
TEMELJNI AKT KOLESARSKEGA DRUŠTVA ROG 

 

Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih ( Uradni list RS, št. 64/11- uradno prečiščeno 

besedilo) je OBČNI ZBOR Kolesarskega društva Rog na zasedanju dne 30.1.2017 sprejel 

naslednje prečiščeno besedilo statuta:   

 

STATUT 

KOLESARSKEGA DRUŠTVA ROG  

   

  I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ime društva je Kolesarsko društvo ROG (v nadaljnjem besedilu društvo). Sedež društva je v 

Ljubljani, na naslovu: Šmartinska cesta 152. O spremembi naslova odloča upravni odbor.  

2. člen 

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki je ustanovljeno zaradi 

uresničevanja skupnih interesov na področju kolesarstva in športa nasploh. Delovanje društva 

je javno. 

3. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo ima svoj žig okrogle oblike z napisom 

Kolesarsko društvo Rog, na pečatu sta lahko tudi dva logotipa glavnih pokroviteljev društva.  

4. člen 

Društvo je član Kolesarske zveze Slovenije in se lahko vključi tudi v druge zveze in 

združenja, prav tako pa lahko sodeluje tudi z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki 

Sloveniji in v svetu. 

5. člen 

Javnost dela:  

• Vsi člani imajo možnost vpogleda v zapisnike organov društva; 

• Vse seje organov društva so javne; 

• Informacije so na voljo na spletni strani društva, pomembnejše zadeve pa se objavijo v 

sredstvih javnega obveščanje; 

• Odgovorna oseba za obveščanje je predsednik društva; 
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II. PROGRAMSKA NAČELA in NALOGE DRUŠTVA  

6. člen 

Namen oz. so cilji društva:  

- skrbi za pospeševanje in razvoj kolesarskega športa v vseh oblikah delovanja: kot 

množično rekreacijsko  dejavnost, šport mladih ter vrhunsko športno panogo s ciljem 

doseganja čim boljših športnih dosežkov v kolesarstvu, 

- uresničuje stališča in sklepe pomembne za razvoj športa v okviru Ministrstva za 

šolstvo in šport, Kolesarske zveze Slovenije,  Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez, UCI, UEC in drugih dogovorov in sporazumov. 

- združevati športnike in prijatelje športa z namenom organiziranja možnosti športne 

aktivnosti članov društva, 

- v okvirih dejavnosti društva privabiti in omogočiti športno aktivnost tudi predšolski še 

posebno pa šolski mladini, za kar je potrebno vzpostaviti potrebno sodelovanje s 

šolami 

- skrbeti za usposabljanje novih amaterskih kadrov, na področju kjer se pokažejo 

potrebe in možnosti pa angažirati profesionalne strokovnjake, 

- skrbeti za vzdrževanje nepremičnin društva, inventarja, športnih rekvizitov in drugih 

športnih objektov, 

- ustvarjati pogoje za športno, kulturno in družabno življenje članov in tako skrbeti za 

stalen podmladek.  

Namen izvaja društvo z naslednjimi nalogami:  

- z organiziranjem treningov in tekmovanj, 

- s pošiljanjem strokovnih kadrov na izobraževanje in dodatno usposabljanje, 

- z organiziranjem prireditev in drugih akcij   

- sodeluje s sorodnimi društvi in drugimi športnimi organizacijami,  

V skladu s predpisi društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

- daje v najem in zakup športno opremo (77.210) 

- druge športne dejavnosti ( 93.190) 

- popravila koles in ostale športne opreme (95.290) 

- fitnes (93.130) 

III. ČLANSTVO   

7. člen 

Član društva lahko postane vsak občan pod enakimi pogoji, ki sprejme ta temeljni akt in se 

ravna po njem, ter podpiše pristopno izjavo, ki jo osebno odda na sedežu društva ali jo 

priporočeno pošlje na sedež društva. Odgovorna oseba za sprejemanje članov v društvo je od 

predsednika pooblaščena oseba. Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 

sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen 

zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti 

zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani do 15 leta 

starosti in člani brez poslovne sposobnosti pri upravljanju društva sodelujejo preko zakonitega  
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zastopnika ali skrbnika. Mladoletni člani in člani brez poslovne sposobnosti Imajo vse pravice 

in dolžnosti članov društva, razen pravice biti izvoljen v organe društva. 

 

8. člen 

Pravice članov društva so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva,  

- da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva 

- da se udeležujejo treningov, tekmovanj, srečanj in drugih prireditev, ki jih organizira 

društvo 

- da sodelujejo pri izdelavi programa dela društva in so seznanjeni z tekmovalnimi 

dosežki članov ter finančnim in materialnim poslovanjem.  

Obveznosti članov so: 

- da izpolnjujejo društvena pravila 

- da plačujejo članarino 

- da aktivno delujejo pri uresničevanju ciljev in nalog društva 

- da posredujejo informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog 

- da varujejo ugled društva 

9. člen 

Članstvo v društvu preneha : 

- z izstopom člana, ki poda pismeno izjavo upravnemu odboru, da ne želi biti več čla 

- s črtanjem iz članstva - neplačana članarina kljub opominu - črtanje opravi upravni 

odbor, 

- z izključitvijo – na podlagi odločbe-sklepa disciplinske komisije, ki pa mora biti v 

skladu s pravilnikom disciplinske komisiji 

- s smrtjo. 

 

IV.  ORGANIZACIJA DRUŠTVA 

10. člen 

Temeljni organi društva so:  

-  Občni zbor 

-  Upravni odbor 

-  Nadzorni odbor 

-  Disciplinska komisija   

11. člen 
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Najvišji organ društva je občni zbor. Občni zbor društva sestavljajo vsi člani društva. Občni 

zbori so javni. Občni zbori društva so redni ali izredni. Občni zbor skliče upravni odbor in je 

lahko vsako leto, najmanj pa enkrat na 4 (štiri) leta. Izredni občni zbor sklicuje upravni odbor 

na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni 

občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni 

občni zbor najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. Če tega ne stori, 

lahko občni zbor skličejo predlagatelji sami, ki predložijo tudi dnevni red. 

 

12. člen 

-  O sklicu občnega zbora, dnevnem redu in predlogih sklepov morajo biti člani društva 

 obveščeni najmanj 14 dni pred sklicem. Vabila se pošlje po e-pošti z zahtevanim 

potrdilom o branju, če nima e-pošte pa s priporočeno pošiljko; 

-  Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva; 

-  Če občni zbor ni sklepčen, se seja preloži za 15 minut. Po preteku tega časa je zbor 

 sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov društva; 

-  Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na seji odločijo za tajno glasovanje. 

 Volitve organov društva so praviloma javne;  

13. člen 

Naloge občnega zbora so predvsem naslednje: 

-  sprejema in spreminja Temeljni akt in druge akte društva 

-  sprejema letna poročila in program dela za mandatno obdobje, 

-  sprejema finančni načrt in zaključni račun društva, 

-  voli in razrešuje društvene organe: predsednika, podpredsednika, tajnika,  in ostale    

organe društva   

-  obravnava poročila Upravnega odbora, Nadzornega odbora, in Disciplinske komisije, 

-  odloča o prošnjah in pritožbah članov, 

 - dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, kadar gre za pritožbo na odločitev 

 disciplinske komisije, 

-  izreka priznanja, pohvale in podeljuje nagrade, 

-  sprejema poslovnik o delu, 

-  odloča o sodelovanju društva z drugimi organizacijami, 

-  odloča o prenehanju delovanja društva.  

O načinu volitev društvenih organov in delegacij odloča Občni zbor.  

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči občnega zbora in 

zapisnikar.  

 

14. člen 
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Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, strokovno tehnične in 

administrativne naloge za društvo v skladu z okviri in nalogami sprejetimi na občnem zboru.  

Upravni odbor sklicuje njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik upravnega 

odbora. Seje upravnega odbora se sklicujejo po potrebi ali na predlog ene tretjine članov 

upravnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora. 

Upravni odbor šteje  6 (šest)  članov. Sestavljajo ga: predsednik, podpredsednik, tajnik, 

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. 

15. člen 

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge: 

• upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma, po smernicah sprejetih na 

občnem zboru; 

• imenuje, ocenjuje in razrešuje trenerje; 

• pripravlja predloge drugih splošnih aktov društva; 

• upravlja s premoženjem društva; 

• sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu, ter predloge za obravnavo na občnem 

zboru; 

16. člen 

Predsednik društva je tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 

(štirih) let. Predsednik društva je zakoniti zastopnik  društva. Zakoniti zastopnik predstavlja, 

podpisuje dokumente in zastopa društvo proti tretjim osebam. Zakoniti zastopnik društva je za 

svoje delo odgovoren upravnemu odboru in občnemu zboru društva. 

Naloge predsednika: vodi delo upravnega odbora in nadzoruje delo vseh organov društva, 

trenerjev in posameznih odgovornih oseb za posamezna področja. Predsednik je zadolžen za 

izvajanje sklepov upravnega odbora.  

Podpredsednik društva je tudi podpredsednik upravnega odbora. V primeru odsotnosti 

nadomešča predsednika na podlagi njegovih pisnih pooblastil.  

17. člen 

Nadzorni odbor šteje 3 člane, ki jih voli občni zbor za dobo 4 (štirih let). Odbor izvoli 

predsednika na svoji prvi seji. Nadzorni odbor ugotavlja, preverja in sporoča svoje mnenje in 

ugotovitve o uresničevanju sklepov, pravilnosti finančnega in materialnega poslovanja 

upravnega odbora in njegovih organov na občnem zboru. O svojih ugotovitvah sproti seznanja 

upravni odbor. Nadzorni odbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov. Odbor 

veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov.  

 

18. člen 
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Disciplinsko komisijo voli občni zbor in ima 4 letni mandat. 

- Sestavljajo ga 3 člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 

- Sestane se v primeru dogodkov in dejanj, ki zahtevajo presojo. 

- Disciplinska komisija je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov. 

- Veljavne sklepe disciplinska komisija sprejema z večino glasov prisotnih članov in na 

podlagi disciplinskega pravilnika  

Disciplinska komisija obravnava:kršitve določb temeljnega akta, neizpolnjevanje sklepov 

organov društva, dejanja, ki škodijo ugledu društva.  

 

 

 

19. člen 

Disciplinsko komisijo lahko po izvedenem postopku izreka naslednje disciplinske ukrepe: 

- opomin, 

- javni opomin, 

- izključitev iz društva. 

Zoper disciplinski ukrep ima član društva pravico pritožbe na občnem zboru kot najvišjem 

organu društva. Pritožbo mora vložiti v roku 14 dni po prejemu izrečene kazni.  

 

V.   FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE 

20. člen 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki 

jih sprejme občni zbor ali upravni odbor. Če društvo pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari 

presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za izvajanje svoje dejavnosti za katero je bil 

prihodek namenjen, z ustrezno razširitvijo programa v naslednjem letu, kar potrdi občni zbor. 

Kakršna koli delitev premoženja med člane društva je nična.  

21. člen 

Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje dejavnosti: 

- s članarino, 

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

- z darili in volili, 

- s prispevki donatorjev in sponzorjev, 

- iz javnih sredstev in 

- iz drugih virov.  

Poslovanje društva je skladno z veljavnimi predpisi s tega področja. Poslovanje vodi upravni 

odbor po načelih dvostavnega knjigovodstva,  pri tem pa v celoti upošteva določila zakona o 
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društvih in slovenske  računovodske standarde, konkretno računovodski standard 33, ki je 

namenjen za poslovanje društev . Delo društva je javno, kar pomeni, da ima vsak  član društva 

pravico vpogleda v to poslovanje. Finančno poslovanje društva se odvija preko računa 

odprtega pri poslovni banki. Lastnino društva predstavljajo objekti, oprema, inventar, 

finančna sredstva in druga materialna sredstva, pridobljena iz dejavnosti društva. 

Člani društva so dolžni z društveno lastnino ravnati kot dobri gospodarji. Finančne in 

materialne listine podpisuje zakoniti zastopnik društva, v njegovi odsotnosti pa od njega 

pooblaščena oseba. Odredbodajalec je zakoniti zastopnik društva, v njegovi odsotnosti pa od 

njega pooblaščena oseba. 

 

 

VI.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

22. člen 

Najvišji organ lahko sprejme sklep o prenehanju delovanja društva, ki mora biti potrjen na 

občnem zboru z večino glasov prisotnih. Društvo lahko preneha delovati tudi po samem 

zakonu. Sklep o prenehanju delovanja mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, 

ustanovljenega na podlagi zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti 

prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.  

23. člen 

Na osnovi tega temeljnega akta se lahko sprejemajo poslovniki, pravilniki in drugi akti 

društva.   

Prečiščeno besedilo temeljnega akta društva je bil sprejeto na občnem zboru društva dne 

30.1.2017 in prične veljati takoj. 
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