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Moto maksi skuter klub - MaxiScooter.Si

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih je Občni zbor dne 8.4.2017 sprejel sledeči:

STATUT
Moto maksi skuter kluba - MaxiScooter.Si

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Moto maksi skuter klub - MaxiScooter.Si (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno in
nepridobitno združenje, ki vključuje ter povezuje vse ljubitelje maksi skuterjev, kot tudi ljubitelje vseh
vrst motornih koles iz Slovenije in tujine.
Sedež kluba je v MARIBORU, Masarykova 18.
2. člen
Motoristi so vozniki motornih koles, kot tudi vozniki koles s pomožnim motorjem (skuterji in mopedi),
ki po veljavni zakonodaji uporabljajo iste prometne površine in se v tem statutu navajajo kot
motoristi.
3. člen
Zaradi uresničevanja ciljev in nalog na področju vzgoje in izobraževanja, športa in ekologije, ki se
zavzema za varnost udeležencev v prometu, je namen kluba tudi, da pridobi status društva, ki deluje
v javnem interesu.
Klub sodeluje tudi z drugimi organizacijami, zvezami in društvi s podobno dejavnostjo v Republiki
Sloveniji in tujini.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa predsednik kluba.

II. IME IN SEDEŽ KLUBA
5. člen
Ime kluba je: Moto maksi skuter klub - MaxiScooter.Si .
Skrajšano ime kluba je: Klub MaxiScooter.Si .
Sedež kluba je na naslovu: Masarykova 18, Maribor .
6. člen
Znak kluba je sestavljen iz imena kluba in iz enostavne grafične podobe v obliki maksi skuterja, ki
poudarja vse značilnosti te vrste motornih koles (dva udobna sedeža, mala kolesa in veliko sprednje
zaščitno steklo). Ime kluba pišemo v dveh barvah (črno/rdeče na svetli ali belo/rdeče na temni
podlagi). V kolikor ni mogoča uporaba barv, je dovoljena tudi enobarvna oblika znaka kluba.
7. člen
Klub ima žig na katerem je znak kluba.
Oštevilčen žig kluba imajo predsednik kluba (1) in blagajnik (2). Razdelitev in uporabo žigov se
podrobneje uredi s sklepom upravnega odbora kluba.
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III. NAMEN IN CILJI KLUBA
8. člen
Klub se ustanavlja z namenom organiziranega uresničevanja skupnih in posameznih interesov ter
aktivnosti njegovih članov, določenih s tem statutom.
Cilji kluba so:
 Prizadevanje za večjo varnost motoristov in ostalih udeležencev v cestnem prometu.
 Prizadevanje za ekološko osveščanje motoristov.
 Promocija, zaščita in ohranjanje motoristične kulture in športa.
 Prenašanje izkušenj in znanja na mlajše motoriste in tiste, ki se želijo tehnično izpopolnjevati
z vadbo na poligonih.
 Organiziranje potovanj z motorji in prirejanje kulturnih in ostalih ekskurzij z namenom ogleda
različnih znamenitosti.
 Skrbeti za množičnost in popularnost maksi skuterjev med občani, predvsem med mladino
ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo kluba.
IV. DEJAVNOSTI KLUBA
9. člen
Svoje cilje društvo uresničuje na naslednje načine:
 Prizadevanje za uveljavljanje ukrepov za večjo varnost in dvig varnostno prometne kulture.
 Razvijanje humanih in solidarnih odnosov med motoristi in drugimi udeleženci v prometu.
 Izobraževanje in sodelovanje pri izobraževanju motoristov na področju varne in odgovorne
vožnje.
 Poudarjanje načel in izvajanje politike, ki jo odobri občni zbor kluba.
 Izvajanje drugih dejavnosti v skladu z navedenimi nameni in cilji.
V ta namen bo klub uporabil naslednje dejavnosti:
 Posredovanje strokovnih, znanstvenih in tehničnih informacij s področja varnosti v cestnem
prometu.
 Organiziranje in usposabljanje na področju tehničnih voženj.
 Prirejanje strokovnih ekskurzij in predavanj s področja delovanja kluba.
 Objava literature s področja dejavnosti kluba na spletnih straneh kluba.
Društvo lahko poleg dejavnosti s katerimi uresničuje namen in cilje društva, opravlja še pridobitne
dejavnosti s katerimi dopolnjuje nepridobitne dejavnosti društva oziroma zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih sredstev društva.
V skladu s 25. členom Zakona o društvih, društvo opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:
 G47.910 - Trgovina na drobno po pošti ali po internetu;
(Prodaja klubskih brošur, spominkov, koledarjev, nalepk, našitkov, kap, majic, zastavic, drugih oblačil in
predmetov z znakom društva.);

 G47.990 - Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
(Prodaja klubskih brošur, spominkov, koledarjev, nalepk, našitkov, kap, majic, zastavic, drugih oblačil in
predmetov z znakom društva.);



M73.120 - Posredovanje oglaševalskega prostora;

(Oglaševanje na oglaševalskih mestih s katerimi razpolaga društvo: reklame na internetni strani, oblačilih,
majicah, kapah, plakatih, za sponzorje in donatorje.);



N79.900 - Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;

(Organizacija potovanj za člane društva.)



N82.300 - Organiziranje razstav, sejmov, srečanj;

(Organizacija razstav in sejmov iz področja dejavnosti kluba ter srečanj za člane društva.)



P85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;

(Organizacija seminarjev in tečajev pod vodstvom strokovno usposobljenih posameznikov ter društev s
področja varnosti v prometu za člane društva.)

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z opravljanjem pridobitnih dejavnosti se
sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev društva, opredeljenih v tem statutu.
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V. JAVNOST DELA KLUBA
10. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno. Klub obvešča o svojem delovanju člane in širšo javnost.

Člane obvešča;
 Z objavljanjem vabil in zapisnikov na svoji spletni strani.
 Na elektronski način (SMS, e-pošta,...).
 S tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom društva.
Širšo javnost obvešča:
 Preko svoje spletne strani.
 Preko drugih sredstev javnega obveščanja.
11. člen
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba ter član kluba, ki je zadolžen za stike z
javnostmi. Najmanj enkrat letno je predsednik kluba dolžan podati in posredovati javnosti poročilo o
delu kluba, ki ga mora pred tem obravnavati in sprejeti upravni odbor kluba.
VI. ČLANSTVO KLUBA















12. člen
Članstvo v klubu je prostovoljno.
Član lahko postane vsak, ki sprejme ta pravila, podpiše pristopno izjavo in plačuje letno
članarino.
Člani lahko za svoje delo prejmejo nadomestila za prevoze in materialne stroške, ki so nujni
za organiziranje osnovne dejavnosti kluba, skladno s sklepom upravnega odbora društva.
Člani so lahko redni ali častni.
Vsi člani uživajo enake pravice.
Član kluba ne more postati oseba, ki izraža prepričanja, ki so v nasprotju z nameni in cilji
kluba.
Član kluba ne more postati oseba, ki izraža versko, rasno ali spolno nestrpnost.
Častni član lahko postane kdorkoli, za katerega se z odločitvijo upravnega odbora ugotovi,
da je nesebično in požrtvovalno deloval za dobro motoristov in motorizma.
Častni člani nimajo pravice glasovati in ne morejo biti voljeni v organe kluba, razen če so
obenem tudi redni člani kluba.
Člani kluba lahko pod enakimi pogoji postanejo tudi tujci.
Vsaka oseba, ki ji upravni odbor zavrne sprejem v članstvo, ima pravico, da na klub poda
ugovor v roku 8 dni od prejema zavrnitvenega sklepa kluba, dokončno odloči občni zbor.
Če se v klub včlani mladoletna oseba od sedmega do dopolnjenega 15. leta starosti, mora
zakoniti zastopnik takšne osebe, pred njenim vstopom v klub, podati pisno soglasje.
Mladoletni člani ne morejo biti voljeni v organe društva, imajo pa posvetovalni glas.
Vsak član mora biti seznanjen s Statutom kluba, ki je objavljen na internetni strani kluba.

13. člen
Pravice članov kluba;
 Vsak član ima pravico voliti in biti voljen v organe kluba.
 Vsi člani imajo pravico koristiti ugodnosti, ki jih lahko nudi klub.
 Vsi člani imajo pravico do pritožbe zoper odločitev organov kluba na občni zbor.
 Vsi člani imajo pravico sodelovati pri oblikovanju in realizaciji programa dela kluba.
 Da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.
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14. člen
Dolžnosti članov;
 Da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba.
 Da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor kluba.
 Da uresničujejo svoj del sprejetih in odgovornih nalog v okviru programa dela kluba.
 Da prenašajo svoje izkušnje na druge člane kluba.
 Da se na dogodkih kluba, ki vsebujejo vožnje z motorjem, ravnajo v skladu s cestno
prometnimi predpisi.
 Da varujejo ugled kluba.
 Da v roku 15 dni javijo klubu vse spremembe kontaktnih podatkov.
 Da pri udeležbi na javnem moto dogodku nosijo oblačila z oznako kluba.
Člani kluba morajo, v času udeležbe na vožnjah organiziranih s strani društva, upoštevati vse
predpise, ki urejajo področje cestnega prometa. Za kršitve predpisov so individualno odgovorni.
15. člen
Članstvo v društvu preneha:
 Če član ne plača članarine za tekoče leto v roku, ki ga določi upravni odbor kluba.
 S prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave člana.
 Z izključitvijo po odločitvi disciplinske komisije.
 S prenehanjem delovanja kluba.
 S smrtjo.
Član kluba plača članarino za tekoče leto. Član kluba, ki mu članstvo v klubu preneha ni upravičen
do vračila članarine.
S prenehanjem članstva članu prenehajo vse funkcije v organih kluba oziroma funkcija območnega
predstavnika.
16. člen
Naziv častnega člana lahko dobi redni član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno
delo društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.
17. člen
Društvo ima lahko sponzorje in donatorje. To so lahko fizične in pravne osebe, ki klubu materialno,
moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah
občnega zbora, nimajo pa pravice glasovanja.
VII. ORGANI KLUBA
18. člen
Organi kluba so:
 Občni zbor.
 Predsednik kluba.
 Upravni odbor.
 Nadzorni odbor.
 Disciplinska komisija.
Volitve v organe kluba so javne, lahko pa tudi tajne, če tako odloči upravni odbor in se opravljajo na
zasedanju občnega zbora kluba. Mandatna doba organov je 3 leta. Če članu organa kluba mandat
predčasno preneha se na izrednem občnem zboru izvedejo nadomestne volitve za preostanek
mandatne dobe.
Funkcije v organih kluba medsebojno niso združljive.

Klub MaxiScooter.Si

STATUT KLUBA – Februar 2018

Stran: 4/11

OBČNI ZBOR
19. člen
Občni zbori kluba so redni in izredni. Redni občni zbor kluba se sklicuje enkrat letno. Zbor sklicuje
predsednik kluba, v njegovi odsotnosti (na podlagi pooblastila predsednika) ali objektivni
nezmožnosti pa podpredsednik.
Izredni občni zbor kluba skliče predsednik. Izredni občni zbor lahko skliče tudi upravni odbor na
lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali najmanj ene tretjine vseh članov kluba. Na
izrednem občnem zboru se sklepa o vprašanjih, zaradi katerih je sklican.
Če izredni občni zbor ni bil sklican v roku 30 dni od dneva podane zahteve, ga skliče predlagatelj, ki
mora predložiti dnevni red in ustrezno gradivo.
Vabila se članom posredujejo preko elektronskih poti. Poziv se objavi tudi na internetni strani kluba.
20. člen
Občni zbor je sklepčen, če je na njem prisotnih več kot polovica vseh članov. Če ob predvidenem
začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 1 uro. Občni zbor lahko veljavno sklepa po
tem času le, če je prisotnih vsaj 1/3 (z besedo: ena tretjina) vseh članov kluba.
Odločitev občnega zbora je izglasovana, če za predlog odločitve glasuje več kot polovica navzočih
članov kluba. Glasovanje je praviloma javno, razen če se večina prisotnih članov z glasovanjem
odločijo za tajno glasovanje.
21. člen
Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezujoči za vse člane in organe kluba. Člani in
organi kluba so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij odgovorni občnemu zboru kluba.
22. člen
Delo občnega zbora kluba vodi predsednik kluba. Če je predsednik kluba odsoten, lahko za vodenje
občnega zbora pooblasti podpredsednika ali drugega člana upravnega odbora. V primeru odsotnosti
predsednika in ostalih članov upravnega odbora, lahko (na podlagi pooblastila predsednika)
predlagatelj zbora izbere svojega člana, da vodi delo občnega zbora.
23. člen
Naloge občnega zbora:
 sprejema in spreminja statut kluba,
 sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 voli in razrešuje predsednika, ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske
komisije
 sprejema program dela kluba,
 odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske
komisije,
 dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 sklepa o prenehanju društva ali pripojitvi k drugemu društvu,
 izreka pohvale ter podeljuje priznanja zasluženim članom.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo sklicatelj občnega zbora ter zapisnikar in dva
overovitelja.
ZASTOPNIK KLUBA - PREDSEDNIK KLUBA
24. člen
Zastopnik kluba je predsednik kluba, ki klub vodi in ga predstavlja.
Za predsednika je lahko izvoljen le član kluba, ki je član kluba najmanj dve leti in aktivno sodeluje pri
dejavnostih kluba. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Mandat
predsednika traja tri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsedniku kluba preneha funkcija z izvolitvijo novega predsednika.
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25. člen
Predsednik kluba predlaga podpredsednika, blagajnika in tajnika. S prenehanjem funkcije
predsednika kluba prenehajo tudi funkcije podpredsednika, blagajnika in tajnika.
Predsednik kluba je o svojem odstopu dolžan obvestiti nadzorni odbor ter sklicati in izvesti izredni
občni zbor na katerem se izvoli nov predsednik kluba. Izredni občni zbor se mora izvesti najkasneje
v 90 dneh od dneva odstopa predsednika kluba.
Podpredsednik, tajnik ali blagajnik lahko kadarkoli podajo odstopno izjavo predsedniku, ki
odstopljenega razreši. Predsednik kluba lahko predlaga razrešitev podpredsednika, blagajnika ali
tajnika. O razrešitvi podpredsednika, blagajnika ali tajnika je predsednik kluba dolžan nemudoma
obvestiti nadzorni odbor, na primeren način pa tudi člane kluba.
Po razrešitvi podpredsednika, blagajnika ali tajnika predsednik kluba predlaga novega. Predsednik
kluba se lahko odloči, da bo začasno za največ 90 dni naloge razrešenega opravljal sam. O tej
odločitvi mora predsednik kluba obvestiti upravni odbor in nadzorni odbor.
26. člen
Predsednik kluba predstavlja in zastopa klub, sklicuje in vodi seje občnega zbora, skrbi za
izvrševanje sklepov občnega zbora, ter skrbi za zakonitost delovanja kluba.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
27. člen
Predsedniku kluba pri njegovem delu pomaga podpredsednik. Podpredsednik lahko na podlagi
pooblastila opravlja posamezne zadeve iz delovnega področja predsednika kluba.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka podpredsednik opravlja vse nujne naloge potrebne za
nemoteno in zakonito delovanje kluba, če je predsednik zadržan in iz objektivnih razlogov
podpredsedniku ne more dati pooblastila. Če bi zadržanost lahko trajal dlje kot 90 dni, mora
podpredsednik nemudoma obvestiti upravni odbor in nadzorni odbor ter sklicati in izvesti izredni
občni zbor, na katerem se izvedejo nadomestne volitve predsednika kluba.

UPRAVNI ODBOR
28. člen
Upravni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja organizacijska, strokovno tehnična, upravno
administrativne zadeve društva ter vodi društvo med dvema občnima zboroma po programu in
sklepih na občnem zboru.
29. člen
Upravni odbor ima naslednje naloge;
 Izvršuje sklepe občnega zbora.
 Sprejema, dopolnjuje in spreminja vse akte kluba, razen statuta kluba.
 Sprejema sklepe s področja tekočega delovanja.
 Med dvema sejama občnega zbora odloča o vseh vprašanjih, razen o tistih, ki so v izrecnih
pristojnostih občnega zbora.
 Skrbi za finančno - materialno poslovanje, pripravlja predlog finančnega načrta.
 Pripravlja gradivo za seje občnega zbora.
 Odloča o priznanjih in pohvalah.
 Določa višino članarine.
 Upravlja s premoženjem kluba.
 Izvaja izobraževanje, preventivo, šport, potovanja in strokovne ekskurzije.
 Izvaja promocijo dejavnosti motociklizma in aktivnosti kluba.
 Sestavlja letni koledar aktivnosti članov društva.
 Črta člane iz društva zaradi neplačane članarine.
 Vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva.
 Imenuje iz vrst članov občasne začasne skupine članov, ki organizirajo srečanja, izlete in
podobna druženja članov. V takih skupinah imenuje tudi vodjo.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru kluba.
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30. člen
Upravni odbor šteje 6 članov. Sestavljajo ga predsednik kluba, podpredsednik, tajnik, blagajnik in
dva člana, ki ju izvoli občni zbor. Člana upravnega odbora, ki ju izvoli občni zbor imata triletni mandat
z možnostjo ponovne izvolitve.
Upravni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj štirje člani. Upravni odbor sprejme veljavne
odločitve z večino glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas
predsednika.
Predsednik kluba na sejo upravnega odbora poleg članov upravnega odbora povabi tudi območne
predstavnike. Območni predstavniki imajo pravico udeležiti se seje upravnega odbora, razprave na
seji upravnega odbora, predlaganja sklepov in odločitev, ki naj jih sprejme upravni odbor, nimajo pa
pravice glasovanja.
31. člen
Blagajnik vodi gotovinsko poslovanje kluba in transakcije preko poslovnega računa, ki ga klub odpre
pri banki. Za vodenje, evidentiranje in izkazovanje podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki
mora biti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi za društva, klub zaposli ali najame
finančnega strokovnjaka ali pravno osebo.
Tajnik vodi administrativno delo upravnega odbora in kluba, skrbi za seznam članov, skrbi za arhiv
kluba ter izvaja druge naloge po nalogu predsednika kluba.
32. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik kluba, v njegovi odsotnosti (po
pooblastilu predsednika) pa podpredsednik kluba. Sklepi se sprejmejo z večino glasov vseh prisotnih
članov. Upravni odbor o svojem delu in o prejetih sklepih poroča vsaj enkrat letno občnemu zboru
kluba.
NADZORNI ODBOR
33. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad
finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru,
kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
34. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov in enega namestnika, ki jih za dobo treh let izvoli zbor z
možnostjo ponovne izvolitve. Člani med seboj izberejo in izvolijo predsednika. Nadzorni odbor je
sklepčen, če so na seji prisotni trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov.
Namestnik člana v primeru odsotnosti oziroma zadržanosti nadomešča odsotnega oziroma
zadržanega člana nadzornega odbora.
Član nadzornega odbora ali namestnik o odstopu obvesti nadzorni odbor in upravni odbor. V primeru
odstopa preneha mandat članu nadzornega odbora oziroma namestniku, ko se z odstopno izjavo
seznani upravni odbor. Če odstopi član nadzornega odbora, postane namestnik član nadzornega
odbora.
Če odstopi predsednik nadzornega odbora, skliče prvo naslednjo sejo nadzornega odbora
predsednik kluba. Na tej seji se člana nadzornega odbora ter namestnik seznanijo z odstopom,
ugotovijo, da je namestnik postal član nadzornega odbora in izmed sebe izvolijo novega
predsednika nadzornega odbora.
35. člen
Nadzorni odbor je dolžan takoj sklicati izredni občni zbor, če oceni, da je zaradi nepravilnosti
poslovanja upravnega odbora kluba ogroženo poslovanje kluba in če predsednik kluba na
obrazloženo zahtevo ne skliče občnega zbora kluba.
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36. člen
Člani oziroma namestnik člana nadzornega odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega
odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
37. člen
Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov in enega namestnika, ki jih za dobo treh let izvoli
občni zbor z možnostjo ponovne izvolitve. Člani med seboj izberejo in izvolijo predsednika in
podpredsednika. Disciplinska komisija lahko odloča, če so na seji prisotni trije člani, pod pogojem,
da sta na seji prisotna predsednik ali podpredsednik disciplinske komisije. Veljavne odločitve
sprejema z večino glasov.
Namestnik člana v primeru odsotnosti oziroma zadržanosti nadomešča odsotnega oziroma
zadržanega člana disciplinske komisije.
Član disciplinske komisije ali namestnik o odstopu obvesti nadzorni odbor in upravni odbor. V
primeru odstopa preneha mandat članu disciplinske komisije oziroma namestniku, ko se z odstopno
izjavo seznani upravni odbor. Če odstopi član disciplinske komisije, postane namestnik član
disciplinske komisije.
Če odstopi predsednik disciplinske komisije, skliče prvo naslednjo sejo disciplinske komisije
predsednik kluba. Na tej seji se člana disciplinske komisije ter namestnik seznanijo z odstopom,
ugotovijo, da je namestnik postal član disciplinske komisije in izmed sebe izvolijo novega
predsednika disciplinske komisije.
38. člen
Disciplinska komisija se sestaja na zahtevo predsednika kluba za uvedbo disciplinskega postopka
zoper člana. Upravni odbor lahko skliče disciplinsko komisijo na podlagi lastne pobude ali na podlagi
pisnih zahtev članov naslovljenih na upravni odbor, na podlagi ustnih zahtev članov kluba, podanih
na zapisnik pri upravnem odboru ali na podlagi pisnih zahtev organov kluba naslovljenih na upravni
odbor.
39. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:
 kršitve določb statuta,
 nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 neizvrševanje sklepov organov društva,
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva,
 druga dejanja, ki niso v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije.
40. člen
O disciplinskih kršitvah odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem
pravilniku kluba (sprejetem v roku šest mesecev od ustanovitve društva).
Disciplinska komisija lahko izreče članom kluba naslednje disciplinske ukrepe:
 opomin,
 javni opomin,
 prepoved sodelovanja na aktivnostih kluba, ki ne sme biti daljša od šestih mesecev,
 izključitev iz kluba
Zoper sklep, ki ga izreče disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot
drugostopenjski organ. Odločitev tega organa je dokončna, pritožba zoper ta sklep ni možna.
41. člen
Disciplinski ukrep izključitve iz društva se lahko izreče samo zaradi posebno težkih kršitev v klubu,
kakor tudi v primeru, ko je član že spoznan za krivega storitve kakšnega kaznivega dejanja na
sodišču.
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VIII. OBMOČNI PREDSTAVNIKI
42. člen
Člani kluba izmed sebe izvolijo 6 območnih predstavnikov, ki jih za dobo treh let izvolijo člani kluba iz
posameznega območja, z možnostjo ponovne izvolitve. Funkcija območnega predstavnika je
združljiva z drugimi funkcijami v organih kluba.
Območni predstavnik na upravnem odboru in pri drugih organih društva zastopa interese članov
kluba in, če je to možno, organizira dejavnosti društva.
43. člen
Za območnega predstavnika lahko kandidirajo člani kluba iz posameznega območja. Območnega
predstavnika volijo člani kluba iz posameznega območja, pri čemer se člana kluba v območje uvršča
glede na poštno številko stalnega prebivališča.
44. člen
Območja so, in sicer:
 Ljubljansko območje - Ljubljanski poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo z 1) in Kranjski
poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo s 4),
 Mariborsko območje - Mariborski poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo z 2 do 2359) in
Murskosoboški poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo z 9),
 Koroško območje – Mariborski poštni okraj (poštne številke od 2360 dalje)
 Celjsko območje – Celjski poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo s 3),
 Novomeško območje – Novomeški poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo z 8)
 Primorsko območje – Koperski poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo s 6) in Novogoriški
poštni okraj (poštne številke, ki se začnejo s 5).
45. člen
Območni predstavnik je o svojem odstopu dolžan obvestiti upravni odbor. Do izvolitve novega
območnega predstavnika upravni odbor določi začasnega območnega predstavnika izmed članov
upravnega odbora oziroma izmed članov kluba iz območja iz katerega je bil območni predstavnik, ki
je odstopil.
Če tako odloči upravni odbor in se s tem strinja tudi nadzorni odbor se lahko volitve novega
območnega predstavnika izvedejo s pisnim glasovanjem po pošti.

IX. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
46. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa odprtega pri eni od poslovnih
bank v Sloveniji, ki jo izbere upravni odbor kluba.
47. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
 S članarino.
 Iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba.
 Z darili in volili.
 S prispevki donatorjev, sponzorjev, mecenov,
 Iz javnih sredstev.
 Iz drugih virov.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane
je nična.
48. člen
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in v obliki, ki
ju določi s temeljnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva
in predpisi o računovodstvu.
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49. člen
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme občni zbor, mora prikazovati resnično stanje o
premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravil računovodskega
standarda za društva in veljavno zakonodajo RS.
50. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih
društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.
51. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take
vpisane v poslovne društvene knjige in zemljiško knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni
odbor.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora.
O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva. Društvo kot dober gospodar
upravlja in gospodari z lastnino s katero razpolaga.
52. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu s predpisi, ki veljajo za društva, ter z veljavnimi
predpisi o računovodstvu.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po predpisih blagajniškega in materialnega poslovanja.
53. člen
Društvo ima lahko donatorje in sponzorje. Sponzorji so lahko po pogodbi registrirane fizične ali
pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo
in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.
Pravice, dolžnosti, obveznosti so določene v donatorski-sponzorski pogodbi.
54. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri banki.
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po računovodskem standardu za društva.
55. člen
Finančno-materialno poslovanje društva vodi blagajnik v blagajniškem dnevniku. Blagajnik poroča o
finančnem poslovanju upravnemu odboru.
56. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik, predsednik in podpredsednik društva.
Odredbodajalec je predsednik društva.
57. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno
poslovanje društva pri blagajniku kluba osebno z veljavno člansko izkaznico.
X. PRENEHANJE KLUBA
58. člen
Klub lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s
stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.
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59. člen
Občni zbor društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva, kadar je prisotnih 2/3 članov.
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, ustanovljenega na podlagi zakona o
društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takega
društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost ali sorodno društvo po želji članov društva in
po sklepu občnega zbora.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu društva iz prvega odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni
organ.
Sklepu mora priložiti 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 sorodno društvo ali lokalno skupnost.
XI. DRUGE DOLOČBE
60. člen
Za tolmačenje tega statuta je izključno pristojen upravni odbor kluba.
61. člen
Ta statut je bil sprejet na rednem občnem zboru kluba v Ljubljani, dne 8.4.2017 in ga lahko spremeni
le občni zbor. Ta statut prične veljati z dnem izdaje odločbe o vpisu spremembe statuta kluba v
register društev pri pristojnem upravnem organu.

XII. PREHODNE DOLOČBE
62. člen
Členi 34., 36., 37., 42., 43. in 45. se začnejo uporabljati od rednega letnega zbora izvedenega v letu
2019, do tedaj se glede namestnikov članov upravnega odbora, disciplinske komisije in območnih
predstavnikov uporabljajo določbe statuta, ki je bil sprejet na izrednem občnem zboru 29. novembra
2015.
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