
Na temelju članaka 23. 28., i  29. Statuta Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja, 
Izvršni odbor Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja dana 17. 10. 2008. god.  donio 
je 
 
 
 
PRAVILNIK O IZBORU POČASNIH I PODUPIRUĆIH ČLANOVA HRVATSKOG 

ZBORA UČITELJA I TRENERA SKIJANJA 
 
 
 

Članak 1. 
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za izbor počasnih i podupirućih članova 
Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja  te prava i obveze počasnih članova. 
 

Članak 2. 
Počasnim članom mogu postati osobe  koje su svojim radom i zauzimanjem doprinijele 
ugledu i promicanju ciljeva i načela Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja, 
državljani Republike Hrvatske kao i strani državljani koji su svojim djelovanjem 
posebno pridonijeli razvoju Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja. 
 

Članak 3. 
Kriteriji za izbor počasnih članova temelje se na najvišim stručnim, moralnim i etičkim 
principima.  
 

Članak 4. 
Inicijativu za pokretanje izbora počasnih članova može dati područni zbor Hrvatskog 
zbora učitelja i trenera skijanja. O inicijativi raspravlja Izvršni odbor. Svaki 
predloženik za počasnog člana daje privolu da prihvaća kandidaturu. 
 

Članak 5. 
Povjerenstvo za izbor počasnih članova Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja čine 
tri ugledna člana Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja. Odluke se povjerenstva 
donose većinom glasova, a kod jednakog broja glasova presudan je glas predsjednika 
Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja. 
 

Članak 6. 
Svaki predloženik treba ispunjavati i posebne uvjete: 
- da je u dobi od 60 godina i više;  
- da je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonio ostvarivanju ciljeva Hrvatskog 
zbora učitelja i trenera skijanja te  
-  moralne i stručne kvalitete koje procjenjuje Povjerenstvo iz čl. 5 ovog Pravilnika 
 

Članak 7 
Izbor počasnih članova obavlja se na sjednici Sabora Hrvatskog zbora učitelja i trenera 
skijanja. 



 
 

Članak 8. 
Počasno članstvo u Hrvatskom zbora učitelja i trenera skijanja prestaje: 
• isključenjem zbog kršenja Statuta i drugih pravila Hrvatskog zbora učitelja i trenera 
skijanja ili 
• zbog nečasnog ponašanja. 
Odluka o isključenju se donosi na sjednici Sabora na prijedlog Izvršnog odbora 
Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja . Član koji je isključen mora o tome biti 
obaviješten pismenim putem, najkasnije u roku od 30 dana nakon donošenja odluke. 
 

Članak. 9. 
Od predloženika za počasne članove  Hrvatskog zbora učitelja i trenera skijanja 
tijekom razdoblja od jedne godine može biti izabrano maksimalno troje počasnih 
članova. 
 

Članak 10. 
Podupirućim članom HZUTS-a može postati svaka fizička ili pravna osoba koja svojim 
materijalnim ili stručnim sudjelovanjem može pomoći ostvarivanju ciljeva HZUTS-a. 
Odluku o imenovanju podupirućeg člana donosi Izvršni odbor HZUTS-a. 
 
Podupirući član ili njegov predstavnik može biti nazočan sjednicama Sabora HZUTS-a, 
ali bez prava odlučivanja. 
 

Članak 11. 
Podupirućim članovima prestaje članstvo u HZUTS-u: 
- ako dragovoljno napuste HZUTS; 
- ako se bitno promijene okolnosti zbog kojih su postali podupirućim članom; 
- prestankom postojanja člana; 
- prestankom postojanja HZUTS-a. 
Odluku o prestanku članstva donosi Izvršni odbor HZUTS-a.  
 

Članak 12. 
Ovaj je Pravilnik prihvaćen na sjednici Izvršnog odbora koja je održana dana 17. 
listopada 2008. i stupa na snagu odmah. 
  
 

PREDSJEDNIK HZUTS-a 
         Dag Modrić, prof. 


