Na podlagi Uradni list RS, št. 64/2011 UPB2 in 21/2018 - ZNOrg je občni zbor na seji vseh
članov, dne 17. april 2020 sprejel naslednji

STATUT
KOTALKARSKEGA KLUBA ZVEZDA

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Kotalkarski klub ZVEZDA (v nadaljevanju društvo) je društvo v smislu določil Zakona o društvih
Uradni list RS, št. 64/2011 UPB2 in 21/2018 - ZNOrg.
Društvo ima svoj znak, okrogle oblike, katerega velikost se prilagaja vrsti uporabe. Na modri
podlagi je silhueta zvezde na kotalkah bele barve. Silhueto obkroža bel napis Kotalkarski klub
Zvezda.
Delovanje društva je javno.
Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.
2. člen
Ime društva je Kotalkarski klub ZVEZDA (v nadaljevanju društvo).
Sedež društva je v Ljubljani, Šmartinska cesta 72.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije.
Štampiljka društva je pravokotne oblike z napisom KOTALKARSKI KLUB ZVEZDA.
V društvu se odvija izobraževalna, rekreativna in tekmovalna dejavnost na področju
umetnostnega kotalkanja in ostalih kotalkarskih in rolarskih športov, baIeta in plesa.
3. člen
Društvo je združevanje fizičnih oseb, ki se prostovoljno združujejo zaradi izobraževalne,
rekreativne, tekmovalne in organizacijske dejavnosti na področju umetnostnega kotalkanja in
ostalih kotalkarskih in rolarskih športov, baleta in plesa.

4. člen
Društvo deluje v skladu z zakonodajo, veljavno v Republiki Sloveniji.
V okviru svoje dejavnosti se po potrebi društvo povezuje in sodeluje z drugimi društvi in
organizacijami v Sloveniji in tujini.
Društvo se lahko včlanjuje v sorodne domače in tuje organizacije.

5. člen
Delovanje društva je javno.
Javnost delovanja zagotavlja z javnimi sejami organov društva, dostopnostjo zapisnikov sej,
javnostjo vseh prireditev, ki jih organizira društvo, z obveščanjem preko sredstev javnega
obveščanja in z izdajanjem publikacij za svoje člane.
Za javnost dela je odgovoren predsednik društva.
6. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo zastopa predsednik društva, ki je lahko le poslovno sposobna fizična oseba.
7. člen
Za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik društva.
Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z
vsem svojim premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga
drugega zmanjšale premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov
na drugo obstoječo ali novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje
premoženja, čeprav so vedele, da društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam.
Odgovorne osebe odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim
ravnanjem.
Za obveznosti društva v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali
pravna oseba, če je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist in sicer, do višine
pridobljene premoženjske koristi.

NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
8. člen
Namen društva je združevati fizične osebe, ki se izobraževalno, rekreativno ali tekmovalno
ukvarjajo z umetnostnim kotalkanjem in ostalimi kotalkarskimi in rolarskimi športi, baletom in
plesom in dosegati dobre rezultate predvsem na tekmovalnem področju.
9. člen
Za uresničevanje svojih dejavnosti društvo opravlja naslednje naloge:
a) Na organizacijskem področju:
-

sprejema statut, pravilnike in druge akte društva v skladu z veljavnimi predpisi o društvih,
predstavlja včlanjene fizične osebe in zastopa njihove koristi,
sprejema člane v društvo,
določa in pobira članarino in druge prispevke,
sodeluje z drugimi društvi in organizacijami,
opravlja druge naloge, ki jih določajo člani na občnih zborih,
upravlja premoženje društva.

b) Na področju društvenih športov se ukvarja z nepridobitnimi dejavnostmi in delno s
pridobitnimi, ki so potrebne za uresničitev ciljev oz. za uspešno opravljanje nepridobitne
dejavnosti.
Nepridobitne dejavnosti:
- razvija in pospešuje društvene dejavnosti,
- organizira tekmovanja in se jih udeležuje,
- organizira oblike priprav na tekmovanja,
- organizira rekreacijo, vodene vadbe in športno-družabne dogodke,
- organizira tečaje in delavnice društvenih športov za predšolsko in šolsko mladino,
- publikacije,
- organizira vadbo za otroke s posebnimi potrebami.
Pridobitne dejavnosti:
- marketinška dejavnost oz. reklamiranje sponzorjev na prireditvah za kar bo sklenjena
pogodba (M 73.120).

ČLANSTVO
10. člen
Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba. Vsaka
oseba lahko postane ob enakih pogojih član društva, na način, ki je določen v tem statutu.
Član lahko postane vsaka fizična oseba, ki se s pristopno izjavo zaveže k izpolnjevanju članske
obveznosti.
Član je dolžan plačevati članarino, ki je določena na občnem zboru.
11. člen
Vse nove člane sprejema občni zbor, na njihovo željo.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba, do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima
opravilne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 7. leta do
dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom podati pisno
soglasje. Pri odločanju v njihovem imenu glasuje zakoniti zastopnik. Zakoniti zastopnik plačuje
članarino za osebe do 15.leta. Prav tako ob vpisu zakoniti zastopnik prejme pravilnik o izvajanju
programa treniranja, rekreacije in tekmovanj sprejet na občnem zboru in s podpisom potrdi, da
se z njim strinja in da bo skrbel za dosledno uresničevanje le tega.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član ima pravico izstopiti iz društva kadarkoli. O tem mora
pisno obvestiti društvo. Po prejemu pisnega obvestila prenehajo vse pravice v društvu. Po
poravnavi vseh obveznosti do društva, članstvo preneha.
12. člen
Pravice članov:
-

-

sodelovanje pri delu društva,
udeleževanje prireditev, tekmovanj, priprav, izletov in drugih aktivnosti, ki jih organizira
društvo,
za aktivno delo v društvu prejemajo finančna nadomestila v obliki povrnitve potnih in
drugih stroškov, po merilih strokovnega dela in porabljenega dela in časa pa tudi
nagrado za opravljeno delo,
volijo in so izvoljeni v organe društva,
so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem.

13.člen
Dolžnosti članov:
-

da redno poravnajo svoje finančne obveznosti do društva,
aktivno sodelovanje pri izvrševanju nalog in sklepov društva,
aktivno sodelovanje v društvu in prispevanje k uresničevanju ciljev društva,
aktivno sodelovanje pri aktivnostih, ki jih organizira društvo, prireditvah in tekmovanjih,
udeleževanje občnih zborov in posvetov,
uresničevanje in upoštevanje statuta društva.
14. člen

Članstvo v društvu preneha:
-

s prostovoljnim izstopom iz društva,
s smrtjo,
z izbrisom iz članstva, če član ne poravna članskih obveznosti v roku treh mesecev od
nastanka teh obveznosti,
z začasno ali trajno izključitvijo, o čemer odloča disciplinski odbor. Zoper to odločitev je
možna pritožba v roku 30 dni od dneva prejema odločbe. O pritožbi odloča občni zbor.
Član prostovoljno izstopi iz društva, če občnemu zboru pošlje pisno izjavo o izstopu.

ORGANI DRUŠTVA
15. člen
Društvo ima naslednje organe:
1) Občni zbor (zbor vseh članov)
2) Izvršni odbor
3) Nadzorni odbor
4) Častno razsodišče
5) Predsednik društva
6) Podpredsednik društva
7) Tajnik in blagajnik društva
Dokler članstvo ne bo preseglo števila 16, opravljajo naloge organov društva vsi člani. lzmed
sebe izvolijo predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika, ostale organe oz. člane
izvršnega odbora, razen občnega zbora, pa po potrebi imenujejo izmed članov.

OBČNI ZBOR
16. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva.
Občni zbor je lahko reden ali izreden.
Redni občni zbor sklicuje predsednik najmanj enkrat letno.
Izredni občni zbor se sklicuje na zahtevo najmanj ene tretjine članstva.
Izredni občni zbor se sklicuje tudi po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora.
Predsednik društva je dolžan sklicati občni zbor najkasneje v roku 30 dni od sprejetja zahteve. V
nasprotnem primeru ga lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi
materiali. Izredni občni zbor lahko sklepa le o zadevi, za katero je sklican.
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najkasneje 7 dni pred dnevom,
za katerega je sklican.
17. člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino prisotnih članov. Če se odloča o spremembi statuta ali o
prenehanju delovanja društva je potrebno, da za predlog sklepa glasujeta najmanj dve tretjini
vseh članov.
18. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članstva. Če občni zbor ni sklepčen, se
zasedanje preloži za 30 minut. Šteje se, da je večina zagotovljena, če je tedaj prisotna vsaj
tretjina članstva, in so bili ostali ki niso prisotni, vabljeni pismeno, pravočasno.
19. člen
Občni zbor odpre predsednik društva. Občni zbor izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in
overovatelja zapisnika.

20. člen
Pristojnosti rednega občnega zbora:
-

sprejema statut, spreminja statut, sprejema druge akte,
sprejema program dela,
določa smernice delovanja društva,
voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in ostale člane
izvršnega odbora, nadzornega odbora,
sprejema zaključni račun,
odloča o prenehanju društva,
odloča o združitvi društva,
določi višino članarine in način plačevanja,
imenuje častne člane društva,
odloča o priznanjih in nagradah,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani društva, skladno s cilji društva.
21. člen

Izredni občni zbor, skladno s tem statutom, lahko odloča le o vprašanju, zaradi katerega je bil
sklican.
22. člen
Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane društva.

IZVRŠNI ODBOR
23. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ društva, ki ga sestavljajo 3 člani društva, predsednik in dva člana.
Istočasno se izvolita tudi dva nadomestna člana.
Mandatna doba članov in nadomestnih članov izvršnega odbora je 4 leta.
24. člen
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. Seje sklicuje predsednik, po
lastni presoji ali na zahtevo članov izvršnega odbora.
Če predsednik ne skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani sami.

25. člen
Pristojnosti izvršnega odbora:
-

izvaja sklepe občnega zbora društva,
pripravlja poročila o delu društva,
pripravlja predloge za splošne akte društva,
pripravi predlog finančnega načrta ter zaključni račun,
pripravi predlog programa dela,
vodi evidenco članov društva,
upravlja s premoženjem društva,
sestavlja letni koledar rekreativnih in tekmovalnih dejavnosti,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih naloži občni zbor.
26. člen

Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, ki je hkrati predsednik izvršnega
odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva.
Izvršni odbor sprejema sklepe, če je za njih glasovala večina njegovih članov.

NADZORNI ODBOR
27. člen
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor
nad finančno materialnim poslovanjem društva.
Sestavljajo ga 3 člani, ki so bili izvoljeni na občnem zboru za dobo enega leta. Med seboj izvolijo
predsednika.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora.

ČASTNO RAZSODIŠČE
28. člen
Častno razsodišče odloča na 1. stopnji o disciplinskih prestopkih in kršitvah društva.
Sestavljeno je iz treh članov in dveh namestnikov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4-ih let. Izmed
sebe izvolijo predsednika.
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po predpisih o disciplinskem
postopku. Zoper sklep častnega razsodišča ima prizadeti član pravico pritožbe na občni zbor, ki
dokončno odloči o zadevi.
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so sledeče:
-

kršitve statuta,
neizvrševanje sprejetih zadolžitev,
neizvrševanje sklepov občnega zbora,
dejanje, ki ruši ugled društva.
29. člen

Ukrepi častnega razsodišča:
-

opomin,
javni opomin,
izključitev.

PREDSEDNIK DRUŠTVA
30. člen
Predsednik zastopa in predstavlja društvo doma in v tujini. Predsednik društva je hkrati tudi
predsednik izvršnega odbora. Izvoli ga občni zbor za dobo 4 let.
Odgovoren je za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije. Za
svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru.

31. člen
Predsednik društva lahko svoja pooblastila deloma ali začasno prenese, s pooblastilom, na
podpredsednika društva.
V času krajše odsotnosti, do treh (3) mesecev, ga nadomešča podpredsednik društva, tako da
zagotavlja izvajanje nujnih nalog.
V primeru odsotnosti, daljše od treh (3) mesecev, člani društva na rednem ali izrednem občnem
zboru izvolijo novega predsednika.

PODPREDSEDNIK DRUŠTVA
32. člen
Podpredsednik pomaga predsedniku pri vodenju društva. Za svoje delo je odgovoren izvršnemu
odboru in občnem zboru. Občni zbor voli in razrešuje podpredsednika društva.
Mandat podpredsednika traja 4. leta.
V času odsotnosti predsednika društva se ravna v skladu z 31. členom.

TAJNIK DRUŠTVA
33. člen
Tajnik društva ima naslednje naloge:
-

vodi društveno administracijo,
sodeluje s predsednikom društva pri pripravi gradiva za Občni zbor in Izvršni odbor,
skrbi za povezavo med društvenimi organi,
skrbi za obveščanje javnosti in članov društva,
opravlja druge naloge v skladu s temi pravili in pooblastili društvenih organov.

lzvoli ga Občni zbor za dobo 4 let.
Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.

BLAGAJNIK DRUŠTVA
34. člen
Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje društva ter daje Občnemu zboru in
Izvršnemu odboru finančna poročila.
lzvoli ga Občni zbor za dobo 4 let.

PODRUŽNICE DRUŠTVA
35. člen
Društvo ima lahko podružnice, ki so organizirane po teritorialnem principu.
Podružnice ustanovi in ukinja občni zbor, glede na potrebe društva.
Občni zbor s sklepom o ustanovitvi podružnice določi:
-

ime in naslov podružnice,
zastopnika podružnice,
dejavnosti podružnice,
pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun društva.

Člani podružnice so člani matičnega društva. Člani podružnice na občnem zboru sodelujejo
neposredno tako, da so neposredno vabljeni na sejo občnega zbora.
Podružnice društva niso samostojne pravne osebe, temveč so zgolj oblika notranje
organiziranosti društva.
V imenu podružnice društva mora biti poleg imena društva vpisan še dodatek “podružnica” in
kraj.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
36. 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 sprejmejo zaključni račun.

37. člen
Prihodki društva :
-

članarina (Članarina je brezpogojni prispevek članov, za katerega se ne nudi nikakršnih
materialnih dobrin in storitev),
donacije,
dohodek iz dejavnosti društva in iz naslova materialnih pravic,
javna sredstva,
drugi viri.

Presežek prihodkov mora društvo porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja med člane je nična.
38. člen
Društvo ima lahko premično in nepremično premoženje, ki mora biti kot last društva vpisana v
inventarno knjigo.
39. člen
S premoženjem društva upravlja izvršni odbor. O nakupu premičnin in nepremičnin odloča Občni
zbor.
40.člen
Finančno in materialno poslovanje društva vodi blagajnik in sicer skladno s predpisi s tega
področja.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju bo društvo zagotavljalo na način in v obliki,
določeni s Pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju ter računovodstvu, sprejetem na
občnem zboru dne 1. november 2018.
41. člen
Člani društva imajo pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in v poslovanje
društva.
42. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko računa pri ustrezni bančni organizaciji.

43. člen
Društvo ima lahko tudi donatorje. Ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno,
moralno ali kako drugače pomagajo.

PRENEHANJE DRUŠTVA
44. člen
Društvo preneha delovati:
- s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino vseh članov,
- po samem zakonu,
- če število pade pod tri,
- s spojitvijo z drugimi društvi.
45. člen
Razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanja društva :
Preostanek premoženja društva se, po poravnavi vseh obveznosti, s sklepom prenese na po
dejavnosti sorodno društvo, ki deluje v skladu z določili Zakona o društvih.
Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

KONČNE DOLOČBE

46. člen
Ta statut je bil sprejet z glasovi večine članov društva in se spreminja na enak način, na rednem
ali izrednem občnem zboru.
47. člen
Izvršni odbor lahko, po potrebi, v skladu s tem statutom izdela poslovnik oz. podrobnejša
navodila o delu organov društva, aktivnostih članov in podobno.

48. člen
Ta pravila je sprejel občni zbor dne 17.04.2020, v Ljubljani, in veljajo takoj.

PREDSEDNIK DRUŠTVA
PETRA MAŠKE

