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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) je ustanovni občni 

zbor Kolesarskega društva Selce dne 28.3.2010 sprejel naslednji 

 

 

S T A T U T 
 

KOLESARSKEGA DRUŠTVA 

SELCE 
 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

čl. 1 
 

Ime društva je Kolesarsko društvo Selce  (v nadaljnjem besedilu društvo).  

 

Sedež društva je v SELCAH. 
 

Društvo ima svojo štampiljko okrogle oblike s premerom 30 mm. V sredini je znak društva, ki 

ga predstavlja kolesar. Kolesarja oklepa napis KOLESARSKO DRUŠTVO SELCE. 

    

čl. 2 
 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije in v tujini 

in je vpisano v register društev pri Upravni enoti Lenart. 
 

V pravnem prometu zastopa društvo – predsednik društva. 

 

čl. 3 
 

Namen delovanja društva je omogočanje in razvijanje športne dejavnosti na območju občine 

in širše, skladno z interesi članov društva in možnostmi glede na razpoložljiva sredstva in 

kadrovske možnosti. 

          

čl. 4 
 

Društvo povezuje državljane Republike Slovenije na podlagi vzajemnosti in solidarnosti (v 

nadaljnjem besedilu: člani društva).    

                                                                  

čl. 5 
 

Društvo sodeluje in se povezuje z vsemi športnimi društvi v Sloveniji in tujini, ter drugimi 

sorodnimi organizacijami in društvi. Pri svojem delovanju je društvo samostojno, nevtralno in 

neodvisno. Odgovorno ni nobeni drugi organizaciji, instituciji ali skupini. 

 

Društvo se pri svojem delu lahko pripoji k ali spoji s sorodnimi združenji, zvezami društev in 

mednarodnimi združenji,  ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost teh 

društev, zvez ali mednarodnih združenj ni povezano s političnimi organizacijami in ni v 
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nasprotju z interesi Republike Slovenije. Vsako politično delovanje v okviru društva je 

prepovedano. 
 

Društvo, ki je nastalo s spojitvijo, oziroma društvo, k kateremu se je drugo društvo pripojilo, 

je pravni naslednik spojenih ali pripojenih društev. 

 

čl. 6 
 

Delovanje društva in njegovih organov je javno.  

 

Svoje člane društvo obvešča : 
 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva; 

- preko obvestil ; 

- preko sredstev javnega obveščanja. 
 

Širšo javnost obvešča društvo tako, da so seje organov društva javne. 
 

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanja objektivnih, resničnih in točnih informacij o delu 

društva je odgovoren predsednik društva. 
 

čl.7 
 

NAMEN, NALOGE, OSNOVNA DEJAVNOST IN CILJI DRUŠTVA 
 

Namen društva je vzpodbujati medsebojno pomoč, odnose, druženje in prijateljstvo  z 

namenom: 
 

 združevanja športnikov in prijateljev športa z namenom organiziranja možnosti športne 

aktivnosti članov društva, 

 ustvarjanja pogojev za športno, kulturno in družabno življenje članov in tako skrbeti za 

stalen pomladek, 

 sodelovanja s strokovnimi, kulturnimi in športnimi društvi v Sloveniji in tujini, 

 izmenjave izkušenj s področja športnega delovanja v društvu in na mednarodni ravni, v 

obliki seminarjev, predavanj in strokovnih srečanj, 

 organizacije in izvedbe študijskih in strokovnih potovanj, 

 vzpodbujanja članov društva k aktivnem sodelovanju v športnih tekmovanjih, kulturnih 

prireditvah in medsebojnem povezovanju s člani drugih društev, 

 širitve strokovnih znanj preko domače in tuje literature, 

 izdajanja obvestil članom v obliki glasil, biltenov in informacij,  

 prirejanja družabnih srečanj in športnih prireditev  na nacionalni in mednarodni ravni 

    

 

Aktivnosti društva temeljijo na medsebojni vzajemnosti in podpori med člani. Temeljno 

vodilo dejavnosti kluba in članov je vzgajanje in izobraževanje članov o vseh oblikah 

kolesarske dejavnosti. 
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čl. 8 
 

Društvo opravlja pridobitno dejavnost, ki ni izključna dejavnost društva in sicer: 
 

 organizira športna tekmovanja in kulturne prireditve, 

 organizira strokovne seminarje, predavanja in druge oblike  strokovnega dela za člane in 

širšo javnost. 
 

Društvo lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti s klubskimi sredstvi drugim osebam 

na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. 
 

čl. 9 

 

ČLANSTVO 
 

Društvo združuje in povezuje redne, častne in izredne člane. 
 

REDNI ČLANI  društva so lahko le fizične osebe navedene v 4. členu tega statuta. V članstvo 

kluba se vstopa prostovoljno, na podlagi podpisane pristopne izjave in plačila letne članarine. 

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiše pristopno izjavo 

njegov zakoniti zastopnik in ga tudi zastopa v organih društva. Član društva je lahko tudi tuj 

državljan slovenskega porekla oz. tuj državljan s stalnim bivališčem v Sloveniji pod pogojem, 

da s tem soglaša upravni odbor. 
 

Pravice rednih članov so: 
 

 voliti in biti voljen v organe društva, 

 da s predlogi, pobudami in razpravami sodelujejo pri delu in soodločanju v organih 

društva, 

 imeti vpogled v delo društva, 

 da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, 

 da dajejo iniciative za poglobitev in širitev društvene dejavnosti, 

 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno-materialnim 

poslovanjem, 
 

Dolžnosti rednih članov so: 
 

 redno in pravočasno plačevati letno članarino društva v višini, ki jo določi skupščina 

društva; 

 uresničevati in izpolnjevati sprejete sklepe in odločbe organov društva; 

 aktivno sodelovati pri uresničevanju namena in ciljev delovanja društva; 

 spoštovati statut društva; 

 sprejemati naloge in funkcije, ki jim jih zaupajo organi društva; 

 vzdržati se vseh ravnanj, ki bi škodovala ugledu in namenu društva;   

 prenašati svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva. 
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čl. 10 

 

ČASTNI člani so lahko redni člani, ki imajo posebne zasluge za razvoj in delovanje 

dejavnosti društva ter vzpostavljanje in utrjevanje prijateljskih stikov s člani drugih športnih 

organizacij pri nas in v tujini. O podelitvi častnega članstva odloča skupščina društva na pisni 

in obrazložen predlog upravnega odbora. 
 

Pravice častnih članov so: 
 

 s predlogi, pobudami in razpravami sodelovati v organih društva;  

 sodelovati v vseh društvenih aktivnostih; 

 dajanje iniciativ za strokovno poglobitev in širitev društvene dejavnosti; 

 da ne plačujejo redne letne članarine. 
 

Dolžnosti častnih članov so: 
 

 izpolnjevati sklepe organov društva, 

 sodelovati v aktivnostih, ki spadajo v društveno dejavnost.   
 

čl. 11 
 

Izredni člani društva so civilne osebe, ki jih zaradi njihovih posebnih zaslug za delovanje 

društva sprejme v članstvo skupščina društva. 
 

Izredni člani društva imajo volilno pravico, ne morejo pa biti voljeni v organe društva.  
 

čl. 12 
 

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma 

ne prejemajo plačila. Za dosežene izredne dosežke in požrtvovalnost pri delu lahko upravni 

odbor društva podeli posameznemu članu ustrezno nagrado. 

 

čl. 13 
 

Članstvo v društvu  preneha : 
 

 s prostovoljnim izstopom; 

 z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije, 

 s črtanjem; 

 s smrtjo. 
 

čl. 14 
 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu, ki jo 

vroči osebno ali priporočeno po pošti. Izstop začne veljati, ko izstopajoči poravna vse 

obveznosti do društva. Ob izstopu član nima pravice do vrnitve vplačane članarine in drugih 

prispevkov v tekočem letu. 
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čl. 15 
 

Ukrep izključitve člana izreče častno sodišče s sklepom, če ugotovi, da je član s svojim 

zavestnim in namernim vedenjem škodil ugledu društva ter grobo kršil pravice in dolžnosti iz  

9. člena tega statuta.  
 

čl. 16 
 

Člana črta iz društva upravni odbor, če ta kljub opominu do 01.04. v tekočem letu nima 

poravnane članarine za tekoče leto. 
 

čl. 17 
 

Sklep o izključitvi člana iz društva sprejme upravni odbor društva. 
 

čl. 18 
 

NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA 
 

Organi društva so: 
 

 skupščina 

 upravni odbor, 

 nadzorni odbor, 

 častno razsodišče  

 

Mandatna doba organov društva je 4 leta. 

 

Volitve organov so praviloma tajne, skupščina pa lahko s posebnim sklepom pred vsakimi 

volitvami določi, da so volitve javne. Posamezni član društva je lahko izvoljen v organe 

društva neomejeno število mandatov. 
 

čl. 19 
 

Skupščina je najvišji organ društva, ki dokončno odloča o vseh vprašanjih pomembnih za 

delovanje  

društva. Skupščina neposredno voli druge organe društva. Skupščino sestavljajo vsi člani 

društva. 

Skupščine so lahko redne ali izredne. 
 

Redno skupščino sklicuje predsednik upravnega odbora društva enkrat na leto. 
 

Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo lahko upravi odbor društva na svojo pobudo, 

na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva.  
 

Izredna skupščina se sklepa samo o stvari za katero je sklicana. 
 

 

 

 



6 
 

čl. 20 
 

Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca potem, ko 

je sprejel tako zahtevo. Če tega ne stori, skliče izredno skupščino tretjina članov društva.  
 

Sklicevanje skupščine mora biti objavljeno z dnevnim redom najkasneje osem dni pred 

dnevom za katerega je sklicana. 
 

čl. 21 
 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj polovica članov društva in članov upravnega 

odbora društva. Svoje sklepe sprejema z navadno večino prisotnih članov. Če se odloča o 

spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva je potrebna 2/3 prisotnost članov. Pri 

glasovanju o sklepih se upošteva večina glasovanja prisotnih. Ko se glasuje o razrešnici 

organov društva, o tem ne morejo glasovati člani organov društva.   

       

čl. 22 
 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica članov. Če ob 

predvidenem začetku skupščina ni sklepčna se začetek preloži za 30 min., nakar veljavno 

sklepa z navadno večino prisotnih članov. Če skupščina tudi takrat ni sklepčna se sklic 

ponovi. 
 

čl. 23 
 

Skupščino odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva skupščine. 
 

čl. 24 

Skupščina: 
 

 sklepa o dnevnem redu, 

 sprejema delovni program društva, 

 sprejema in potrjuje poročilo o aktivnostih društva, 

 sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge splošne akte društva, 

 razpravlja  in sklepa po poročilih o delu upravnega in nadzornega odbora ter častnega 

razsodišča, 

 neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče, 

 predlaga imenovanja častnih in izrednih članov, 

 sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun društva,   

 odloča o višini članarine društva, 

 odloča o prenehanju delovanja društva, 

 dokončno odloča zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega 

razsodišča. 

  

čl. 25 
 

Predsednik društva je neposredno od skupščine izvoljen individualni organ društva, ki skrbi 

za usklajevanje in delo ostalih organov društva, izvršitev programa dela in drugih sklepov 

skupščine. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča sekretar društva ali drugi pooblaščeni 

član upravnega odbora. 
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Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred tretjimi osebami v premoženjskih in drugih 

pravnih poslih ter je odgovoren za zakonitost in javnost dela društva. 
 

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. 

 

čl. 26 
 

Upravni odbor je kolektivni organ upravljanja društva. V njem imajo vsi člani enake pravice 

in dolžnosti ter so neposredno vključeni v uresničevanje statuta društva,  programa dela in 

sklepov skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. 

Naloge upravnega odbora so: 
 

 vodi delo društva med dvema skupščinama, 

 izvršuje program dela društva in skrbi za izvajanje sklepov skupščine, 

 skrbi za uresničevanje skupnih ciljev društva, 

 vodi in dopolnjuje evidenco članstva, 

 usklajuje delo društva in pripravlja gradivo za skupščino, 

 izmed članov društva imenuje stalne in občasne komisije ter svetovalce za posamezna 

področja dela društva, 

 skrbi za finančno-materialno poslovanje in sredstva društva, 

 zastopa društvo na nacionalnem in mednarodnem področju, 

 sprejema finančni načrt in zaključni račun, 

 sprejema splošne akte razen tistih, ki jih sprejema skupščina, 

 določa delegate v višje oblike povezovanja društev, 

 sprejema sklepe o sklicu redne ali izredne skupščine društva, 

 sprejema predlog sklepa o višini članarine, 

 opravlja druga dela, ki po svoji naravi sodijo v pristojnost upravnega odbora.  
 

čl. 27 
 

Upravni odbor sestavlja 7. članov. Veljavne sklepe sprejema, če je prisotnih več kot polovica 

članov. Mandatna doba traja 4 leta, z možnostjo ponovne izvolitve. Za svoje delo je upravni 

odbor odgovoren skupščini. 
 

Upravni odbor sestavljajo: 
 

 predsednik 

 sekretar 

 blagajnik  

 zapisnikar in   

 3 člani 
 

Upravni odbor  zaseda v razširjeni sestavi, z nadzornim odborom, (ki nima pravice glasovati) , 

zaradi lažjega dela in sprotnega seznanjanja z novimi sklepi.  
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čl. 28 
 

Seje upravnega odbora vodita predsednik ali sekretar. Upravni odbor sklepa z navadno večino 

glasov prisotnih članov. V primeru izenačenega števila glasov odloča glas predsedujočega. 
 

čl. 29 
 

Sekretar društva po potrebi nadomešča predsednika društva in skrbi tudi za opravljanje 

strokovno-tehničnega in administrativnega dela. 
 

čl. 30 
 

Zapisnikar društva skrbi za točno in sprotno evidentiranje sklepov sej upravnega odbora in 

skupščine, izdelavo zapisnikov sej, vodenje evidence članstva društva in druga 

administrativna opravila v društvu. 
 

čl. 31 
 

Blagajnik društva skrbi za finančno-materialno poslovanje društva in vodi potrebne evidence. 

Pripravlja finančna poročila in zaključni račun društva, z pomočjo računovodstva. 
 

čl. 32 
 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Predsednika in dva člana neposredno izvoli skupščina. 

Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. Sklepe veljavno sprejema z 2/3 

večino. 
 

Naloge nadzornega odbora so: 
 

 nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva, 

 opozarja upravni odbor na morebitne nepravilnosti pri delovanju društva, 

 po potrebi predlaga skupščini razrešitev organov društva ali skliče izredno skupščino, če 

tega v roku ne stori predsednik društva ali upravni odbor,  

 nadzoruje izvajanje letnega načrta, 

 o svojem delu poroča in je neposredno odgovoren skupščini društva, 
 

čl. 33 
 

ČASTNO RAZSODIŠČE 
 

Člane častnega razsodišča voli skupščina. Sestavljajo ga trije člani. Razsodišče sprejema 

veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani. Sprejemajo se z 2/3 večino.  
 

Mandatna doba članov razsodišča je 4 leta. Za svoje delo so neposredno odgovorni skupščini. 
 

čl. 34 
 

Častno razsodišče obravnava : 

 

 nastale spore med člani društva, 
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 kršitve statuta društva,  
 

Za vodenje postopka zoper člane društva uporablja razsodišče določila delovne zakonodaje. O 

izrečenem ukrepu izda pisni sklep.  
 

Razsodišče lahko pri vodenju postopka izreče naslednje ukrepe: 
 

 opomin 

 javni opomin in  

 izključitev iz društva   
 

Zoper izrečen sklep častnega razsodišča ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino 

društva, kot drugostopenjski organ. Pritožbeni rok je 15 dni od vročitve pisnega izreka 

ukrepa. 
 

čl. 35 

                              

FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

Za svoje delovanje pridobiva društvo sredstva :  

 

 s članarino, 

 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

 z darili in volili, 

 s prispevki donatorjev in sponzorjev, 

 iz javnih sredstev, 

 z lastno dejavnostjo društva. 
 

čl. 36 
 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je registrirano. 
 

Vsaka delitev premoženja društva med člane je nična. 

   

čl. 37 
 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim  planom, 

ki ga sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo 

zaključni račun. 

    

čl. 38 
 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar društva. 

  

Finančno in materialno poslovanje društva se izvaja v skladu z veljavnimi predpisi s tega 

področja, za kar je odgovoren blagajnik društva.  
 

Blagajnik s pomočjo računovodskega servisa vodi finančno-materialno poslovanje in izkazuje 

podatke društva v skladu z veljavnimi predpisi o računovodstvu in navedenimi 
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računovodskimi standardi. Društvo predloži letno poročilo organizaciji, pooblaščeni za 

objavljanje podatkov, do zadnjega dne v mesecu Marcu tekočega leta. 
 

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnega poslovanja lahko društvo zaposli finančnega 

strokovnjaka po pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 
 

Društvo ima svoj transakcijski (TRR) račun pri pooblaščeni poslovni banki. 
 

čl. 39 
 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter 

poslovanje društva. 
 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki 

jih društvo pridobi za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja računsko sodišče.  
 

čl. 40 
 

Društvo lahko ima premično premoženje, ki je kot last vpisano v inventarno knjigo. 

Nepremičnega premoženja društvo nima. 
 

Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na osnovi sklepa upravnega odbora.  
 

čl. 41 

 

NAGRADE IN PRIZNANJA DRUŠTVA 
 

Društvo podeljuje svojim članom priznanja za uspešno in dolgoletno delo v društvu ter za 

izredne uspehe pri delovanju v organih društva.  
  

čl. 42 

 

EVIDENCE DRUŠTVA         

 

Društvo vodi za svoje potrebe evidenco članov društva. Evidenca članov zajema naslednje 

osebne podatke: ime, priimek, dan/mesec/leto rojstva, ulica/hišna štev./kraj/občina stalnega 

bivališča, številka članske izkaznice. 
 

Člani so dolžni društvu sproti sporočati spremembe osebnih stanj, ki so pomembne za tekoče 

vodenje evidence članstva. 
 

Društvo lahko osebne podatke članov uporablja samo za lastno dejavnost in potrebe društva. 

 

čl. 43 

 

PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

Društvo lahko preneha delovati: 
 

 po volji članov s sklepom skupščine. Sklep se sprejme z 2/3 večino članov, 
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 po zakonu 

 po sklepu pristojnega organa 
 

čl. 44 

 

Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme 

skupščina društva. S poravnavo vseh obveznosti se premoženje društva prenese na drugo 

društvo, ki je ustanovljena v skladu z zakonom o društvih. Če takega društva ni se premoženje 

prenese na lokalno skupnost.  

  

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
 

O sklepu skupščine iz 1. odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh pisno obvestiti 

upravni organ, ki je društvo registriral. 
 

Društvo mora sklepu predložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva iz katerega je 

razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter 

njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno 

skupnost. 
 

Pristojni upravni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. Vsi upniki 

lahko obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 30 dni od 

dneva objave. 

 

čl. 45 
 

Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če s svojim delovanjem 

meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali vzpodbuja k 

narodni, verski, rasni in drugi neenakopravnosti ter razpihuje narodno, rasno, versko in drugo 

sovraštvo in nestrpnost, oziroma vzpodbuja k nasilju in vojni.  

 

Prenehanje društva po prejšnjem odstavku ugotovi pristojni organ z odločbo. 

 

čl. 46 
 

Če društvo ne ravna po 43. členu statuta in v primeru prenehanja po 44. členu statuta društva, 

odloči o prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava 

določeno pristojno sodišče. 
 

čl. 47 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte: 

 

 poslovnik skupščine in 

 pravilnih o finančno–materialnem poslovanju društva 
 

Splošne akte sprejme Upravni odbor društva v roku šestih mesecev od začetka veljavnosti 

tega statuta. 
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čl. 48 
 

Ta statut je sprejel ustanovni zbor društva na svoji seji dne 28.03.2010 in prične veljati, ko je 

potrjen na pristojni Upravni enoti. 
 

čl. 49 
 

Določbe tega statuta razlaga upravni odbor društva. 
 

 

 

 

 

SEKRETAR :                                                                                       PREDSEDNIK: 

 
ANDREJA HAUPTMAN                                                                                            MATIJA POTOČNIK 


