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Na podlagi določil Zakona o društvih (Ur. l. RS 61/2006) je občni zbor Športno društvo Šmarca na 
svojem ustanovnem zasedanju dne 19. marec 2010, sprejel naslednja  

   

S T A T U T 
ŠPORTNO DRUŠTVO ŠMARCA 

   

    I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen  

Športno društvo Šmarca(v nadaljnem besedilu: Društvo) je organizirano kot samostojno, 
prostovoljno, nepolitično, nepridobitno in pridobitno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se 
združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu z zakonom o 
društvih.  

   

2. člen  

Društvo deluje na ustavnih in zakonitih načelih Zakona o društvih s ciljem, da usklajuje interese in 
ureja potrebe svojih članov, ki se nanašajo na športno – rekreacijskih dejavnostih.  

   

3. člen  

Društvo omogoča organizirano delovanje članov tako, da se zavzemajo za ustrezne rešitve in 
vključujejo v aktivnosti, ki zagotavljajo področje športnega, urejenega, varnega, sproščenega, zdravega 
in kulturnega bivanja.  

   

4 člen.  

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in nosilec vseh pravic do tretjih oseb.  

   

5. člen  

Ime društva je: Športno društvo Šmarca(v nadaljnjem besedilu: Društvo)  

Sedež društva je: Trg padlih borcev 2, 1241 Kamnik.  

Žig društva je okrogle oblike z imenom društva, s premerom 30 mm. 

Društvo deluje na območju Republike Slovenije. 

  

6. člen  

Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsemi svojimi sredstvi.  

   



 2 

7. člen  

Društvo zastopa in predstavlja predsednik.  

Predsednika nadomešča podpredsednik društva in ima enaka določila – odgovornosti, kot predsednik 
društva. 

Tajnik društva opravlja tekočo korespodenco članstva, vse tekoče administrativne posle in skrbi za 
izvajanje nalog danih s strani predsednika ter podpredsednika in s sklepi upravnega odbora. 

Blagajnik izvaja vsa blagajniška opravila v skladu s temi statutom. 

Vse knjigovodske-računovodske poslovanje vodi pooblaščeni računovodski servis določen s strani 
društva v skladu z Slovenskimi računovodskimi standardi.  

Upravni odbor lahko pooblasti za podpisovanje društva tudi druge člane upravnega odbora kadar za to 
obstajajo objektivni razlogi.  

 

8. člen  

Društvo lahko organizira odbore, ki delujejo na posameznih območjih Republike Slovenije. 

 

9. člen  

Delovanje društva temelji na načelu javnosti. 
Društvo obvešča članstvo in javnost o rezultatih svojega dela v sredstvih javnega obveščanja in v 
lastnih obvestilih. 
Seje organov društva so javne. Nanje so lahko vabljeni tudi novinarji in druge osebe, če ni s sklepom 
določeno drugače. 
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.  

 
    II. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA  

10. člen 
 
Namen društva je prostovoljno združenje prebivalce zaradi razvoja in popularizacije različnih oblik 
športno rekreativnega udejstvovanja ter njegovega organiziranega izvajanja.  
Športno društvo ima naslednje cilje:  

• vzpodbujanje članov in drugih občanov zlasti mladine k aktivnemu udejstvovanju v športnih 
aktivnostih  

• s svojo dejavnostjo vzpodbujati člane k samostojnosti, tovarištvu, disciplini, vzajemnosti, 
skromnosti ter medsebojnem spoštovanju  

• vzpodbujanje strokovnega izpopolnjevanja članov društva zaradi razvijanja športnih disciplin in 
panog  

• zavzemanje za štipendiranje in izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini  
• širjenje zanimanja za športno rekreacijsko dejavnost  
• razvijanje tekmovalnega in vrhunskega športa  
• razvijanje množičnosti  
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• sodelovanje na športnih prireditvah  
• prizadevanje za visoko strokovno raven dela društva, zavzemanje za spoštovanje etičnih in 

moralnih načel stroke pri delovanju društva  
• sodelovanje s sorodnimi društvi doma in po svetu  
• spoštovanje in uveljavljanje načel fair-playa  
• organiziranje športnih tekmovanj in prireditev  
• organiziranje tekmovanj in propagiranje športnih disciplin  
• pod svojim okriljem si prizadeva za ustanovitev športnih sekcij 

 
Druge dejavnosti  
 
V okviru svoje dejavnosti ter za uresničevanje namena in ciljev izvaja društvo naslednje naloge:  

• goji razvija in združuje naslednje športne discipline oz. panoge:  
o atletika, balinanje, kegljanje na asfaltu, košarka, namizni tenis, nogomet, odbojka, 

plavanje, rokomet, tenis in druge, ki tu niso navedene in se jih po želji članov lahko 
vključi v dejavnost društva 

• organizira treninge in priprave za člane društva  
• organizira strokovno vodenje treningov in strokovno usposabljanje članov v obliki seminarjev, 

tečajev, predavanj in podobno  
• organizira predavanja, posvetovanja, razprave na temo športnih disciplin v okviru dejavnosti 

društva  
• pripravlja in izvaja športna tekmovanja - prireditve  
• pripravlja in izvaja druge prireditve  
• organizira udeležbo na športnih tekmovanjih, turnirjih in prireditvah, ki jih pripravljajo sorodna 

društva  
• vzdržuje športno opremo in rekvizite, ki so last društva  
• organizira izlete, pohode, srečanja za člane društva  
• vključuje se v akcije za varovanje okolja  
• vodi ustrezne društvene evidence in skrbi za svoj arhiv  
• podeljuje društvena priznanja in predlaga za odlikovanje zaslužne člane  
• zbira in hrani predmete, darila, priznanja in dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na društvo in 

športno izročilo  
• za člane društva organizira in izvaja gostinsko dejavnost  
• izvaja ekonomsko propagiranje  
• organizira razstave, sejme in kongrese  
• izvaja računalniške storitve za potrebe športnih sekcij v okviru društva  
• upravlja z nepremičninami za potrebe športnih sekcij v okviru društva  

 

 
    III.ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI  

ČLANSTVO V DRUŠTVU: 

11. člen  

Društvu je prostovoljno združenje fizičnih in pravnih oseb, ki želijo aktivno delovati pri izvajanju 
nalog društva. Pravne osebe v Društvo zastopajo pooblaščenci v skladu z  Zakonom o društvih.  
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Društvo ima redne in častne člane. Redni član lahko postane vsak, če izpolni in podpiše pristopno 
izjavo, s katero se obveže, da bo izpolnjeval članske obveznosti, ki jih določa ta statut.  

Upravni odbor društva o sprejemanju rednih članov presoja, ali posameznik izpolnjuje s statutom 
določene pogoje, da lahko postane član društva ali ne. Posameznika se lahko zavrne le, če teh pogojev 
ne izpolnjuje.  

Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem bistveno pripomogla k razvoju 
društva oz. dejavnosti, s katero se društvo ukvarja. Če častni član ni član društva, nima pravice voliti in 
biti izvoljen v organe društva in nima pravice odločati.  

O imenovanju častnih članov društva odloča zbor članov društva na predlog upravnega odbora.  

Pod enakimi pogoji in na predlog več članov društva lahko postanejo člani društva tudi tuji državljani, 
ki imajo dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in če statut društva tega izrecno ne prepovedujejo.  

O vseh vrstah članstva se vodijo poimenski seznami z osebnimi podatki članov.  

   

12. člen  

PRAVICE ČLANOV DRUŠTVA:  

a) da volijo in so voljeni v organe društva,  
b) da sodelujejo v dejavnostih, ki jih organizira in izvaja društvo za svoje člane ter  
dajejo predloge in pobude organom društva za delo in izpolnjevanje nalog, 
c) da so deležni ugodnosti, ki jih daje društvo svojim članom. 
d) da imajo vpogled v delo organov Društva, 
e) da odločajo o svojem vstopu in izstopu iz Društva, 
f) da dajejo UO predloge za spremembe in dopolnitve statuta in ostalih aktov Društva.  

 
DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA:  

a) da volijo v organe Društva, 
b) da izpolnjujejo svoje obveznosti do društva ter izvajajo sklepe njegovih organov v skladu s 
programom dela in tem statutom, 
c) da redno plačujejo članarino in druge obveznosti, katere so vezane na sklepe zbora članov Društva, 
d) da izvajajo in spoštujejo statut društva in druge veljavne akte Društva, 
e) da sodelujejo pri izpolnjevanju nalog društva, 
f) da varujejo ugled članov Društva, 
g) da z osebnim prizadevanjem, znanjem, izkušnjami in vzorom pomagajo pri realizaciji sprejetega 
programa Društva.  

   

13. člen  

Člani društva so osebno odgovorni, da svoje delo opravljajo v skladu s tem statutom in programom 
dela društva.  
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    IV. PRENEHANJE ČLANSTVA  

14. člen 

Članstvo v društvo preneha:  

a) s prostovoljnim izstopom iz društva na osnovi pismene izstopne izjave, ki jo član naslovi na upravni 
odbor, 
b) s črtanjem iz evidence zaradi neplačane članarine po sklepu upravnega odbora, 
c) ob smrti člana, 
d) z izključitvijo.  

Člana, ki je kršil statut ali sklepe društva, izključi na predlog upravnega odbora zbor članov, ko 
disciplinska komisija izreče sklep o izključitvi.  

S prenehanjem članstva prenehajo tudi vse obstoječe funkcije člana v organih društva.  

   

    V. ORGANIZACIJA IN ORGANI DRUŠTVA  

15. člen 

Organi društva so:  

 
1. zbor članov društva, 
2. upravni odbor, 
3. predsednik društva 
4. podpredsednik društva 
5. tajnik društva, 
6. disciplinska komisija 

 
Predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik društva, blagajnik društva, člani upravnega odbora, 
nadzornega, disciplinske komisije se volijo vsaka štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno 
izvoljeni.  

Organi društva so za svoje delo odgovorni zboru članov društva.  

 
16. člen  

Predsednik društva in drugi funkcionarji so odgovorni za pravilno materialno in finančno poslovanje 
ter zakonitost dela društva.  

   

1. ZBOR ČLANOV DRUŠTVA  

17. člen  

Zbor članov je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.  
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Zbor članov društva prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Vabilo 
na zbor članov društva morajo člani dobiti v pisni obliki z dnevnim redom, ki bo obravnavan na zboru, 
z navedbo kraja, datuma in časa, vsaj sedem dni pred sklicem. 

Delo zbora je javno. Zbora članov se lahko udeležijo, poleg članov društva, tudi nečlani, ki želijo biti 
neposredno seznanjeni z delovanjem društva, vendar nimajo pravice odločanja.  

Zbor članov je sklepčen po preteku 15 min po začetku zbora ne glede na število članov . 
Volitve v organe so praviloma javne, razen če navzoči na zboru pred volitvami z javnim glasovanjem 
večine ne odločijo drugače.  

   

18. člen  

Zbor članov se sestaja po potrebi, vendar vsaj enkrat v tekočem letu.   

Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno, razen če se za 
določena vprašanja ne odloči drugače.  

Za veljavnost sklepov o sprejemanju ali spremembi statuta, prenehanju delovanja društva ali izvolitev 
organov je potrebna navadna večina navzočih članov.  

Sklepi, ki jih sprejme zbor članov so obvezni za vse člane in organe društva. 

 
 

19. člen  

Zbori članov so redni ali izredni.  

Redni zbor članov sklicuje predsednik društva enkrat letno do konca februarja, na podlagi sklepa 
upravnega odbora.  

Izredni zbor članov skliče upravni odbor po potrebi, na lastno pobudo ali na pisno zahtevo najmanj 
polovice članov. V primeru, da upravni odbor ne skliče izrednega zbora članov v 30 dneh po vloženi 
zahtevi, ga lahko skliče tisti, ki je zahteval njegov sklic. Sklicatelj mora predložiti dnevni red zbora 
članov z vsemi ustreznimi materiali. 

Na izrednem zboru članov se obravnava le zadeva, zaradi katere je zbor sklican.  

 

20. člen  

Pristojnosti rednega zbora članov so naslednje:  

a) sklepa o dnevnem redu zbora članov, 
b) sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva, 
c) sprejema letni program dela in smernice za delo društva, 
d) sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun društva, 
e) sklepa o finančnem poslovanju društva, 
f) v volilnem letu voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika  
in blagajnika, upravni odbor  in disciplinsko komisijo, 
g) sprejema druge splošne akte, 
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h) razpravlja in sklepa o delu organov društva, 
i) odloča o ustanavljanju organizacijskih enot društva, 
j) odloča o predlogih in pritožbah članov, 
k) odloča o izstopu ali izključitvi članov iz društva, 
l) sklepa o prenehanju delovanja društva, 
m) odloča o podelitvi priznanj, odlikovanj in nagrad posameznikom na vseh nivojih, 
n) sklepa o drugih zadevah po tem statutu, 
o) imenuje častne in zaslužne člane društva in sklepa o podelitvi drugih priznanj, 
p) na zahtevo članov ali organov društva odloča o drugih pomembnih vprašanjih.  

Zbor članov sklicuje upravni odbor s pismenim vabilom najmanj sedem dni pred dnevom zasedanja 
zbora članov.  

 
2. UPRAVNI ODBOR 

21. člen  

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 
administrativna dela ter vodi delo društva po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov društva.  

Upravni odbor se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo podpredsednika, tajnika in blagajnika.  

Predsednik društva je hkrati po svoji funkciji tudi predsednik upravnega odbora.  

Upravni odbor ima 5 (pet) članov, ki jih voli zbor članov društva.  

Upravni odbor ima seje po potrebi, najmanj pa vsako četrtletje. Seje sklicuje in vodi predsednik 
upravnega odbora. Če je ta odsoten, vodi sejo podpredsednik.  

Upravni odbor vodi delo društva in je odgovoren zboru članov društva za izvajanje smernic in 
organizacijo dela ter odloča o višini in načinu poravnavanja članarine. 
 

22. člen  

Naloge upravnega odbora so:  

a) sklicuje zbor članov in izvaja sprejete sklepe in naloge zbora, 
b) sprejema sklepe o reševanju posameznih nalog društva in njihovem vrstnem redu, daje naloge 
članom, 
c) sprejema akte o svojem poslovanju in usmerja administracijo društva, 
d) sestavlja predračun dohodkov in izdatkov, zlasti o financiranju postavljenih nalog in pridobivanju 
sredstev, 
e) skrbi za tekoče vodenje evidenc o članih, premoženju in arhivu društva, 
f) poroča zboru članov društva o svojem delu, 
g) sodeluje z ustanovami in podjetji, predvsem z namenom pridobivanja prispevkov in daril za 
delovanje društva, 
h) sklepa o opravljenem delu in pregleduje izvrševanje nalog ter določa nove naloge, 
i) nadzoruje delo sekcij, 
j) pripravlja predloge o podelitvi priznanj, odlikovanj in nagrad posameznikom na vseh nivojih, 
k) sklepa o sklicu zbora članov društva in njegovi organizaciji, 
l) opravlja in ureja tudi vse ostale zadeve, ki smiselno sodijo v njegovo pristojnost.    



 8 

23. člen  
 

Upravni odbor obravnava in rešuje zadeve na sejah. Seje so sklepčne, če je navzoča več kot polovica 
članov upravnega odbora. O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga podpišeta  
predsednik upravnega odbora in zapisnikar. Zapisnik se prebere in potrdi na prvi naslednji seji.  

Upravni odbor lahko sprejme sklepe, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov. Sklep 
velja, če zanj glasuje večina navzočih članov.  

   

3. DISCIPLINSKA KOMISIJA  

 
24. člen  

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli zbor članov društva. Predsednika komisije 
izvolijo člani komisije izmed sebe.  

Naloga disciplinske komisije je, da na prvi stopnji ugotavlja in odloča o kršitvah statuta, sklepov 
upravnega odbora ali zbora članov s strani posameznikov ali skupin. 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka kazni po posebnem pravilniku. Za svoje delo je 
disciplinska komisija odgovorna zboru članov društva.  

Sklep disciplinske komisije je veljaven, če zanj glasujeta najmanj dva izmed treh članov.  

 

26. člen  

Predsednik odbora ali komisije skrbi za pravočasno in pravilno obveščanje članov na določenem 
območju, sporoča upravnemu odboru interese članov in opravlja druge naloge po sklepu upravnega 
odbora.  

 
VIII. DELOVANJE ORGANOV DRUŠTVA  

27. člen  

Celotno delo upravnega odbora in ostalih organov ter članov društva je prostovoljno. V določenih 
primerih lahko upravni odbor članom društva, ki se v društvu posebej angažirajo in imajo posebne 
zasluge za delovanje društva, izplačuje nagrade. Oblika in višina nagrade je določena s posebnim 
pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju društva, katerega sprejme zbor članov društva.  

 

28. člen  

Za potovanja članov društva, ki se opravljajo na zahtevo društva, se priznavajo potni stroški v višini, 
določeni s splošnimi kriteriji o nadomestilih potnih stroškov v Republiki Sloveniji.  

Za potovanja članov, ki se opravljajo na zahtevo društva, mora biti vnaprej izdan potni nalog, ki ga 
podpiše predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Za predsednika društva podpiše 
potni nalog podpredsednik.  
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      IX. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE  

29. člen  

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 
sprejme zbor članov. Zaključni račun obravnavajo in sprejmejo vsako leto člani društva na svojem 
rednem zboru članov. 
 

30. člen 

Upravni odbor vodi finančno in materialno poslovanje po pravilniku o finančnem in materialnem 
poslovanju, ki ga sprejme zbor članov društva in ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za 
društva, ki ga za potrebe društva vodi računovodski servis.  

Materialne in finančne listine podpisujejo predsednik društva, podpredsednik oz. drug član upravnega 
odbora, ki ga določi upravni odbor.  

 
Odredbodajalec je predsednik ali podpredsednik društva oz. član upravnega odbora, ki ga pooblasti 
predsednik.  

Materialno in finančno poslovanje nadzoruje nadzorni organ, ki je dolžan vsaj enkrat letno pregledati 
premoženje in inventurno knjigo ter opraviti inventuro.  

 

    X. PREMOŽENJE DRUŠTVA  

31. člen  

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje v obliki predmetov, pravic in denarja, ki so kot 
last društva vpisane v inventurno knjigo.  

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora, 
nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.  

Društvo pridobiva sredstva iz naslova:  

a) članarine, 
b) dotacij in prispevkov, 
c) dohodka iz naslova materialnih pravic, 
d) iz javnih sredstev, 
e) iz drugih virov.  

 

32. člen  

Materialna in osnovna sredstva, nabavljena ali pridobljena na kakršenkoli način, so last društva in tako 
neodtuljiva. 
S premoženjem društva upravlja upravni odbor.  

Sredstva društva se vodijo na poslovnem računu pri banki, ki jo določi upravni odbor društva.  
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33. člen  

Društvo ima poslovni račun pri poslovni banki.  

 

    XI. ORGANIZACIJA POSLOVANJA  

34. člen  

Administrativna dela in vso korespondenco društva opravlja tajnik, ki vodi tudi celoten arhiv društva.  

 

 
    XII. PRIZNANJA  

35. člen  

Društvo podeljuje pohvale in priznanja svojim članom, drugim osebam, društvom, organom, 
organizacijam in skupnostim, praviloma ob jubilejih, obletnicah in drugih priložnostih za izredno 
aktivno delo in uspehe pri uveljavljanju in razvoju društva.  

Vrsto priznanj in kriterije za njihovo podeljevanje določi zbor članov društva s posebnim pravilnikom.  

 
36. člen 

 
Priznanja predlaga in dodeljuje upravni odbora društva.  

 
37. člen 

 
Zbor članov društva lahko naslov častnega člana društva podeli nečlanu, ki je z izredno pomembnim 
delom in ustvarjalnostjo prispeval k napredku in ugledu društva.  

   

    XIII. PRENEHANJE DELOVANJA DRUŠTVA  

38. člen 

 
Društvo preneha delovati:  

- po sklepu zbora članov društva, če tako sklene 2/3 (dve tretjini) navzočih članov, 
- po samem zakonu, 
- če se število članov zmanjša pod tri.  

V primeru, da društvo preneha z delom, je pravni naslednik Krajevna skupnost Šmarca. 
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39. člen  

V primeru prenehanja delovanja društva, se arhiv društva odda v varstvo pristojni ustanovi na področju 
njegovega delovanja oz. splošnemu arhivu občine, v kateri je bilo društvo registrirano.  

 

40. člen  

Predsednik društva je dolžan v 30 dneh obvestiti o sklepu zbora članov o prenehanju delovanja društva 
pristojni organ, pri katerem je bilo društvo registrirano.  
S tem sklepom zbora je podano dejstvo o dokončnem izbrisu društva iz registra društev.  

 

 
    XIV. PREHODNE IN KONČNE ODLOČBE  

41. člen  

Ta statut je začel veljati z dnem sprejema na občnem zboru članov, ki je bil dne 19.marca 2010 v 
Šmarci in z registracijo tega akta in zastopnika društva pri pristojni upravni enoti v Republiki Sloveniji.  

 

42. člen  

Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejema zbor članov društva. 
 

V Šmarci, dne 19.marec 2010 

 

Predsednik društva:                                                                          Zapisnikar: 

 
 


