Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je
Skupščina Zveze za avto šport Slovenije – AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra
2001, 31. maja 2006 in 25. marca 2010 sprejela

STATUT
ZVEZE ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE – AŠ 2005
I. SPLOŠNA NAČELA
1. člen
Zveza za avto šport Slovenije – AŠ 2005 (v nadaljevanju AŠ 2005) je zveza društev in njihovih
asociacij, ki so jo ustanovila društva s področja avto športa (v nadaljevanju člani). Ima status pravne
osebe zasebnega prava. Njena naloga je predvsem skupno oblikovanje, usklajevanje in uresničevanje
programov nadaljnjega razvoja avto športa, uspešnejše delovanje in uresničevanje interesov vseh in
posameznih članov, predvsem pa izvajanje programov dejavnosti pri razvijanju in pospeševanju avto
športa v Sloveniji.
2. člen
Dejavnost AŠ 2005 je zasnovana na lastnih programskih usmeritvah in nacionalnih programih za
izvajanje in pospeševanje dejavnosti na področju avto športa.
II. CILJI IN NALOGE
3.člen
AŠ 2005 s svojimi organi izvaja in usklajuje predvsem naslednje dejavnosti:
• spremlja, proučuje in izpopolnjuje vsebino, delovne oblike in metode svojega dela ter v sodelovanju
z drugimi dejavniki skrbi za razvoj in širjenje dejavnosti na področju avto športa v vseh okoljih
• usmerja in usklajuje dejavnost na področju avto športa v državi, sprejema vsa pravila v avto športu,
izdaja vse vrste licenc in zastopa slovenski avto šport v nacionalnih in mednarodnih organizacijah
in združenjih
• povezuje in varuje skupne interese članov
• širi prometno in tehnično kulturo in se vključuje v akcije in dejavnosti na področju prometne
preventive
• vzpodbuja inventivnost, iznajditeljstvo, racionalizatorstvo, konstrukterstvo, tehniško ustvarjalnost in
raziskovalno dejavnost
• organizira in izvaja prireditve in tekmovanja s področja delovanja AŠ 2005
• vzpodbuja založniško dejavnost za področje avto športa ter druge oblike popularizacije avto športa
v skladu s predpisi s tega področja
• skrbi za izboljšanje materialnih, kadrovskih in drugih pogojev za delovanje članov
• vključuje se v nacionalne in mednarodne asociacije s področja dejavnosti zveze
Gospodarska dejavnost je v skladu s programi in cilji AŠ 2005 ter je zgolj sredstvo za uresničevanje
nalog AŠ 2005 in ni osnovni smoter AŠ 2005. Sredstva, ustvarjena z gospodarsko dejavnostjo, se
uporabljajo za razvoj dejavnosti avto športa.
AŠ 2005 opravlja gospodarsko dejavnost na naslednjih področjih:
• organizira, vzpodbuja in opravlja propagandno in založniško dejavnost v skladu z veljavnimi
predpisi
• organizira in izvaja gostinsko dejavnost v okviru prireditev v skladu z veljavnimi predpisi
• organizira in opravlja gospodarsko dejavnost na področjih izobraževanja in svetovanja v skladu z
veljavnimi predpisi.
4. člen
Za doseganje programskih ciljev se gospodarska dejavnost lahko opravlja tudi v povezavi s
gospodarskimi družbami, podjetniki, drugimi pravnimi in fizičnimi osebami in društvi. AŠ 2005 lahko za
uresničevanje programskih ciljev ustanavlja podjetja, zavode ali pa sodeluje kot njihov soustanovitelj.
Medsebojne pravice in obveznosti AŠ 2005 s podjetji in zavodi, ki jih je ustanovila ali z njimi poslovno
tehnično sodeluje, se urejajo s pogodbami.

III. STATUSNE DOLOČBE
5.člen
Ime zveze je: ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE – AŠ 2005, s kratico AŠ 2005.
6.člen
Sedež AŠ 2005 je v Ljubljani.
7.člen
AŠ 2005 je pravna oseba zasebnega prava, ki jo v pravnem prometu zastopa direktor AŠ 2005.
8.člen
AŠ 2005 ima pečat pravokotne oblike z razpoznavnim znakom, ki je določen v 9. členu tega statuta.
9.člen
Razpoznavni znak AŠ 2005 je pravokotne podolgovate oblike. Sestavljen je iz štirih osnovnih
elementov. krivulje, napisa AŠ, napisa 2005 v pravokotnem polju in nagnjenega ovala. Zaključuje ga
napis pod znakom ZVEZA ZA AVTO ŠPORT SLOVENIJE.
10.člen
Delovanje AŠ 2005 je javno in je zasnovano na letnih in večletnih delovnih načrtih. Javnost dela se
zagotavlja z dostopnostjo do vseh gradiv, sej in konferenc ter z objavljanjem v informativnih sredstvih
organizacije in sredstvih javnega obveščanja. Za javnost dela je odgovoren direktor AŠ 2005, ki je
hkrati pooblaščen za dajanje informacij v zvezi z delovanjem AŠ 2005.
Obveznosti obveščanja ni, če gre za poslovno tajnost.
IV. ČLANSTVO IN ZDRUŽEVANJA
11.člen
AŠ 2005 sestavljajo društva, ki so se s pogodbo združila v AŠ 2005 zaradi uresničevanja skupnih
ciljev in nalog ali pa društva, ki so k pogodbi o združevanju v AŠ 2005 naknadno pristopila v skladu z
določilom 3. člena te pogodbe (v nadaljnjem besedilu "člani").
Z vstopom v članstvo AŠ 2005 člani sprejmejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti, ki izhajajo iz tega
statuta.
12.člen
Pravice članov so:
• da v organizacijskem in strokovnem pogledu samostojno odločajo o svojih programih in samostojno
vodijo svoje finančno in materialno poslovanje
• da dajejo predloge za delo organov AŠ 2005 in sodelujejo pri oblikovanju programske politike in
usmeritve AŠ 2005
• da volijo svoje predstavnike v organe AŠ 2005
• da se lahko združujejo tudi v druga združenja in organizacije, razen na področju delovanja AŠ
2005.
Svoje pravice uresničujejo člani preko svojih predstavnikov v organih AŠ 2005.
13.člen
Dolžnosti članov so:
• da uresničujejo vsak svoj del skupaj dogovorjenih nalog pri širjenju in izpopolnjevanju dejavnosti
na področju avto športa
• da spremljajo razvoj in napredek svoje panoge in skrbijo za dvig strokovne ravni
• da preko svojih predstavnikov v organih AŠ 2005 sodelujejo pri uresničevanju razvoja dejavnosti
avto športa in temu namenjenih akcij AŠ 2000
• da izpolnjujejo v tem statutu dogovorjena načela.
14.člen
Član lahko prostovoljno izstopi iz AŠ 2005, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu, na
podlagi sklepa pristojnega organa.
Pred prenehanjem članstva morajo biti izpolnjene in poravnane vse medsebojne obveznosti, ki izhajajo
iz sprejetih in dogovorjenih letnih programov, sklenjenih pogodb in morebitne materialne obveznosti.
Članstvo v AŠ 2005 preneha tudi s prenehanjem delovanja društva in njegovim izbrisom iz registra
društev.
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VOLITVE V AŠ 2005
15.člen
Pri volilnih postopkih v AŠ 2005 se upoštevajo načela kadrovske politike, ki jo sprejme Skupščina AŠ
2005 za tekoče mandatno obdobje.
V pripravah na volitve izvršilnih organov in delovnih teles AŠ 2005 se izvede postopek evidentiranja
možnih kandidatov.
Lista kandidatov za organe, ki jih voli skupščina AŠ 2005, se pošlje članom Skupščine skupaj z ostalim
gradivom za sejo.
Volitve so praviloma javne.
Priprave na volitve v AŠ 2005 opravlja Upravni odbor AŠ 2005 s svojimi organi.
V. ORGANI AŠ 2005
16.člen
Organi AŠ 2005 so:
• Skupščina
• Upravni odbor
• Predsednik
• Podpredsedniki
• Direktor
• Nadzorni odbor
• Častno razsodišče
SKUPŠČINA AŠ 2005
17.člen
Skupščina AŠ 2005 (v nadaljevanju Skupščina) je najvišji organ upravljanja AŠ 2005.
Skupščina:
• sprejema smernice in naloge za delo v prihodnjem obdobju ter usklajuje delovne načrte in
usmeritve članov
• sprejema odločitve o osnovah dolgoročnega razvoja dejavnosti avto športa ter o njihovem
sodelovanju pri uresničevanju aktualnih nalog v okviru dogovorov z drugimi dejavniki
• obravnava, ocenjuje in sprejema poročila o realizaciji sklepov in delovnih programov ter poročilo o
gospodarjenju s sredstvi v preteklem obdobju
• sodeluje pri oblikovanju temeljne programske politike mednarodnega sodelovanja
• predlaga in sprejema ukrepe za zagotavljanje ustreznih materialnih in kadrovskih pogojev za delo in
razvoj avto športa
• sprejema in spreminja statut in druge akte AŠ 2005
• voli in razrešuje Predsednika, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Častno razsodišče ter predstavnike
AŠ 2005 v skupnih nacionalnih in mednarodnih organizacijah (asociacijah)
• sklepa o ustanavljanju delovnih teles in v sklepu o ustanovitvi opredeljuje njihovo sestavo,
delovno področje, pravice in obveznosti
• odloča o pritožbah na sklepe Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.
18.člen
Skupščino sestavljajo predstavniki članov in sicer po en predstavnik vsakega člana.
Status člana imajo tudi člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča.
Društva, ki imajo neplačano članarino za tekoče leto, ne morejo glasovati na skupščini. Spisek teh
društev potrdi UO AŠ 2005 ob sklicu Skupščine.

19.člen
Skupščino sklicuje predsednik AŠ 2005 po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Vsako četrto leto je
Skupščina volilna.
Po potrebi se lahko skliče tudi izredna Skupščina. Izredno Skupščino skliče lahko predsednik po lastni
presoji ali na zahtevo tretjine članov, na zahtevo Upravnega odbora ali pa Nadzornega odbora AŠ
2005, če slednji ugotovi nepravilnosti v materialno - finančnem poslovanju. Če predsednik AŠ 2005 na
zahtevo ne skliče izredne Skupščine v roku 3 mesecev, jo skličejo organi ali člani, ki so sklic zahtevali.
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20.člen
Skupščino vodi predsednik AŠ 2005. Skupščina izvoli tudi delovne organe, ki so potrebni za njeno
delo.
21.člen
Skupščina je sklepčna, če na njej sodelujejo predstavniki več kot polovice članov.
Če ob napovedanem času ni potrebne sklepčnosti se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina
veljavno sklepa, če so prisotni predstavniki najmanj ene tretjine članov. Če ob napovedanem času in
po 30 minutnem čakanju ni potrebne sklepčnosti, se v roku 30 dni skliče novo zasedanje skupščine, ki
veljavno odloča ne glede na prisotnost.
22. člen
Skupščina sprejema odločitve z glasovanjem in sicer z večino glasov prisotnih predstavnikov članov,
razen o statutu in prenehanju AŠ 2005, za kar je potrebna dvotretjinska večina prisotnih predstavnikov
članov.
UPRAVNI ODBOR AŠ 2005
23.člen
Upravni odbor izvaja sklepe Skupščine in v ta namen:
• vodi delo AŠ 2005 med zasedanji Skupščine
• uresničuje sklepe Skupščine in ji o svojem delu poroča
• pripravlja predloge raznih aktov
• izmed svojih članov izvoli do pet podpredsednikov in direktorja AŠ 2005
• pripravlja, sprejema in izvršuje vsakoletne delovne programe ter finančne načrte
• sprejema zaključni račun in finančni načrt
• sprejema športni pravilnik
• pripravlja gradiva za zasedanja Skupščine
• sklepa o ustanavljanju podjetij in zavodov
• sklepa o podeljevanju priznanj AŠ 2005 na osnovi Pravilnika o priznanjih AŠ 2005, ki ga sprejme
Skupščina
• sklepa o ustanavljanju stalnih in občasnih organov in oblik dela Upravnega odbora in v sklepu
opredeli njihove naloge in pristojnosti
• sklepa o organizaciji strokovne službe
• sklepa o podpisovanju pogodb o poslovno tehničnem sodelovanju
• s sklepom lahko pooblasti strokovno službo za odločanje o pogodbah, ki izhajajo iz gospodarske
dejavnosti
• izvaja vse druge tekoče naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje
• določa natančen naslov Zveze.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini.
24.člen
Upravni odbor voli Skupščina in ga sestavljajo: predsednik AŠ 2005 in do 20 članov. V Upravnem
odboru morajo biti zastopana stalna področja dela AŠ 2005 iz 35.člena tega statuta z vsaj po enim
članom.
Upravni odbor ima pravico, da v trajanju mandata vključi v delo ali nadomesti do 1/3 članov. O teh
odločitvah mora seznaniti skupščino na prvem zasedanju, ki sklep potrdi.
25.člen
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica članov. Sklepi se sprejemajo z
navadno večino.
26.člen
Mandat vseh organov AŠ 2005 traja štiri leta. Član posameznega organa je po preteku mandata lahko
ponovno izvoljen.
Mandat predsednika, podpredsednikov in direktorja AŠ 2005 traja štiri leta in so po preteku mandata
lahko ponovno izvoljeni.
27.člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, toda najmanj dvakrat letno.
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PREDSEDNIK AŠ 2005
28.člen
Predsednik AŠ 2005:
• sklicuje in vodi seje Upravnega odbora in Skupščine AŠ 2005
• podpisuje splošne akte, ki jih sprejema skupščina in upravni odbor
• predstavlja AŠ 2005 v stikih z drugimi organizacijami
• opravlja druge naloge, ki so mu poverjene.
Za svoje delo je odgovoren Skupščini.
PODPREDSEDNIKI AŠ 2005
29. člen
Podpredsedniki AŠ 2005:
• vodijo in usklajujejo posamezna področja delovanja AŠ 2005 v skladu s programom dela in sklepi upravnega
odbora
• v primeru odsotnosti nadomeščajo predsednika AŠ 2005 v skladu s sklepi upravnega odbora.
DIREKTOR AŠ 2005
30. člen
Direktor AŠ 2005:
• je zastopnik AŠ 2005 in odredbodajalec za sredstva AŠ 2005
• skrbi za pripravo gradiv za seje Upravnega odbora in Skupščine AŠ 2005
• skrbi za možnosti nemotenega dela organov Skupščine in UO AŠ 2005
• je odgovoren za izvajanje javnosti dela AŠ 2005
• poroča Upravnemu odboru AŠ 2005 in predlaga ukrepe za izvajanje programskih usmeritev
• vzdržuje stike s člani in pomaga pri ustanavljanju novih članov
• zaradi izvajanja programskih nalog sodeluje z organi drugih organizacij, upravnih organov ter
podjetij in zavodov
• sklepa pogodbe in odloča o delovnih razmerjih ter vodi in odgovarja za delo strokovne službe
• za svoje delo je odgovoren Skupščini in UO AŠ 2005.
NADZORNI ODBOR AŠ 2005
31.člen
Nadzorni odbor AŠ 2005 šteje tri člane. Izvoli ga Skupščina za dobo štirih let. Člani Nadzornega
odbora izmed sebe izvolijo predsednika.
Nadzorni odbor je odgovoren Skupščini.
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar obvezno pred sejami skupščine. Nadzorni odbor sklicuje
predsednik nadzornega odbora po lastni presoji, na zahtevo upravnega odbora ali na zahtevo najmanj
1/3 članov.
32.člen
Nadzorni odbor spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov AŠ 2005 ter opravlja nadzor nad
finančno-materialnim poslovanjem AŠ 2005. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča Skupščini.
ČASTNO RAZSODIŠČE AŠ 2005
33.člen
Častno razsodišče AŠ 2005 sestavljajo trije člani in trije namestniki članov. Izvoli ga Skupščina za
mandat štirih let.
Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali
organov AŠ 2005.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno Skupščini.
34. člen
Častno razsodišče obravnava kršitve tega statuta in v primeru spora med člani deluje kot arbitraža.
Veljavne sklepe sprejema, če so prisotni vsi člani oz. njihovi namestniki in če zanje glasuje večina.
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Častno razsodišče vodi postopke in izreka ukrepe v skladu z določili tega statuta in v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
Zoper sklep Častnega razsodišča ima prizadeti pravico pritožbe na Skupščino AŠ 2005.
35. člen
STALNA PODROČJA DELA AŠ 2005
Stalna delovna področja AŠ 2005 so:
1. Svet voznikov, kjer se predvsem usklajujejo in povezujejo interesi voznikov pri uresničevanju
skupnih interesov vseh ali posameznih članov.
2. Svet organizatorjev, kjer se predvsem usklajujejo in povezujejo interesi organizatorjev prireditev s
področja avto športa
3. Svet športnih funkcionarjev, ki povezuje in usklajuje interese športnih funkcionarjev
36. člen
Za stalna področja dela se oblikujejo stalna in občasna delovna telesa, ki jih sestavljajo predstavniki
članov, podjetij, zavodov, društev, institucij in posamezniki, ki delujejo na posameznih področjih.
Sklep o ustanovitvi posameznega stalnega ali občasnega delovnega telesa sprejme Upravni odbor, ki
v sklepu o ustanovitvi določi sestavo, mandat, naloge in pristojnosti posameznega delovnega telesa.
VI. STROKOVNA SLUŽBA
37. člen
Opravljanje strokovnih, administrativnih, finančnih in drugih nalog, vezanih na delovanje organov in
izvajanje sprejetih programov AŠ 2005, bo s posebnim sklepom zagotovil Upravni odbor.
VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
38. člen
Finančno in materialno poslovanje AŠ 2005 se vodi v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo to
področje in Pravilnikom o finančno materialnem poslovanju, v katerem AŠ 2005 opredeli tudi način
vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju AŠ 2005, ki mora biti v skladu z
računovodskim standardom za društva.
Finančno poslovanje AŠ 2005 poteka preko žiro računa pri pooblaščeni organizaciji za plačilni promet.
Sredstva AŠ 2005 so:
• javna sredstva
• sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti
• prispevki donatorjev in sponzorjev
• sredstva pridobljena z lastno dejavnostjo
• darila in volila
• druga sredstva.
39. člen
Sredstva se lahko uporabljajo samo za namene, za katere so predvidena po finančnem načrtu.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
PRENEHANJE AŠ 2005
40. člen
Sklep o prenehanju AŠ 2005 sprejme Skupščina v skladu z določili 22. člena tega statuta. AŠ 2005
lahko preneha tudi po Zakonu (29. člen).
Sklep Skupščine o prenehanju mora vsebovati ime sorodnega društva ali zveze, na katero se po
poravnanju vseh obveznosti prenese premoženje AŠ 2005, v nasprotnem primeru pa se premoženje
po poravnavi vseh obveznosti prenese na člane.
VELJAVNOST STATUTA
41. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme Skupščina AŠ 2005. Spremembe in dopolnitve tega
statuta se opravijo po enakem postopku, ki velja za njegov sprejem.

V Ljubljani, dne 25.3.2010
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Predsednik AŠ 2005
Anton Anderlič
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