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SPLOŠNE DOLOČBE 
 

 

1. člen 
 

Športno društvo Loka pri Mengšu je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje 
fizičnih oseb, ki delujejo na področju ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem 
področjem in v okviru tega društva uresničujejo svoje skupne interese. 

 

 

2. člen 

Ime društva je Športno društvo Loka pri Mengšu, skrajšano ŠD Loka pri Mengšu. Sedež 
društva je v Loki pri Mengšu, Testenova 105. Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva je 
stilizirana žoga. 
Žig je okrogle oblike s premerom 3 cm ob robu z napisom ŠD Loka pri Mengšu in v sredini s 
stilizirano žogo. 

 

 

3. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
 

 

4. člen 

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 
športnem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko 
samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo 
podobne namene in cilje. 

 

 

5. člen 

Delovanje športnega društva je javno in temelji na načelih dogovarjanja ter na osnovi letnih 
programov. 
 
Svoje člane društvo obvešča: 
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva 
- preko društvenega glasila 
- preko sredstev javnega obveščanja 
 

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje društva javne, da organizira 
okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, 
ustanov, organizacij ter predstavnike javnega obveščanja. 
Za ugotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren 
predsednik društva. 
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I. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA 
 

 

6. člen 

Namen Športnega društva je, da po načelu prostovoljne odločitve združuje odrasle člane, 
mladino in otroke ter jih spodbuja in organizirano uvaja in vodi v raznovrstne oblike športne 
rekreacije in telesne vzgoje, zaradi varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, razvijanja 
ustvarjalnosti in osebnega zadovoljstva, delovnih sposobnosti ter oblikovanja celovite 
osebnosti. 
Športno društvo uresničuje naslednje cilje: 
- razvijanje množičnosti, raznovrstnosti in vsestranskosti 
- odprtost in dostopnost za vse kategorije prebivalstva 
- udeležba članov v opravljanju in odločanju o vseh važnih vprašanjih (organizacijskih,  
      programskih, kadrovskih,...) 

 

 

7. člen 

Svoj namen in cilje uresničuje društvo v sledečih panogah: atletika, smučanje, balinanje, 
nogomet, košarka, pikado, namizni tenis, strelski šport, odbojka na mivki, metanje podkev, 
rekreativni šport in šah, z izvajanjem naslednjih nalog: 
- organiziranje rekreativnega in tekmovalnega športa 
- organizirana vzgoja mladih športnikov in tekmovalcev 
- priprava, izvedba in udeležba tekmovanj 
- organizacija in izvedba prireditev, ki podpirajo tekmovanja oziroma iz njih izvirajo 
- sodelovanje s šolskimi vodstvi pri organizaciji rekreacije 
- sodelovanje z drugimi društvi in športnimi organizacijami 
- usposabljanje novih amaterskih in strokovnih kadrov različnih profilov in izpopolnjevanje 
      delujočih strokovnih kadrov 
- vzdrževanje objektov, igrišč, opreme in rekvizitov 
- ustvarjanje pogojev za kulturno, zabavno in družbeno življenje 
 

 

II. ČLANSTVO IN PRENEHANJE ČLANSTVA 
 

 

8. člen 

Član športnega društva lahko postane vsak občan pod enakimi pogoji. Članstvo v društvu je 
prostovoljno. Član društva postane takrat, ko podpiše pristopno izjavo. Za osebe mlajše od 
15 let mora pristopno izjavo podpisati zakoniti zastopnik. 
Članstvo je lahko redno in izredno (častni član). Nosilci glavnih dejavnosti društva so redni 
člani društva. 
Častni član, ki ni član društva lahko sodeluje pri delu organov nima pa pravice odločanja v 
društvu. Vsak član ima pravico, da se aktivno vključi v vse oblike dejavnosti društva, da voli 
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in je voljen v društvene organe in delegacije ter da sodeluje in odloča o vseh vprašanjih dela 
in društva. 
Član društva mora izpolnjevati društvena pravila, plačati članarino in se ponašati v skladu z 
odločitvami društvenih organov in splošnimi normami slovenske družbe. 
 
Članstvo v športnem društvu preneha: 
- s pisno izjavo o izstopu iz društva, ki jo je potrebno poslati upravnemu odboru 
- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije, 
- s prenehanjem delovanjem društva 
- s črtanjem iz članske evidence, če član tudi po predhodnem opominu ne poravna  
      članarine za preteklo leto 

 

 

9. člen 

Pravice članov so: 

- da sodelujejo v aktivnostih društva 
- da volijo in so voljeni v organe društva 
- da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanj o katerih razpravlja 

in odloča društvo 
- da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo društvene prostore in ostale tehnične 

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

materialnim poslovanjem 
- da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovih 

odgovornostih 
- do pritožbe zoper odločitve organov društva 

 

 

10. člen 

Dolžnosti članov so: 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva 
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog  
      društva 
- da vestno in odgovorno razpolagajo s društvenimi sredstvi 
- da s svojim vedenjem ohranjajo ugled društva 
- da redno plačujejo članarino 
- da volijo in so voljeni v organe društva 
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III. ORGANI DRUŠTVA 

11. člen 

Organi društva so: 
1. Občni zbor 
2. Upravni odbor 
3. Nadzorni odbor 
4. Disciplinska komisija 
 

1. OBČNI ZBOR 
 

12. člen 

Občni zbor je najvišji organ Športnega društva in opravlja naslednje naloge: 
- usklajuje in sprejema na temelju družbenih izhodišč predlog letnega programa dela ter  
      finančnega programa in spremlja njegovo realizacijo 
- skrbi za uresničevanje sprejetih obveznosti, sprejema poročilo o realizaciji programa dela  
      in sprejema zaključni račun – letno poročilo 
- sprejema in spreminja statut športnega društva in splošne akte društva 
- voli člane upravnega, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter predsednika  
     društva, ki je hkrati zakoniti zastopnik društva 
- odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega, nadzornega odbora in disciplinske  
      komisije 
- odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin 
- sprejema poslovnik za delo organov društva 
- odloča o prenehanju in o združitvi društva 
- sprejema druge odgovorne naloge 

 

 

13. člen 

Redni občni zbor je enkrat letno. Sklicuje ga upravni odbor najmanj 14 dni pred dnevom 
sklica z javno objavo dnevnega reda. 
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega 
predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po 
potrebi tudi volilno, kandidacijsko in verifikacijsko komisijo ter druge delovne organe. 

 

 

14. člen 

Izredni občni zbor lahko skliče upravni odbor ali nadzorni odbor, ali se lahko skliče na 
zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor se skliče najmanj 30 dni pred dnevom 
sklica, z objavo dnevnega reda. Na zahtevo upravičenih sklicateljev izrednega občnega 
zbora, mora upravni odbor sklicati le tega najpozneje v 15 dneh po sprejemu zahtevka, v 
nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami. 
 
 

15. člen 
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Občni zbor sestavljajo vsi redni in častni člani društva. 
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so, ali želijo biti neposredno, ali posredno 
povezani z delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo 
pa glasovati ter odločati o zadevah o katerih sklepa občni zbor. 

 

 

16. člen 

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica tistih članov, ki imajo pravico 
odločanja. Če ob predvidenem času ni sklepčen, prične z delom 30 minut kasneje, če je 
prisotnih vsaj 10 članov. 
Občni zbor sklepa z večino prisotnih glasov. 
Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva je potrebno, da zato 
glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj 
polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov 
društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva. 

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, dva overovatelja 
zapisnika ter zapisnikar. 

 

 

17. člen 

Pristojnosti rednega občnega zbora so: 
- sprejema, dopolnjuje in spreminja statut ter druge akte društva 
- določa smernice delovanja društva in sprejema programe dela 
- razpravlja o delu vseh ostalih organov društva 
- sprejema zaključni račun in finančni načrt društva 
- voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika in ostale člane upravnega odbora,  
     nadzornega odbora in disciplinske komisije 
- odloča o ustanavljanju sekcij v okviru društva 
- določa višino članarine in pristopnine 
- daje priznanja, pohvale in nagrade 
- imenuje častne člane društva 
- odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in disciplinske komisije 
- odloča o prenehanju in združitvi društva 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin 
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in  
      cilji društva 

 

 

18. člen 

Izredni občni zbor odloča le o vprašanju zaradi katerega je sklican. 
 

 

19. člen 

Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva. 
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2. UPRAVNI ODBOR 
 

 

20. člen 

Upravni odbor je operativno izvršilni organ društva, ki ga sestavlja 7 članov društva, ki jih je 
izvolil občni zbor. Sestavljajo ga predsednik, tajnik, blagajnik in še 4 izvoljeni člani. Mandatna 
doba članov upravnega odbora je 4 leta in so lahko zaporedoma izvoljeni za več mandatnih 
dob. 

 

 

21. člen 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. Seje sklicuje predsednik 
po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov upravnega odbora, če predsednik ne 
skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani sami. 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna najmanj polovica članov. Upravni odbor 
odloča z večino glasov prisotnih. 

 

 

22. člen 

Pristojnosti upravnega odbora so: 

- izvaja sklepe občnega zbora; 
- pripravlja poročila o delu in sklicuje občni zbor 
- pripravlja predloge za splošne akte društva 
- pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun 
- pripravi predlog programa dela 
- skrbi za razvoj marketinga in ostalih oblik trženja 
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva 
- upravlja s premoženjem društva 
- ustanavlja in ukinja komisije društva 
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge ki mu jih še dodatno naloži 

občni zbor 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 
 

 

23. člen 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva. 
Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov. Veljavne 
sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 
Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje komisija. 
Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko 
člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko 
društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce. 
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24. člen 

Predsednik društva opravlja naslednje naloge: 
- sklicuje in vodi sejo upravnega odbora 
- podpisuje akte in sklepe občnega zbora in upravnega odbora 
- zastopa društvo in upravni odbor pred tretjimi osebami 
- spremlja uresničevanje sklepov občnega zbora in upravnega odbora 
- opravlja druge naloge, ki mu jih poverita občni zbor in upravni odbor 
- za svoje delo je predsednik odgovoren občnemu zboru 
 
Predsednik društva je obenem tudi zakoniti zastopnik društva. 
 

 

25. člen 

Tajnik društva opravlja naslednje naloge: 
- pripravlja gradivo za seje občnega zbora in upravnega odbora 
- uresničuje sklepe občnega zbora in upravnega odbora 
- opravlja naloge, ki mu jih določita občni zbor in upravni odbor. 
 

Tajnik je po položaju član upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in 
upravnemu odboru. 
 

 

3. NADZORNI ODBOR 
 

 

26. člen 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja 
nadzor nad finančno materialnem poslovanju društva. 
 

Odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. Med seboj izvolijo 
predsednika.  
Nadzorni odbor sporoči svoje mnenje o uresničevanju sklepov, pravilnost materialno-
finančnega poslovanja društva in njihovih organov najmanj enkrat letno. Nadzorni odbor 
poda oceno ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oziroma 
za opravljanje nepridobitnih dejavnosti. Poročilo poda občnemu zboru, kateremu je 
odgovoren za svoje delo, o svojih ugotovitvah pa tudi sproti obvešča upravni odbor in druge 
organe Športnega društva. Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in 
če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani 
upravnega odbora, imajo pa se pravico udeleževati vseh sej upravnega odbora, vendar brez 
pravice odločanja. 
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4. DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 

 

27. člen 

Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji o disciplinskih prestopkih in kršitvah članov 
društva. Sestavljena je iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let in med seboj 
izvolijo predsednika. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po 
disciplinskem pravilniku. Zoper sklep disciplinske komisije je možna pritožba. Občni zbor, kot 
drugostopenjski organ odloča o pritožbi. 
 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

- kršitve določb statuta 
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v 

društvu 
- ne izvrševanje sklepa organov društva 
- dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva 
 

Disciplinski ukrepi so: 

- opomin 
- opomin pred izključitvijo 
- izključitev iz društva 

 
 

IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

 

28. člen 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki 
jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in 
sprejemajo zaključni račun. 

 

 

29. člen 

Viri dohodkov: 

- članarina 
- dohodek iz dejavnosti društva in iz naslova materialnih pravic 
- prispevkov fizičnih in pravnih oseb 
- prispevki sponzorjev in donatorjev 
- prihodkov od organizacije tekmovanj 
- prihodkov od društveno organiziranih veselic in srečelovov 
- javna sredstva  
- drugi dohodki (članski bife itd.)  
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Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti izključno za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev 
premoženja društva med njegove člane ni možna in je nična. 

 

 

30. člen 

Lastnina društva predstavljajo objekti, rekviziti, oprema, inventar, denar in druga materialna 
sredstva. Vsi člani društva so dolžni ravnati s to lastnino, kot dobri gospodarji. 

 

 

31. člen 

Društvo ima premično in nepremično premoženje. 
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. 
Nepremično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. 

 

 

32. člen 

Društvo razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom in z letnimi finančnimi plani, ki 
jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo 
zaključni račun. 

 

 

33. člen 

Finančne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja. 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu pravilnikom finančno - 
materialnem poslovanja društva, ki mora biti v skladu računovodskimi standardi za društva. 
Društvo ima svoj transakcijski račun odprt pri Novi ljubljanski banki, poslovalnica Mengeš. 

 

 

34. člen 

Delo blagajnika je javno. 
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno - materialno dokumentacijo in poslovanje 
društva. 
Za pomoč pri urejanju materialno - finančnih zadev lahko društvo zaposli finančnega 
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

 

 

35. člen 
 

Društvo ima tudi častne člane. 
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno 
delo društva. Naziv častnega člana društva podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike 
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zasluge. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če 
oseba, ki seji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja. 

 

 

36. člen 
 

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko 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. 

 

 

V. JAVNOST DELA ŠPORTNEGA DRUŠTVA 
 

 

37. člen 

Delovanje Športnega društva je javno. Javnost dela se zagotavlja s tem, da so seje občnega 
zbora, upravnega odbora ter vseh organov društva javne. 
Pravica javnosti se razteza tudi na finančno in materialno poslovanje društva. Društvo mora 
omogočiti vpogled poslovanja vsakomur, ki ima zato upravičen interes. 

 

 

38. člen 

Tajnik društva je odgovoren za zagotovitev obveščanja širše javnosti o poteku dela in 
finančno materialnega poslovanja društva. Člani društva bodo obveščeni preko uradne 
spletne strani društva in na občnem zboru. 

 

 

VI. PRIZNANJA 
 

39. člen 

Društvo lahko za uspešno delovanje posameznikom, skupin, ekip, odborov, komisij podeli 
priznanje v obliki: 
- pohvale 
- značke in plakete 
- nagrade 
- častnega članstva 
- predlaga za razna družbena, državna priznanja in odlikovanja. 
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VII. KONČNE DOLOČBE 
 

 

40. člen 

Sklep o prenehanju delovanju in obstoja društva sprejme občni zbor. Zastopnik društva 
mora pripraviti poročilo o razpolaganju s premoženjem in opravit vse potrebno, da se 
poravnajo obveznosti društva ter se morebitna preostala proračunska sredstva vrnejo 
proračunu. 
Društvo preneha obstajati, če pade število članov društva pod 10 članov. 
V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti premoženje društva na 
Gasilsko društvo Loka pri Mengšu. 

 

 

41. člen 

Statut je občni zbor spremenil dne 01.02.2014. 
Statut začne veljati takoj, ko ga potrdi upravni organ, pristojen za notranje zadeve, občine 
Domžale. 
 
 
 
 
 
Mengeš. 01.02.2014 
 
 
 
 
 
Tajnik društva      Predsednik društva 
Mirsad Kličić      Matjaž  Anžlovar 
 
 


