Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l.RS št. 64/2011 - uradno prečiščeno besedilo)
je ustanovni zbor Športnega društva CICI POSKOK, dne 19. 09. 2013 v Postojni sprejel sklep
o ustanovitvi društva in sprejel naslednji:

STATUT

ŠPORTNO DRUŠTVO CICI POSKOK

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Športno društvo CICI POSKOK je samostojno, prostovoljno in nepridobitno
združenje fizičnih oseb, ki želijo s svojim aktivnim delom sodelovati v tej organizaciji ter
uresničevati svoje interese na področju športa in rekreacije ter vzgoji mladih kadrov.
Za uresničevanje svojega namena in cilja se društvo lahko občasno ukvarja
tudi s pridobitno dejavnostjo.
2. člen

Ime društva: Športno društvo CICI POSKOK (v nadaljevanju besedila društvo).
Sedež društva je v Postojni, Tržaška cesta 9 a 6230 Postojna.
3. člen

Društvo ima svoj žig, ki je okrogle oblike in premera 30 mm.
Vsebuje napis Športno društvo CICI POSKOK. V sredini je znak društva – majhen zajec.
4. člen

Delo društva je javno. Prireditve so namenjene javnosti. Svoje člane društvo obvešča
z obvestili po navadni oziroma po elektronski pošti. Vsi člani društva imajo pravico vpogleda v
zapisnike društva. Društvo zastopa zakoniti zastopnik društva, ki ga izvoli občni zbor
skupščina in je hkrati predsednik društva.
Društvo bo o svojem delovanju obveščalo javnost:
• preko spletne strani
• z objavljanjem člankov o dejavnostih in delu v lokalnem glasilu
• na rednih sestankih društva
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko pooblasti
drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost danih podatkov.

2. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA
5. člen

Namen in cilji društva so:
• prizadevanje za združevanje ter popularizacijo športa in rekreacije, zlasti med otroki in
mladino,
• pridobivanje novih športnih znanj in razvoj motoričnih sposobnosti,
• razvijanje karakternih vrlin kot so disciplina, točnost, natančnost, ustvarjalni polet,
samokritičnost in skromnost,
• vzgoja za zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa ter razvijanje prijateljskih
odnosov in občutka za delo v skupnosti ter skupno preživljanje prostega časa,
• skrb za vzgojo bodočih članskih igralcev ter strokovnih kadrov
(vaditeljev, trenerjev, učiteljev in drugih strokovnih sodelavcev),
• spoštovanje in uveljavljanje načel fair-playa,
• spoznavanje in ozaveščanje o pomembnosti zdrave prehrane v športu.

6. člen

Svoje namene in cilje društvo uresničuje z izvajanjem naslednjih dejavnost in nalog:
R93.190 Druge športne dejavnosti
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

7. člen

Za materialno zagotavljanje osnovne dejavnosti društvo opravlja naslednje
pridobitne dejavnosti:
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
3. ČLANSTVO
8. člen

Član društva lahko postane vsak, ki se želi interesno, ljubiteljsko, tekmovalno ali kako drugače
ukvarjati s tovrstnimi športnimi dejavnostmi, oziroma želi s svojim znanjem in izkušnjami prispevati
k namenu in ciljem zaradi katerih je društvo ustanovljeno.
Članarina se plačuje enkrat mesečno v prvih 7 dneh novega meseca pred
vključevanjem v dejavnosti društva. Članarino določi upravni odbor društva skupaj
s predsednikom društva.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak (tudi tujec), ki sprejme
statut in v ta namen poda pisno pristopno izjavo o tem, da želi postati član. O članstvu oziroma
o sprejemu odloča upravni odbor, ki je pooblaščen za določanje meril za sprejem ali odklonitev
pristopnih izjav kandidatov za člane. S pristopno izjavo se zaveže, da je seznanjen s statutom
društva in da se bo po njih ravnal ter plačeval mesečno članarino.

Če se v društvo včlani mladostnik mlajši od 15 let, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik in s tem zakoniti zastopnik izrazi svoje soglasje k vstopu mladoletnika v društvo.
Mladoletne člane društva do 15. leta starosti v delu organov društva zastopajo starši oziroma
skrbniki, po dopolnjenem 15. letu starosti pa lahko samostojno sodelujejo pri upravljanju društva.
9. člen

Članstvo v društvu se preneha:
• s prostovoljnim izstopom iz društva,
• s črtanjem iz evidence članov društva,
• z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
• s prenehanjem delovanja društva,
• s smrtjo.
Član društva lahko v vsakem trenutku prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru
posreduje pisno izjavo o izstopu. Člana se črta iz seznama članov društva, če kljub opominu ne
plača članarino več kot 30 dni. Član se izključi iz društva, če grobo krši Statut društva in druge
športne akte, če ravna proti interesu in ugledu društva ali če ne izpolnjuje svojih zadolžitev, če
društvu povzroči zlonamerno materialno škodo oziroma spore. O izključitvi člana društva odloči
disciplinska komisija s sklepom. Zoper sklep o izključitvi ima prizadeti pravico se pritožiti na zbor
članov skupščino društva v 15 dneh po sprejemu omenjenega sklepa. O izključitvi določa odloča
zbor članov skupščina društva z navadno večino. Odločitev zbora članov skupščine je dokončna.

10. člen

Pravice članov društva so:
• da sodelujejo pri delu organov društva,
• da dajejo pobude in mnenja organom društva za boljše delo pri izvajanju nalog,
• da sodelujejo pri odgovornih akcijah društva,
• da volijo in so izvoljeni v organe društva,
• da zastopajo društvo na tekmovanjih doma in v tujini,
• da so obveščeni o delu društva ter programu društva,
• da sprejemajo nagrade , pohvale za delo v društvu in za dosežene tekmovalne uspehe, ter
• da so obveščeni o društvenih prireditvah in publikacijah.
Dolžnosti članov društva so:
• da se ravnajo in spoštujejo statut društva,
• da sodelujejo pri izvajanju ciljev in nalog društva,
• uresničujejo program društva,
• da redno plačujejo mesečno članarino,
• da skrbijo za sredstva (športno opremo, rekvizite, naprave itd.)
• da kot tekmovalci sodelujejo na tekmovanjih, ki jih organizira društvo in tekmovanjih katerega se
društvo udeleži (ekipno ali posamezno),
• da se kot tekmovalci izpolnjujejo pri športnih disciplinah in svoje znanje ter izkušnje prenašajo na
ostale, predvsem na mlajše člane društva,
• da skrbijo za lastno varnost in varnost drugih,
• da varujejo uradno in poslovno tajnost društva,

• da skrbijo za korist društva.
4. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
11. člen

Organi društva so:
• skupščina društva,
• upravni odbor,
• nadzorni odbor,
• disciplinska komisija.
Mandat organov društva traja 4 leta. Upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinska komisija
odgovarjajo za svoje delo skupščini društva.

Skupščina društva
12. člen

Najvišji organ društva je skupščina društva, katerega sestavljajo vsi redni člani društva. Redna
letna skupščina se sklicuje enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju. Skupščina odloča o vseh
vprašanjih, ki izhajajo iz programskih načel in nalog, zlasti pa:
• sprejme in spreminja statut društva in druge potrebne akte,
• voli in razrešuje organe društva,
• voli in razrešuje predsednika društva ter člane upravnega odbora, nadzorni odbor in disciplinske
komisije,
• sprejema program društva ter letno poročilo in finančni načrt,
• odloča o prenehanju delovanja društva,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in drugi lastnini društva,
• odloča o višini članarine,
• imenuje častne člane društva,
• odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinskega
sodišča,
• odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
• dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji
društva.
13. člen

Skupščina je lahko redna ali izredna. Kot je že bilo omenjeno je redna skupščina enkrat letno,
katero skliče predsednik društva. O sklicu skupščine mora upravni odbor obvestiti člane društva
najmanj sedem dni pred datumom, za katerega je sklican, z navedbo kraja, ure in dnevnega reda.
Izredno skupščino lahko skliče predsednik na podlagi:
• sklepa upravnega ali nadzornega odbora,
• na zahtevo najmanj desetih članov društva.

Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 15 dni od sprejema zahtevka za sklic.
Če izredne skupščine ne skliče v tem roku, jo lahko skliče predlagatelj, ki predloži dnevni red
z ustreznimi materiali. Na izredni seji se smejo obravnavati le tiste zadeve,
zaradi katerih je bila sklicana.
14. člen

Skupščina sprejema svoje sklepe z večin glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno,
člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način glasovanja, tako da so lahko volitve organov društva
tajne ali javne. Način glasovanja na volitvah določi skupščina. Za spremembo Statuta ali pa
prenehanja delovanja društva, je potrebno glasovanje najmanj dveh tretjin prisotnih
članov društva.
15. člen

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem pričetku navzočih več kot polovica vseh članov
društva, sicer skupščina ni sklepčna in se začetek odloži na 30 minut, po tem času skupščina
veljavno sklepa, ne glede na število prisotnih.
16. člen

O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik društva, zapisnikar in dva
overovatelja zapisnika. Člani imajo pravico ugovora v naslednjih 30 dneh. Zapisnik je članom
društva vedno na vpogled na sedežu društva.

Upravni odbor
17. člen

Upravni odbor šteje štiri člane. Po izvolitvi predsednika na skupščini na njegov predlog izmed sebe
izvolijo podpredsednika, tajnika in blagajnika. Člani upravnega odbora so lahko ponovno izvoljeni.
Po predčasni razrešitvi člana, se lahko za čas do izteka mandata imenuje drugi član upravnega
odbora, vendar je predčasna razrešitev možna le do ene tretjine članov. V primeru večjega števila
razrešitev se sklicuje izredna skupščina. Predsednik in podpredsednik upravnega odbora sta
istočasno tudi predsednik in podpredsednik društva. Upravni odbor vodi poslovanje društva in
opravlja naloge, ki mu jih je naložila skupščina. Predsednik in podpredsednik zastopata društvo,
podpredsednik v primeru, ko je predsednik zadržan.
18. člen

Mandat članov traja štiri leta, v kolikor skupščina ne določi drugače. Upravni odbor veljavno sklepa
na vseh sejah, na katerih je navzoča večina članov. Seje upravnega odbora so javne, za svoje
delo je odgovoren skupščini.
19. člen

Naloge upravnega odbora so:
• uresničuje program dela in sklepe skupščine,
• pripravlja poročilo o delu ter predloge za skupščino,
• za skupščino pripravi in predlaga letni delovni in finančni načrt društva,
• pripravlja in podaja skupščini poročilo o tekmovanjih,
• pripravlja predloge in spremembe statuta,
• sestavlja letni koledar športno – rekreacijskih aktivnosti,

• vodi evidenco društva
• skrbi za materialno – finančno poslovanje in za sredstva društva,
• neposredno skrbi za uresničevanje namena, nalog in ciljev društva,
• imenuje vodjo sekcij,
• rešuje morebitne pritožbe in prošnje članov,
• sklepa o sprejemu novih članov,
• sodeluje z državnimi in drugimi organi in organizacijami, katerih dejavnost je povezana z
nalogami in nameni društva,
• ustanavlja in ukinja sekcije društva,
• uresničuje druge naloge po pooblastilu skupščine in
• sprejme odločitev o spremembi sedeža in naslova društva.

Nadzorni odbor
20. člen

Društvo ima tričlanski nadzorni odbor. Člani nadzornega odbora se izvolijo izmed članov društva
na skupščini, njihov mandat pa traja enako dolgo kot mandat upravnega odbora. Člani nadzornega
odbora izvolijo predsednika nadzornega odbora.
Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo organov društva in nadzira finančno – materialno
poslovanje društva. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne
sklepe sprejema z večino prisotnih.
Nadzorni odbor mora enkrat letno skupščini poročati o delu društva, podati mora oceno o tem ali
so presežki nad odhodki bili porabljeni v skladu z nameni in cilji društva. Nadzorni odbor opravlja
notranji nadzor, ki obsega ugotavljanje ali je letno poročilo sestavljeno v skladu z Zakonom o
društvih in obsega resničen prikaz premoženja in poslovanja društva.

Disciplinska komisija
21. člen

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni članom društva v skladu z
disciplinskim pravilnikom društva, sprejet na ustanovnem zboru društva. Disciplinska komisija
odloča o disciplinskih prekrških članov društva na prvi stopnji. Disciplinske kršitve katere
obravnava disciplinska komisija so:
• kršitev določb Statuta društva,
• nevestno izvrševanje sprejetih določb tega Statuta,
• dejanja, ki huje prizadenejo interese ali ugled društva,
• ne izvrševanje sklepov programa društev.
22. člen

Disciplinsko komisijo društva sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina za dobo
štirih let. Predsednik in oba člana disciplinske komisije so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini članov društva. ***

23. člen

Disciplinska komisija veljavno sklepa, če je na seji prisotna večina članov. Odločitev disciplinske
komisije je sprejeta, če zanjo glasujeta vsaj dva člana. Zoper sklep disciplinske komisije se ima
prizadeti pravico pritožiti na skupščino v roku 15 dni od vročitve sklepa. Odločitev skupščine o
pritožbi je dokončna.

24. člen

V skladu z disciplinskim pravilnikom lahko disciplinska komisija članom društva glede na naravo
prekrška, stopnjo odgovornosti kršitelja in druge okoliščine izreče enega od naslednjih ukrepov:
• opomin,
• javni opomin,
• opomin pred izključitvijo in
• izključitev iz društva.
Člani disciplinske komisije so izvzeti pri odločanju skupščine glede pritožb zoper sklep disciplinske
komisije.

Zastopanje društva
25. člen

Predsednik društva vodi upravni odbor. Odgovoren je upravnemu in nadzornemu odboru in je
zakoniti zastopnik društva. Predsednik zastopa in predstavlja društvo naprav tretjim osebam
(pravnim, fizičnim, osebam, zasebnikom in drugim organizacijam). Predsednik društva ima
naslednje pristojnosti: sklicuje sestanke, skrbi za sprejetje sklepov, vodi in odpoveduje seje
upravnega odbora, skrbi za delo društva in informira in obvešča javnost o delu društva. Na podlagi
pooblastila lahko predsednika društva nadomešča podpredsednik društva.
5. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE
26. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje z:
• članarino, darili in volili, prispevki donatorjev in sponzorjev,
• dohodki od vpisnine v programe vadbe in tekmovanja,
• dohodki od priredite katere društvo organizira,
• prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
• prihodki iz javnih sredstev in drugih virov.

27. člen

Društvo samostojno razpolaga s svojimi sredstvi v skladu s svojim programom in s sprejetim
finančnim načrtom. Če pri opravljanju svoje dejavnost ustvari presežek nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med
člane društva je nična.

28. člen

Listine finančnega in materialnega poslovanja podpisuje predsednik društva, po njegovem pisnem
soglasju pa tudi blagajnik društva, ki vodi dokumentarno in finančno materialno poslovanje. Za
svoje delo je odgovoren predsedniku in skupščini. Za pomoč in urejanje finančno – materialnih
zadev lahko športno društvo angažira finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo,
Njegova dela so tudi:
• vodenje knjige prihodkov in odhodkov društva,
• sprejema vplačila in pobira članarino,
• obvešča predsednika in upravni odbor o finančnem poslovanju društva,
• izdela bilanco stanja,
• izvršuje plačila in
• ureja, arhivira knjigovodske listine in druge dokumente, fakture, obračune…
Poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva ter drugimi veljavnimi
predpisi, ki veljajo za društva. Poslovanje se vodi po metodi enostavnega knjigovodstva, vodi ga
oseba, ki je strokovno usposobljena in izbrana s strani upravnega odbora.
29. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa društva odprtega pri Banki
Koper. Blagajniško poslovanje vodi blagajnik v skladu z navodili za blagajniško poslovanje.
30. člen

Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventurno
knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odkupi le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda na podlagi sklepa skupščine.
31. člen

Društvo lahko ima tudi sponzorje in donatorje, to so fizične in pravne osebe, ki društvu materialno,
finančno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na
sejah skupščine društva, nimajo pa pravice odločanja.

6. PRENEHANJE DRUŠTVA
32. člen

Društvo lahko preneha s svojim delovanjem:
• na podlagi sklepa skupščine z najmanj dvotretjinsko večino prisotnih članov društva,
• po samem zakonu,
• s spojitvijo z drugimi društvi oziroma s pripojitvijo k drugemu društvu,
• s stečajem in
• s sodno odločbo o prepovedi delovanja.

33. člen

V primeru prenehanja delovanja društva je predsednik društva dolžan urediti vse formalnosti kot
so proces premoženja, izbris iz registra društev in drugo. V primeru prenehanja društva se njegovo
premoženje po poravnavi vseh obveznosti prenese na zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno
pravno osebo s podobnimi cilji.

7. KONČNE DOLOČBE
34. člen

Spremembe in dopolnitve statuta se spreminjajo po enakem postopku kot statut. Vsi predlogi za
spremembe in dopolnitve Statuta društva morajo biti predložene v pisni obliki upravnem odboru
najmanj tri mesece pred skupščino društva.
35. člen

Statut društva je bil sprejet na ustanovnem zboru Športnega društva CICI POSKOK, dne 19. 09.
2013 in velja od dneva potrditve oziroma registracije društva.

V Postojni, dne 19. 09. 2013
Predsednik društva: Jasmina Žvokelj

