Na podlagi 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2, 21/2018) in Zakona o
nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/2018) je zbor članov na 8. redni seji dne 18.10.2019
sprejel:
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE TER NASLEDNJI ČISTOPIS
STATUTA
ŠPORTNEGA DRUŠTVA TEKAČI VIPAVSKE DOLINE

l. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Športno društvo Tekači Vipavske doline je nevladna organizacija v javnem interesu, je prostovoljno,
nepridobitno, neprofitno, neodvisno, nestrankarsko, interesno društvo, ki skrbi za razvoj in promocijo:
• rekreativnega in tekmovalnega teka,
• pohodništva in
• drugih športnih aktivnosti v skladu s programom društva.
2. člen
Ime društva je Športno društvo Tekači Vipavske doline (v nadaljevanju besedila: društvo). Sedež
društva je Ajdovščina.
3. člen
Društvo je prostovoljno združenje ljubiteljev športa, ki se povezujejo zaradi uresničevanja skupnih
interesov na področju športa, rekreacije in aktivnega preživljanja prostega časa. Delovanje društva
temelji na načelih samostojnosti, prostovoljnosti, nepridobitnosti in enakopravnosti članov.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisano v register društev.
Društvo združuje ljudi vseh starosti.
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, kot njegov
namestnik.
5. člen
Društvo ima svoj žig.
Žig društva je pravokotne oblike 47x17mm, v žigu je na sredini zgoraj silhueta gore Čaven, pod njo
pet tekačic in tekačev, pod njimi pa napis TEKAČI VIPAVSKE DOLINE.
6. člen
Društvo deluje na območju Slovenije in tujine. Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi, zvezami,
zavodi, lokalnimi skupnostmi, s pristojnim ministrstvom ter športnimi in drugimi organizacijami v
Republiki Sloveniji in izven nje.
7. člen
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Društvo deluje samostojno ali se včlani v sorodne državne oziroma mednarodne društvene
organizacije ali zveze društev, ki imajo podobne namene in cilje, ki niso v nasprotju s statutom društva.
Dejavnost teh mednarodnih organizacij ne sme biti v nasprotju z interesi Republike Slovenije in / ali z
interesi lokalne skupnosti.
8. člen
Društvo deluje po načelu javnosti in o svojem delu obvešča člane ter javnost.
Društvo zagotavlja javnost delovanja:
- preko svojih spletnih strani, FB strani, Instagram strani in drugih
socialnih omrežij,
- elektronskih sporočil,
- preko letakov, plakatov in drugega propagandnega materiala,
- preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira
okrogle mize, tiskovne konference, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov,
ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in podajanje točnih informacij o delu društva, je odgovoren predsednik
upravnega odbora skupaj z ostalimi člani UO, ki pokrivajo posamezna področja delovanja.
Il. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
9. člen
Temeljni cilj delovanja društva je omogočanje organiziranega športno rekreativnega udejstvovanja
članov, aktivnega preživljanja prostega časa, vseživljenjskega učenja in izobraževanja na področju
športa in rekreacije, kamor sodijo tek, nordijska hoja, cestno in gorsko kolesarstvo in pohodništvo.
Namen društva je, da po načelu samostojnosti in prostovoljnosti združuje svoje člane, jih vzpodbuja
in organizirano uvaja ter vodi v raznovrstne oblike športne in rekreativne dejavnosti, s tem da:
- spodbuja druženje vseh generacij v sklopu športnih aktivnosti,
- spodbuja včlanjevanje posameznikov v društvo,
- spodbuja množičnost in popularizacijo športa in rekreacije,
- razvija prijateljske odnose med člani in drugimi društvi,
- preko organiziranih aktivnosti povezuje ljudi v Vipavski dolini,
- skrbi za varovanje okolja na področju kjer deluje,
- ozavešča ljudi o pozitivnih učinkih športa in rekreacije.
10. člen
Društvo uresničuje svoje cilje in namene z naslednjimi nepridobitnimi nalogami:
-

z organizacijo športnih aktivnosti in treningov,
z organizacijo športnih in kulturnih prireditev, športnih delavnic, tečajev, seminarjev in
posvetov,
z organizacijo športnih tekmovanj, prvenstev in tekem,
z organizacijo strokovnih, poučnih in družabnih srečanj za člane društva,
z izobraževanjem in ozaveščanjem o pozitivnem vplivu športa in rekreacije na zdravje in
splošno dobro počutje,
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-

s povezovanjem in sodelovanjem stikov z drugimi športnimi in sorodnimi organizacijami v
Sloveniji in v tujini,
z organizacijo čistilnih in drugih akcij,
z organiziranjem športno-kulturnih dogodkov z namenom povezovanja ljudi.
11.člen
PRIDOBITNA DEJAVNOST

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa veljavni
zakon. Pridobitna dejavnost, ki je določena v tem temeljnem aktu, je povezana z namenom in
nalogami društva in se izvaja za zagotavljanje pridobivanja sredstev za uresničevanje njegovih nalog.
V okviru tega lahko društvo občasno opravlja:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.104 Začasni gostinski obrati
I 56.300 Strežba pijač
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj in
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
R 93.190 Druge športne dejavnosti, od tega: organiziranje in promocija športnih dogodkov
R 93.110 Obratovanje športnih objektov
R 93.120 Dejavnost športnih klubov
R 93.190 Druge športne dejavnosti
R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
III. ČLANSTVO
12.člen

Članstvo v društvu je prostovoljno.
Člani so redni in častni.
Člani društva lahko postanejo vsi državljani Republike Slovenije, ki podajo pristopno izjavo o tem, da
želijo postati člani društva in da so seznanjeni s pravili društva in da se bodo po njih ravnali.
Član društva lahko postane tudi tuji državljan, pod enakimi pogoji iz prejšnjega odstavka.
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.
13.čIen
Naziv častnega člana se lahko podeli pravnim ali fizičnim osebam, ki imajo ali so imele neprecenljive
zasluge za delovanje in obstoj društva. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog
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upravnega odbora. Častni člani nimajo pravice glasovanja v organih društva in so oproščeni plačevanja
članarine. Ostale pravice in dolžnosti častnih članov so enake pravicam rednih članov.
14.člen
Pravice članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
- da dajejo predloge in iniciative organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
- da zastopajo društvo na tekmovanjih in drugih prireditvah doma in v tujini,
- da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene tekmovalne uspehe.

15.člen
Dolžnosti članov društva so:
- da spoštujejo ta statut in druge akte ter sklepe organov društva,
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi nalog in ciljev društva,
- da se izpopolnjujejo v športu ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na druge, manj vešče
člane,
- da skrbijo za nepremičnine, sredstva in rekvizite, s katerimi razpolaga društvo,
- da redno plačujejo članarino,
- da varujejo ugled društva,
- da dajejo predloge in iniciative organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
- da zastopajo društvo na tekmovanjih in drugih prireditvah doma in v tujini.
16. člen
Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in
požrtvovalnost, ki jo član društva prikaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna
ustrezno nagrado.
Član društva je oproščen plačila članarine v tekočem letu, v katerem za delovanje društva pridobi
sponzorska sredstva. O višini le-teh odloči upravni odbor vsako leto s sklepom.
17.člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom člana
- z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora
- avtomatično, če kljub pisnemu opominu ne poravna članarine v zadnjih
dveh letih,
- s prenehanjem delovanja društva
- s smrtjo člana.
Član prostovoljno izstopi iz društva, ko upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu.
Člana se izključi iz društva na podlagi sklepa upravnega odbora, ob predhodnem soglasju nadzornega
odbora:
- če krši pravice in dolžnosti, naštete v 13. in 14. členu tega statuta,
- če ravna proti interesu in ugledu društva,
- če deluje v nasprotju z veljavnimi predpisi.
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IV. NOTRANJA ORGANIZACIJA DRUŠTVA
18.člen
Temeljni organi društva so:
1. Zbor članov
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
ZBOR ČLANOV
19.člen

Zbor članov je najvišji organ društva in voli vse druge organe društva. Sestavljajo ga vsi člani društva.
Zbor članov je lahko reden ali izreden.
Reden zbor članov skliče upravni odbor najmanj enkrat letno.
Izreden zbor članov skliče upravni odbor po potrebi, na zahtevo tretjine članov društva ali na zahtevo
nadzornega odbora. Na izrednem zboru članov se odloča le o stvari, zaradi katere je bil sklican.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku 30 dni od prejema zahteve. V
nasprotnem primeru lahko skliče izredni zbor članov predlagatelj iz vrst članov, ki mora predložiti tudi
dnevni red z ustreznimi gradivi.
20.čIen
Zbor članov sklicuje predsednik društva. Zbor članov se sklicuje s pisnimi ali elektronskimi vabili
članom društva, ki jim morajo biti vročena najmanj 4 dni pred datumom sklica. Vabilu mora biti
predložen tudi dnevni red.
21 .člen
Zbor članov odpre in vodi predsednik društva. Zbor članov vsakokrat izvoli zapisnikarja in overovatelja
zapisnika, po potrebi pa tudi druge delovne organe.
22.člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov. Če ob
predvidenem začetku zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 15 min. Po preteku časa je zbor
sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj 1/3 članov društva.
23.člen
Zboru članov smejo prisostvovati vsi člani. Pravico voliti imajo člani društva starejši od 15 let. Pravico
voliti in biti izvoljen v organe društva imajo samo polnoletni člani društva.
24. člen
Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.
Kadar se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno soglasje najmanj
dveh tretjini navzočih članov.
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Glasovanje je praviloma javno. Člani društva se lahko na samem zasedanju odločijo za tajno
glasovanje. Ko se glasuje o razrešnici organov in funkcij društva, člani organov funkcij ne glasujejo.
25.čIen
Posamezne člane organov ali organe se razreši iz naslednjih razlogov:
- odstop člana ali vseh članov organa,
- nedelovanje člana organa ali celega organa,
- hujša kršitev društvene discipline,
- negativna ocena letnega poročila nadzornega organa.
Zbor članov v primeru razrešitve izvoli začasnega člana organa, na katerega se prenesejo pooblastila
in opravlja funkcijo do izvolitve novega člana ali članov organa.
26.člen
Naloge zbora članov:
-

sprejme letni program dela in letni finančni načrt,
sprejme poročilo o uresničevanju programov dela in zaključni račun,
sprejme statut društva, njegove spremembe in dopolnitve,
sprejme ostale interne akte in njihove spremembe in dopolnitve,
voli predsednika društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora in zakoniti zastopnik
društva,
neposredno voli in razrešuje člane upravnega odbora in člane nadzornega odbora,
odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe organov,
sprejme sklep o prenehanju društva,
dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
podeljuje priznanja, pohvale in nagrade članom društva in drugim,
odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj in delovanje društva in
opravlja druge dogovorjene naloge.
27.člen

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišete predsednik zbora članov in overovatelj zapisnika.
UPRAVNI ODBOR
28.čIen
Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, upravna, strokovno tehnična in
administrativna dela. Upravni odbor vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu in
sklepih sprejetih na zboru članov in opravlja naloge, ki spadajo v njegovo pristojnost.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.
29.člen
Upravni odbor ima 8 članov, sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, blagajnik, tajnik in 4 člani.
Člane upravnega odbora izvoli zbor članov.
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Mandat članov upravnega odbora traja 4 leta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
30.čIen
Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema
veljavne sklepe z večino glasov vseh članov, če ni v Statutu določeno drugače določeno.
Seje upravnega odbora so praviloma javne.
Seje sklicuje in vodi predsednik društva po svoji presoji ali na zahtevo:
- ene tretjine članov upravnega odbora,
- članov nadzornega odbora.
31.člen
V okviru svojih pristojnosti in nalog iz 28. člena teh pravil opravlja upravni odbor zlasti naslednje
naloge:
- izvršuje naloge, ki mu jih naloži zbor članov,
- pripravlja letne in dolgoročne programe dela,
- sestavlja letni koledar športno rekreativnih aktivnosti,
- sklicuje zbor članov in pripravlja poročila o delu ter predloge za zbor članov,
- pripravlja predloge finančnega načrta in zaključnega računa,
- vodi evidenco članov,
- določa višino letne članarine,
- določa višino finančnih prispevkov za različne društvene aktivnosti,
- potrjuje finančni načrt prireditev, ki jih organizira društvo,
- imenuje in razrešuje člane stalnih in občasnih strokovnih komisij oziroma delovnih teles,
izvršnega odbora za posamezna področja dela in naloge,
- imenuje druge delovne organe, zadolžene za organizacijo društvenih prireditev,
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva, ki jih določa ta Statut,
- usklajuje dejavnosti v društvu ter skrbi za koordinacijo dela po posameznih področjih,
- sprejema druge splošne akte društva,
- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti zbor članov,
- odloča o včlanjevanju društva v zveze in druge organizacije,
- odloča o spremembi naslova sedeža društva.
PREDSEDNIK DRUŠTVA
32.člen
Predsednik društva je tudi predsednik upravnega odbora.
33.člen
Predsednik društva opravlja naslednje naloge:
- predstavlja in zastopa društvo in upravni odbor,
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
- koordinira delo upravnega odbora,
- odloča o nakupih in prodajah premičnin manjše vrednosti,
7

- podpisuje akte društva in sklepe upravnega odbora,
- skrbi za zakonitost poslovanja društva in izvajanje sklepov,
- opravlja druge naloge, ki mu jih naloži zbor članov ali upravni odbor.
Predsednik društva je odredbodajalec za podpisovanje finančnih in materialnih listin.
34.člen
Predsednik in podpredsednik društva sta za svoje delo odgovorna zboru članov in upravnemu odboru
društva.
V primeru odsotnosti ali drugačne zadržanosti predsednika društva ga v vseh pristojnostih in
dolžnostih, ki jih za predsednika upravnega odbora oz. predsednika društva določajo ta pravila,
nadomešča podpredsednik.
NADZORNI ODBOR
35.člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad
finančno materialnim poslovanjem društva in nad izvrševanjem sklepov zbora članov. Nadzorni odbor
enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
36.člen
Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih izvoli zbor članov. Člani nadzornega odbora izvolijo predsednika
nadzornega odbora na prvi seji. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega
odbora.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.
37.člen
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov vseh članov.
38.čIen
Naloge nadzornega odbora so:
- nadzira izvajanje določil tega statuta,
- daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora ali seje izvršenega odbora,
- nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo,
- nadzira izvajanje letnega programa dela in finančnega načrta,
- nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva,
- nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva,
- odloča o prejetih pritožbah na delo organov društva,
- vodi disciplinski postopek o prekrških in izreka ukrepe na prvi stopnji.

Zoper sklep, ki ga izda nadzorni odbor, ima prizadeti pravico pritožbe na zboru članov, ki dokončno odloči
kot drugostopenjski organ.

8

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
39.čIen
Za disciplinski prekršek članov društva in njihovih predstavnikov v organih društva se šteje hujše
nespoštovanje statuta, predpisov in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki je v
nasprotju z načeli delovanja društva, ali ki lahko huje prizadene interese in ugled društva.
40.čIen
Na prvi stopnji o disciplinskih prekrških odloča nadzorni odbor društva, na drugi stopnji pa zbor članov.
Kršitelju se v primeru ugotovljene disciplinske odgovornosti izrečejo naslednje disciplinske sankcije:
- opomin
- javni opomin
- izključitev iz društva.
VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
41 .člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ga
sprejme zbor članov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za uresničevanje svojega namena in ciljev, zaradi katere je bilo ustanovljeno.
Kakršnakoli delitev premoženja med člane društva je nična.
42.člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje dejavnosti:
- s članarino
- s prihodki iz proračunskih sredstev občin, ministrstev RS, EU, fundacije za šport,
- s prostovoljnimi prispevki in darili,
- s prispevki sponzorjev ali donatorjev,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- druge dotacije
- iz drugih virov.
43.člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva, ter denarna
sredstva, s katerimi društvo upravlja.
Pridobivanje, odtujevanje, obremenjevanje, menjava in najem premičnega premoženja društva se
sme opravit s sklepom upravnega odbora.
O pridobitvi, odtujitvi, menjavi, obremenitvi, in najemu nepremičnin odloča zbor članov društva.
Člani društva in člani organov društva so dolžni z lastnino društva ravnati kot dobri gospodarji.
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44.člen
Društvo zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju v skladu z veljavno
zakonodajo in računovodskimi standardi za društva.
45.člen
Društvo ima davčno številko in transakcijski račun pri ustrezni banki, ki jo izbere upravni odbor.
Lastnino društva predstavljajo osnovna sredstva, finančna sredstva in druga materialna sredstva,
pridobljena iz sredstev društva za opravljanje dejavnosti.
46.člen
Finančno in materialno poslovanje društva nadzoruje nadzorni odbor.

BLAGAJNIK
47.člen
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu z zakoni, ki opredeljujejo to področje.
Delo blagajnika je javno, kar pomeni da ima vsak član društva pravico do vpogleda v finančno in
materialno poslovanje društva.
Blagajnik o finančnem poslovanju poroča na zboru članov in glede na dnevni red na sejah upravnega
odbora.
Zaključno poročilo za preteklo leto sprejme zbor članov do 31 . marca tekočega leta.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik društva.
Vodenje finančno računovodskega poslovanja društvo lahko podeli ustrezno strokovno
usposobljenemu računovodskemu servisu.

PRENEHANJE DRUŠTVA
48.čIen
Društvo 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.
Društvo preneha, če zbor članov sprejme sklep o prenehanju društva.
V sklepu mora določiti društvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji,
na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne določi
naslednika premoženja in ga tudi na podlagi določb temeljnega akta ni mogoče določiti, premoženje
društva pripade lokalni skupnosti, na območju katere je imelo društvo svoj sedež. Neporabljena
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sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na
prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz registra društev.
KONČNE DOLOČBE
.
49.člen
Spremembe in dopolnitve ter ta čistopis statuta društva je na svoji 8. seji dne 18.10.2019 sprejel zbor
članov in začne veljati takoj.
Vse nadaljnje spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo enak način, kot so sprejete te
spremembe.
50 .člen
S sprejetem tega statuta preneha veljati Statut Športnega društva Tekači Vipavske doline z dne
23.3.2012.

V Ajdovščini, 18.10.2019
PREDSEDNIK DRUŠTVA
Renato Gnezda

11

