
PREDLOG ZA DOPOLNITEV STATUTA KD ROG 

 

Upravni odbor KD ROG je na seji 27.10.2021 v pripravah na Občni zbor, 

ki ga moramo sklicati še letos, v okviru sprejetega dnevnega reda pod 

tč.7 Občni zbor in redne volitve organov KD Rog med drugim 

obravnaval predlog o podelitvi naziva častnega člana in častnega 

predsednika društva ter o zagotovitvi večje prožnosti, glede 

imenovanja večjega števila članov UO kot ga omogoča sedanji statut 

društva. Sedaj šteje s predsednikom 6 (šest) članov. Zato UO predlaga, 

da je število članov od 7 do največ 11, kar hkrati pomeni, da je 

potrebno zaradi glasovanja in odločanja zagotoviti neparno število. 

Prav tako bi v statutu dodali, da na predlog UO lahko občni zbor 

podeljuje tudi naziv častnega člana najbolj zaslužnim posameznikom in 

posameznicam za izjemne tekmovalne dosežke na področju kolesarske 

aktivnosti in častnega predsednika društva, ki je na funkciji 

predsednika s svojim dolgoletnim delom prispeval k razvoju, 

prepoznavnosti in ugledu društva. 

Ob upoštevanju dejstva, da dela tajnika društva znatno presegajo opis 

del in nalog se njegov naziv spremeni v generalnega sekretarja društva. 

Na osnovi teh obrazložitev se spremeni in dopolni naslednje člene 

statuta: 

 

7. člen – doda se novi odstavek, ki glasi: 

 

Poleg članov iz prejšnjega odstavka ima društvo tudi častne člane in  

častnega predsednika. Status častnega člana podeljuje društvo za 

izjemne tekmovalne dosežke na področju tekmovalne aktivnosti. 

Častni predsednik je lahko predsednik društva, ki je svojim 



dolgoletnim vodenjem in delom pomembno prispeval k razvoju, 

prepoznavnosti in ugledu društva. 

 

13. člen – pri Nalogah občnega zbora se v 8. alineji doda: 

- izreka priznanja, pohvale in podeljuje nagrade ter naziv častnega 

člana/članice in častnega predsednika. 

 

14. člen –  dopolni se prvi stavek in doda: 

Upravni odbor šteje od najmanj 7 do največ 11 članov.  Sestavljajo ga: 

predsednik, podpredsednika, generalni sekretar, predstavniki večjih 

sponzorjev in odgovorni nosilci za posamezna področja. Upravni odbor 

sklepa veljavno na sejah, na katerih je navzoča večina članov. Sklepa 

se z večino glasov prisotnih. Seje upravnega odbora so javne. Upravni 

odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

Zgornjemu odstavku se doda novi odstavek: 

Oseba, ki ji občni zbor podeli naziv častnega predsednika ima pravico 

sodelovati v upravnem odboru kot njegov član, kar pomeni, da ima 

tudi pravico sprejemati odločitve, ne šteje pa se v kvorum za 

sklepčnost upravnega odbora. 

 

15. člen – doda se nova šesta alineja, ki glasi: 

- predlaga občnemu zboru kandidata za podelitev naziva častnega 

člana in častnega predsednika društva.  

 


