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PRAVILNIK O ČLANSTVU SMUČARSKE ZVEZE SLOVENIJE 

ČLANSTVO DRUŠTEV – KLUBOV V SZS 

OSNOVNI POJMI 

DRUŠTVO – KLUB: pravna oseba zasebnega prava 

PANOGA: zveza društev – klubov, ki  se formalno združujejo in delujejo v okviru iste športne 

panoge 

REDNI ČLAN: društvo – klub, ki izpolnjuje pogoje za redno članstvo v aktualni sezoni 

IZREDNI ČLAN: društvo – klub, ki v celoti ne izpolnjuje pogojev za redno članstvo v aktualni 

sezoni  

 

Smučarska zveza Slovenije – Združenje smučarskih panog (v nadaljevanju SZS) je zveza 

smučarskih društev iz Republike Slovenije, ki se ukvarjajo s smučanjem in z njim povezanimi 

športi ter usposabljanjem smučarskih kadrov (ZUTS). 

ČLANSKA SEZONA IN VELJAVNOST ČLANSTVA 

Članska sezona SZS se prične 1.7. vsako leto in se konča 30.6. naslednje leto. 

Društva – klubi, ki v končani, pretekli,  članski sezoni izpolnjujejo pogoje za redno ali izredno 

članstvo, ohranijo status rednega ali izrednega člana SZS v aktualni sezoni, sicer pa članstvo 

društev – klubov prične veljati z dnem, ko izpolnijo pogoje za članstvo. 

POGOJI ZA REDNO ČLANSTVO DRUŠTEV – KLUBOV V SZS 

Društva pridobijo pravice in dolžnosti rednega člana s sklepom IO SZS, na predlog zbora 

panoge, v katero se društvo včlanjuje. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje: 

- Podpisana pristopna izjava v kateri zagotavljajo, da bodo delovali pod enakimi pogoji, 

kot ostali redni člani SZS, skladno s statutom SZS, 

- so registrirani skladno z Zakonom o društvih, 

- njihova interna pravila niso v nasprotju z določili statuta SZS ali poslovniki(om) 

panog(e) v katere(o) se vključuje(jo), 

- imajo poravnane vse zapadle finančne obveznosti do SZS, 

- častno razsodišče SZS jih ni kaznovalo z začasnim odvzemom rednih članskih pravic. 

Ob prijavi mora društvo – klub opredeliti panoge s katerimi se ukvarja, v okviru katerih bo 

znotraj SZS deloval. 

POGOJI ZA IZREDNO ČLANSTVO DRUŠTEV – KLUBOV V SZS 

Izredni člani so: 

- Društvo – klub, član SZS, ki ne izpolnjuje vseh pogojev za redno članstvo SZS v 

aktualni sezoni, ali ima sedež izven meja RS 

PRENEHANJE ČLANSTVA DRUŠTEV – KLUBOV V SZS 

Članstvo društev – klubov v SZS preneha: 

- Z neizpolnjevanjem pogojev za redno članstvo v obdobju daljšem od enega leta, 

- z izstopom društva – kluba, opredeljenim v pisni izjavi, ki je po predhodni obravnavi in 

predlogu IO SZS ter po pregledu dokazil o izpolnitvi vseh dolžnosti in poravnavi vseh 

obveznosti, potrjena na skupščini SZS, 



- s prenehanjem delovanja društva – kluba, 

- z izključitvijo, katera je na predlog častnega razsodišča SZS potrjena na skupščini SZS, 

kar društva - kluba ne razbremeni izpolnitve morebitnih dolžnosti in obveznosti 

povezanih z njegovim članstvom v SZS. 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI REDNIH IN IZREDNIH ČLANOV SZS 

Pravice rednih in izrednih članov SZS, društev – klubov, so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih 

ciljev in nalog SZS, zlati še: 

- Da odločajo o svojem članstvu in članstvu drugih v SZS, 

- da sami odločajo o svojem članstvu tudi v drugih organizacijah, katerih delovanje ni v 

nasprotju z interesi SZS, 

- da preko svojih predstavnikov sodelujejo pri delu in delovanju SZS, 

- da so deležni strokovne in materialne pomoči skladno z akti in sklepi SZS, 

- da postavljajo vprašanja glede dela in odgovornosti posameznih članov v organih SZS, 

- da se redno udeležujejo zborov panoge v okviru katere delujejo in skupščine SZS na 

katerih imajo v skladu z določili Statuta SZS glasovalno pravico. 

Dolžnosti rednih in izrednih članov SZS, društev – klubov, so poleg tistih, ki izhajajo iz temeljnih 

ciljev in nalog SZS, zlasti še: 

- Da prispevajo po svojih sposobnostih k uresničevanju ciljev in nalog SZS, 

- da spoštujejo pravila in uresničujejo sklepe SZS, 

- da sodelujejo v skupnih akcijah SZS, 

- da plačujejo članarino in druge denarne obveze SZS, 

- da združujejo potrebna sredstva za uresničevanje skupno dogovorjenih nalog SZS. 

Društva – klubi, ki so izredni člani SZS imajo enake pravice in dolžnosti kot redni člani SZS, z 

izjemo, da nimajo glasovalne pravice na organih panog SZS ali organih SZS, ter ne morejo 

sodelovati v tekmovalnem sistemu panog SZS. 

ČLANSTVO FIZIČNIH OSEB V SZS 

OSNOVNI POJMI 

KLUBSKI ČLAN: fizična oseba, član SZS, ki je svoje članstvo v SZS uredila posredno prek 

društva – kluba, ki je redni član SZS 

IZREDNI ČLAN: fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo fizičnih oseb v SZS in 

nimajo možnosti ali se ne želijo včlaniti v društvo; 

ČASTNI ČLAN: fizična oseba, kateri skupščina SZS zaradi izrednih zaslug pri delu na 

področju smučarskega športa dodeli častni naziv (častni predsednik SZS, častni član IO 

SZS, častni član) 

IZBIRA VRSTE MODRE KARTICE 

VELIKA MODRA KARTICA Smučarske zveze Slovenije je obvezna za vse tekmovalce, 

trenerje, sodnike, tehnične delegate, funkcionarje in sodelavce,, ki delujejo v Smučarski zvezi 

Slovenije in se udeležujejo treningov, tekmovanj in potovanj v tujini. Velika Modra kartica 

omogoča zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini v različnih paketih glede na višino 

zavarovalnega kritja katerega izbere posameznik. 



MALA MODRA KARTICA Smučarske zveze Slovenije je obvezna za vse tekmovalce, 

trenerje, sodnike, tehnične delegate, funkcionarje in sodelavce, ki se ne udeležujejo 

treningov, tekmovanj in potovanj v tujini v okviru Smučarske zveze Slovenije, kot tudi za 

druge člane društev – klubov. 

ČLANSKA SEZONA IN VELJAVNOST ČLANSTVA 

Članska sezona SZS se prične 1.7. vsako leto in se konča 30.6. naslednje leto. 

Članstvo v aktualni sezoni posamezniku prične veljati po preteku treh dni od dneva, ko so 

izpolnjeni vsi pogoji za članstvo, vendar ne prej kot 1.7. v letu, ter velja do zadnjega dne 

članske sezone, v kolikor njegovo članstvo ni prekinjeno zaradi drugih razlogov. 

POGOJI ZA ČLANSTVO FIZIČNIH OSEB V SZS 

- Plačana letna članarina SZS, 

- pravilno  izpolnjena in oddana prijava za članstvo v SZS, 

- v primeru včlanjevanja strokovnih kadrov, pa poleg zgoraj navedenega, tudi slika in 

diploma o pridobljeni predmetni strokovni usposobljenosti. 

Posamezniku, ki izpolni pogoje za članstvo, je izdana in na njegov domači naslov poslana 

članska izkaznica SZS za aktualno člansko sezono. 

PRENEHANJE ČLANSTVA FIZIČNIH OSEB V SZS 

Članstvo fizičnih oseb v SZS preneha: 

- Ob koncu članske sezone, to je 30.6. ob 24:00 vsako leto, 

- z izstopom, opredeljenim v pisni izjavi posameznika, 

- kot morebitna sankcija častnega razsodišča SZS zoper posameznika, 

- ob smrti posameznika. 

STATUS FIZIČNIH OSEB VČLANJENIH V SZS 

Posameznik, ki želi postati član SZS in pridobiti člansko izkaznico SZS, naj pogoje za članstvo 

v SZS izpolni v svojem društvu – klubu. V tem primeru posameznik, poleg članstva, pridobi 

tudi status, ki izhaja iz njegove vloge v društvu in posledično prijave za njegovo članstvo. 

Status člana društva – kluba in njegove nadaljnje pravice izhajajo iz prijave, ki je oddana s 

strani ali prek njegovega društva – kluba in se razlikujejo glede na: 

- Panogo v kateri deluje (alpsko smučanje, biatlon, deskanje na snegu, nordijska 

kombinacija, smučanje prostega sloga, smučarski skoki, tek na smučeh), 

- status, ki ga ima v društvu – klubu (tekmovalec, trener, sodnik, drugo), 

- strokovno usposobljenost posameznika. 

V kolikor posameznik ne želi biti član SZS prek društva – kluba, se lahko v SZS včlani 

neposredno kot izredni (zunanji) član. V tem primeru posamezniku ne pripada status 

tekmovalca, trenerja, sodnika, ali drugega panožnega športnega delavca. 

VČLANITEV PREK DRUŠTVA - KLUBA 

Društvo – klub, član SZS, včlani svoje člane v SZS po elektronski (spletna aplikacija MARS) 

ali klasični poti (v celoti izpolnjena prijavnica za člane društev – klubov). Ne glede na način 

včlanjevanja, mora društvo – klub skladno z veljavno zakonodajo s področja varovanja osebnih 



podatkov skrbeti, da ohrani evidence prijav za članstvo v SZS vseh članov, ki jih včlanjuje v 

SZS. 

Društvo – klub vsako sezono v SZS včlani vse svoje aktualne člane društva – kluba. 

Posameznik lahko v tekočem članskem letu deluje v največ eni panogi SZS in je hkrati lahko 

član ZUTS Slovenije. Izjema so sodniki, trenerji in tekmovalci, ki se lahko udejstvujejo v 

poljubnem številu tekmovalnih panog, ter so lahko hkrati člani ZUTS Slovenije. 

Posameznik je lahko v posamezni članski sezoni včlanjen v SZS prek enega društva – kluba, 

četudi je član več društev – klubov, izjema so tekmovalci, ki, skladno s Pravilnikom o registraciji 

tekmovalcev SZS, izvedejo uradni prestop. 

NEPOSREDNA VČLANITEV 

Posameznik lahko v posameznik članski sezoni postane neposredni član SZS, prijavo lahko 

odda v elektronski ali klasični obliki, izjema so izredni (zunanji) člani, ki podaljšujejo članstvo 

na način, da plačilo članarine izvedejo s sklicno številko, ki jo prejmejo ob ponudbi za članstvo 

v novi sezoni. V tem primeru posamezniku ni potrebno oddajati nove prijave za članstvo. 

Posameznik lahko naknadno uredi svoj status in postane t.i. klubski član SZS. 

OBVEZNO ČLANSTVO V SZS 

V skladu z določilom 32. člena Statuta SZS, morajo biti vsi posamezniki, ki so izvoljeni in 

izvršujejo funkcije v organih SZS, delegati, sodniki in drugi funkcionarji, ki predstavljajo SZS 

doma in v tujini, redni člani društev, ki so redni člani SZS, ter imeti plačano članarino SZS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRIPRAVA GLASOVNIC SZS 
Skladno z veljavnim statutom SZS se za potrebe panog SZS in njihovih organov, za vsako 

društvo – klub, ki je redni član SZS določi število glasov v skladu z naslednjimi glasovalnimi 

kriteriji: 

- Število članov s plačano članarino SZS, 

- število tekmovalcev z osvojenimi točkami v pokalnem ali drugem tekmovanju v 

organizaciji SZS, 

- število tekmovalcev z osvojenimi točkami na tekmovanjih za svetovni pokal, 

- izvedba otroških, mladinskih in članskih pokalnih tekmovanj in izvedba tekmovanj v FIS 

ali IBU programu. 

Tekmovalna sezona SZS se prične vsako leto 1.5. in zaključi 30.4. v naslednjem letu. Število 

glasov se določi vsako leto po stanju na dan 30.6., kar je podlaga za pripravo glasovnice za 

vse organe panog SZS, skladno z zgoraj navedenimi kriteriji, pri tem pa se upošteva 

tekmovalne in tekmovalno-organizacijske dosežke zadnje končane tekmovalne sezone SZS. 

Tako pripravljena glasovnica prične veljati naslednji dan, to je 1.7.  do vključno 30.6. prihodnje 

leto, ter velja za vse organe panog SZS, ki so SKLICANI od vključno 1.7. do vključno 30.6. 

naslednje leto. 

Glasovnica za skupščino SZS se skladno s statutom SZS in v njem navedenimi kriteriji, 

pripravlja na dan sklica skupščine. 

SZS si pridržuje pravico preverjanja kriterijev za članstvo po posameznih panogah glede na 

prijavljeno dejavnost društva za posamezno panogo in dejansko stanje aktivnosti v tej panogi.  

Glasovalno pravico na seji posameznega organa panog SZS in/ali organa SZS imajo izključno 

člani SZS, ki v času sklica predmetne seje izpolnjujejo pogoje za REDNO članstvo v SZS. 

 

 

 

 

 

Pravilnik o članstvu in glasovalnih pravicah SZS je bil sprejet na 24. redni seji IO SZS, dne 5. 

6. 2019 in se uporablja od objave na spletni strani SZS, od dne 5. 6. 2019 dalje.  

 

Ljubljana, dne 5. 6. 2019              Predsednik SZS 

              Enzo Smrekar 

 


