavlja poveljnik uniformiranih članov in eden do
treh namestnikov poveljnika uniformiranih članov in praporščak.
V. VOLITVE
20. člen
Volitve v združenju potekajo v skladu z določili statuta. Priprave na volitve opravlja
upravni odbor združenja s svojimi organi. V organe združenja ima pravico kandidirati
vsak član. Predlog kandidatov pripravi upravni odbor na predlog članov. Na zboru
članstva lahko člani predlagajo dodatne kandidate, ki morajo biti uvrščeni na listo
kandidatov v organe združenja. Volitve so praviloma javne, lahko pa so tajne na
zahtevo večine prisotnih članov. V kolikor je odločitev zbora članstva, da so volitve
tajne, se točka prekine in se nadaljuje, ko je volilna komisija pripravila vse potrebno za
volitve. Volilna komisija ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje zbor članstva.
V.

TRAJANJE MANDATA ORGANOV ZDRUŽENJA IN PRENEHANJE MANDATA
ČLANOM ORGANOV ZDRUŽENJA
21. člen

Mandat vseh organov združenja traja štiri leta. Član posameznega organa je po
preteku mandata lahko ponovno izvoljen.
Članom organov združenja preneha mandat z izvolitvijo novih članov, odstopom,
razrešitvijo ali prenehanjem članstva v združenju.
Organ združenja lahko zaradi prej navedenih razlogov, v trajanju mandata zamenja do
ene tretjine članov. Kandidatske postopke vodi upravni odbor. O tem obvesti člane na
prvem zboru članstva.

VI.

FINANCIRANJE ZDRUŽENJA
22. člen

Finančno in materialno poslovanje združenja se vodi v skladu z računovodskim
standardom za društva.
Upravni odbor določi način vodenja finančno materialnega poslovanja združenja s
pravilnikom. Združenje ima odprt transakcijski račun pri izbrani banki.
Finančna sredstva združenja so:
- iz proračuna lokalne skupnosti,
- s članarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti,
- z darili in volili fizičnih in pravnih oseb,
- s prispevki sponzorjev in donatorjev,
- iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb,
- iz drugih virov.
23. člen
Združenje samostojno razpolaga s sredstvi v okviru finančnega načrta. Sredstva se
lahko uporabljajo samo v namene, za katere so predvidena v finančnem načrtu.
Presežek nad prihodki in odhodki se sme uporabiti samo za doseganje namenov in
izpolnjevanje nepridobitnih nalog združenja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje združenja. Finančne in materialne
listine podpisujejo predsednik združenja.
24. člen
Premoženje združenja je društvena lastnina. Vsaka delitev med člane je nična. Nadzor
nad upravljanjem s finančnimi sredstvi v združenju opravlja nadzorni odbor. Člani
združenja imajo pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje na način in
postopku določenim s predpisi.
VII.

JAVNOST DELA
25. člen

Delo združenja je javno. Javnost dela se zagotavlja s tem, da so člani združenja in
javnost obveščeni o delu združenja preko poročil in informacij, ki jih dajejo organi
združenja na sejah in zboru članstva ter z objavljanjem teh poročil v sredstvih javnega
obveščanja in glasilu NZZŠAM Slovenije – Prometni bilten.
Za javnost dela in obveščanje javnosti o delu združenja je odgovoren predsednik ali od
njega pooblaščena oseba združenja.

VIII. PRENEHANJE ZDRUŽENJA
26. člen
Združenje lahko preneha z delom:
 po volji članov,
 če pade število članov pod tri,
 z združitvijo drugimi društvi,
 s pripojitvijo k drugemu društvu,
 s stečajem,
 po zakonu.
27. člen
V kolikor preneha delovanje združenja po samem zakonu, po volji članstva, na osnovi
sklepa na zboru članstva z večino prisotnih glasov ali je število aktivnih članov manjše
od tri, preide premoženje na društvo s katerim se je združenje združilo ali pripojilo
oziroma Neodvisni Zvezi združenj šoferjev in avtomehanikov Slovenije. V slučaju, da ni
primerne oblike zveze ali društva preide premoženje na lokalne skupnosti iz katerih so
člani po procentu članstva. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
IX.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen

Ta statut velja z dnem, ko ga sprejme zbor članstva in ko za to pristojni organ ugotovi,
da je skladen z zakonom o društvih. Statut se lahko dopolnjuje in spreminja v skladu
z njegovimi določili in določili zakona o društvih, po postopku kot ta statut.
Velenje, dne 30.01.2016
Predsednik
Bojan Penšek

