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ŠPORTNO DRUŠTVO FITT Črnuče je na svojem izrednem zboru z dne 14.5.2015 na podlagi  

Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2) in vseh njegovih dopolnitvah, sprejel 

posodobljen 

  

STATUT ŠPORTNEGA DRUŠTVA FITT ČRNUČE 

 

1. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA 

 

1.1. Ime društva je: Športno društvo FITT Črnuče 

 

1.2. Skrajšano ime društva je: Društvo FITT Črnuče 

 

1.3. Sedež društva je: Ljubljana, naslov; Cesta 24. Junija 62, 1231 Črnuče 

 

1.4. Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje na 

področju športa ali so kako drugače povezane s tem področjem. 

 

1.5. Društvo je pravna oseba zasebnega prava.  

 

1.6. Društvo ima svoj žig, ki je pravokotne oblike in na katerem je navedeno ime in sedež 

društva. 

 

1.7. Delovanje društva temelji na načelu prostovoljnosti, strokovnosti, vestnosti, poštenosti in 

javnosti.  

 

1.8. Društvo se lahko vključi/včlani tudi v druge športne asociacije, ki imajo podoben namen in 

cilj. 

 

2. NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA 

 

2.1. Namen društva je organizirano uvajanje in vodenje odraslih članov društva, mladine in 

otrok pri različnih rekreativnih ter tekmovalnih športno-zabavnih aktivnostih. 

 

2.2. Namen društva je tudi vzgoja za zdravo, ustvarjalno in koristno preživljanje prostega časa 

članov društva in razvijanje množičnosti športa. 
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2.3. Naloge društva so: 

- organiziranje in vodenje različnih tečajev s področja športnih aktivnosti, 

- organiziranje in vodenje športnih tekmovalnih ekip, 

- usposabljanje strokovnih kadrov za vzgojo in vodenje različnih športnih rekreativnih in 

tekmovalnih aktivnosti, 

- pripravljanje in organiziranje tekmovalnih in rekreativnih športnih tekmovanj in 

prireditev ter zabavnih prireditev, 

- sodelovanje z drugimi društvi in športnimi organizacijami, 

- razvijanje kulturno-zabavnega in družabnega življenja članov društva. 

 

Društvo za opravljanje svojih nalog lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost, katere namen je 

zbirati finančna sredstva za opravljanje nalog društva. Društvo lahko med drugim: 

 organizira zabavno športne prireditve, tekmovanja, rekreativne tečaje (SKD 

R93.190, druge športne dejavnosti), daje v najem nepremičnine in druga sredstva, s 

katerimi razpolaga (SKD R93.110, obratovanje športnih objektov) ter opravlja gostinske 

storitve (SKD I56.102, okrepčevalnice in podobni obrati);  

 lahko izposoja opremo za člane društva (SKD N77.210, dajanje športne opreme v 

najem in zakup), prodaja športno opremo, majice, pokrivala in druge produkte z 

emblemom oziroma logotipom ali maskoto društva (SKD G47.640, SKD G47.990, SKD 

G47.910 –  trgovina..);  

 izvaja marketinško dejavnost (oglaševanje, plakatiranje, promocija sponzorjev in 

njihovih blagovnih znamk na dogodkih, ki jih organizira društvo in na spletnih straneh 

društva, organizira trženjske akcije in novinarske konference, opravlja raziskavo trga in 

javnega mnenja) (SKD M73.110, SKD M73.120, SKD M73.200 – dejavnost oglaševanja, 

raziskave,…); 

 trži športne prireditve (prodaja/nakup igralcev), poslovne storitve (dajanje pisarne 

ali športne opreme v najem) (SKD R93.190, druge športne dejavnosti; SKD N77.210, 

dajanje športne opreme v najem in zakup);  

 izposoja društvenega kombija (SKD N77.110, dajanje lahkih motornih vozil v najem 

in zakup); 

 organizacija potovanj na priprave in tekme, na mednarodne nastope (SKD 

N79.120, dejavnost organizatorjev potovanj). 

 

Te dejavnosti so namenjene pridobivanju dohodka. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno.  
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Društvo pridobitno dejavnost izvaja preko svojih članov, katerim določi pooblastila predsednik 

društva, lahko pa tudi z angažiranjem drugih oseb po pogodbi o delu, po poslovnih pogodbah 

o delu, po poslovnih pogodbah z gospodarskimi subjekti ali kako drugače. 

Pridobitna dejavnost se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi ter v obsegu, potrebnem za 

doseganje namena in nalog društva. 

 

2.4. Cilji, katere društvo uresničuje s svojimi nalogami so: 

- v društvu mora delovati izobražen strokovni kader, 

- nastopanje s športnimi tekmovalnimi ekipami v različnih starostnih tekmovanjih 

organiziranih pod okriljem športnih panožnih zvez, 

- izvajanje tekmovalnih in rekreativnih športnih tekmovanj in prireditev, 

- izvajanje kulturno-zabavnih in družabnih prireditev, 

- vzajemno sodelovanje z drugimi društvi in športnimi organizacijami. 

 

3. ČLANSTVO DRUŠTVA 

 

3.1. Vsak državljan RS in tuj državljan lahko postane član društva in deluje v društvu pod 

enakimi pogoji. Članstvo v društvu je prostovoljno. 

 

3.2. Za članstvo v društvu se mora izpolniti pisno pristopno izjavo. Članstvo se pridobi z dnem, 

ko je pisna pristopna izjava izročena upravnemu odboru društva, ki sprejema člane. Če se 

v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki 

nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik oziroma 

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

zastopnik oziroma skrbnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

 

3.3. Društvo ima redne in častne člane. O podelitvi statusa častnega člana društva odloča 

upravni odbor društva, na podlagi kriterijev: prispevek kandidata k razvoju športa, 

uspešnemu delovanju društva ter njegovega razvoja in druge aktivnosti kandidata na 

področju dejavnosti društva. Častno članstvo lahko pridobi tudi nečlan društva, ki pa v 

tem primeru nima volilne pravice in pravice odločanja. 

 

3.4. Član društva je ljubitelji športa, ki čuti pripadnost društvu in to dokazuje s svojim delom 

istočasno pa mora tudi spoštovati statut društva, odločitve organov društva in plačevati 

članarino, ki jo vsakoletno določi upravni odbor društva. Enake obveznosti veljajo za 

častne člane, s tem da so ti opravičeni plačila članarine. 
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3.5. Član društva ima pravico, da se aktivno vključi v vse aktivnosti društva ter ima pravico 

voliti in biti izvoljen v vse organe društva (izjema je predstavljena v členu 3.6). 

 

3.6. Mladoletni člani do 15 leta starosti in člani, ki nimajo poslovne sposobnosti, pri upravljanju 

društva sodelujejo preko svojih zakonitih zastopnikov oziroma skrbnikov. Mladoletni člani 

po dopolnjenem 15 letu starosti pri upravljanju društva sodelujejo sami.  

 

3.7. Članstvo v društvu preneha z izstopom, smrtjo, izključitvijo, črtanjem ali s prenehanjem 

delovanja društva. 

 

3.8. Član izstopi iz društva z izstopno izjavo, za katero se smiselno uporabljajo določila točke 

3.2. Izstop stopi v veljavo z dnem, ko je društvu predana pisna izstopna izjava.  

 

3.9. Član društva je lahko izključen iz društva, če ne spoštuje statut društva ter sprejetih 

odločitev organov društva, če zavestno ravna proti interesom in ugledu društva in svojih 

kršitev kljub pisnemu opominu, s strani predsednika upravnega odbora društva, ne 

odpravi. O izključitvi odloča na I. stopnji disciplinski odbor. Na predlog disciplinskega 

odbora izključitev izreče upravni odbor. 

 

3.10. Če član društva ne plačuje članarine več kot tri mesece zaporedoma in za to nima 

opravičljivega razloga, se ga o tej kršitvi pisno opozori. V kolikor se kršitev v 

dogovorjenem roku ne odpravi, se o kršitvi obvesti disciplinski odbor. 

 

3.11. Status častnega člana preneha z izstopom, smrtjo, s prenehanjem delovanja društva in 

odvzemom statusa. O le-tem odločba upravni odbor. 

Upravni odbor lahko odvzame status častnega člana, če oceni da so zato podani 

utemeljeni razlogi, upoštevaje kriterije za podelitev častnega članstva. 

 

3.12. Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. 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. 

 

4. ORGANI DRUŠTVA 

 

4.1. Organi društva so: zbor društva, upravni odbor, nadzorni odbor, disciplinski odbor, športni 

direktor, podpredsednik in predsednik društva. 
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ZBOR 

4.2. Najvišji organ društva je zbor. Zbor sestavljajo vsi člani društva. 

 

4.3. Zbor je lahko reden ali izreden. 

Redni zbor se skliče enkrat letno ob sprejemu letnega poročila. 

Izredni zbor se skliče po potrebi na podlagi sklepa upravnega odbora ali na podlagi 

zahteve vsaj ene tretjine rednih članov društva. Izredni zbor mora sklicati predsednik 

društva v roku 30 dni po prejemu pisnega predloga za sklic. Če tega ne stori predsednik 

društva, ga lahko skliče predlagatelj. Izredni zbor sklepa samo o zadevi, zaradi katere je 

sklican. 

 

4.4. Zbor društva skliče predsednik društva vsaj 15 dni pred zborom s pisnim vabilom članom 

poslanim po elektronski ali navadni pošti ter z objavo na spletni strani društva. V vabilu 

mora biti naveden datum in ura, kraj zbora ter dnevni red. 

Zbor lahko veljavno odloča le o zadevah, ki so bile uvrščene na dnevni red. Zbor vodi 

predsednik društva do izvolitve delovnega predsedstva v sestavi predsednika zbora, 

zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika. Predsednik zbora vodi zbor, zapisnikar o 

njegovem delu piše zapisnik, zapisnik podpišejo vsi člani delovnega predsedstva. Po 

potrebi zbor lahko izvoli tudi volilno komisijo in druge potrebne delovne organe. 

 

4.5. Zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj ena polovica članov. Če sklicani zbor ni sklepčen, se 

zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor sklepčen, če je prisotnih 

najmanj 10 članov. 

 

4.6. Zbor sprejema odločitve z navadno večino prisotnih glasov, razen v primerih, ko statut 

zahteva večjo večino. 

 

4.7. Če se odloča o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj dve 

tretjini prisotnih članov in da zboru prisostvuje najmanj polovica članov društva. 

 

4.8. Pristojnosti zbora so: 

- Sprejema oz. po potrebi spreminja ter dopolnjuje statut društva, 

- sprejema letni program dela, 

- sprejema letno poročilo društva, ki vsebuje tudi zaključni račun,  

- imenuje in razrešuje 3 (od skupaj štirih) člane upravnega odbora društva, vse člane 

nadzornega odbora in vse člane disciplinskega odbora, 

- razpravlja o delu in poročilih ostalih organov društva ter sklepa o njih, 

- daje pohvale, priznanja in nagrade, 



 

6 

- lahko sprejme poslovnik o svojem delu, 

- odloča o nagradah za delo članom upravnega odbora, 

- odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinskega 

odbora, 

- dokončno odloča o izključitvi članov iz društva, 

- sklepa o prenehanju delovanja in združevanju društva, 

- druge pristojnosti v skladu z zakonom. 

 

UPRAVNI ODBOR 

4.9. Upravni odbor je izvršilni organ društva. 

 

4.10. Upravni odbor ima skupno 4 člane. Za člane upravnega odbora je lahko izvoljen le član 

društva. Športni direktor je po svoji funkciji član upravnega odbora. Vsi člani upravnega 

odbora ne glede na postopek izvolitve ali imenovanja imajo enake pravice in dolžnosti, če 

ta statut ne določa drugače.  

Člani upravnega odbora izmed sebe izvolijo predsednika društva in podpredsednika 

društva, ki nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Društvo 

ima lahko tudi častnega predsednika. O častnem predsedniku odloči upravni odbor 

društva na podlagi prispevka posameznega kandidata k razvoju, delu in uspehom društva. 

Mandat častnega predsednika je trajen. 

Društvo ima enega zakonita zastopnika in sicer je to predsednik društva. Predsednik 

zastopa društvo samostojno in brez omejitev (vendar hkrati skladno tudi s točko 4.15) oz. 

lahko tudi da pisno pooblastilu podpredsedniku, za časovno omejeno zastopanje društva. 

 

4.11. Mandat voljenih članov upravnega odbora je štiri leta in so po izteku mandata lahko 

neomejeno krat ponovno izvoljeni. Mandat športnega direktorja kot člana upravnega 

odbora preneha, če mu preneha funkcija športnega direktorja.  

 

4.12. Članu upravnega odbora mandat lahko predčasno preneha: 

- na podlagi odstopne izjave. V tem primeru mandat preneha z dnem, ko je odstopna 

izjava posredovana društvu; 

- ob prenehanju članstva v društvu. V tem primeru mandat preneha z dnem prenehanja 

članstva; 

- z razrešitvijo. V tem primeru mandat preneha z datumom, ki ga zbor določi hkrati z 

razrešitvijo člana. O razrešitvi odloča zbor na predlog upravnega odbora ali 

nadzornega odbora ali vsaj tretjine članov društva, ki zahtevajo sklic izrednega zbora. 

Član upravnega odbora je lahko predčasno razrešen tudi brez utemeljenega razloga.  
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4.13. Upravni odbor sprejema odločitve na sejah. Seje sklicuje predsednik društva s pisnim 

vabilom, poslanim po navadni ali elektronski pošti, vsaj 8 dni vnaprej. Vabilo mora poleg 

datuma, časa in kraja zasedanja vsebovati tudi dnevni red seje.  

 

4.14. Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj ena polovica članov. 

Vsak član UO ima en glas. 

Upravni odbor sprejema odločitve tako, da je odločitev sprejeta, če zanjo glasuje večina 

prisotnih glasov, če ta statut ne določa drugače. Če je število glasov neodločeno, je 

odločilen rezultat glasovanja predsednika društva.  

 

4.15. Pristojnosti upravnega odbora so:  

- sprejema spremembe naslova sedeža društva; 

- imenuje in razrešuje športnega direktorja društva; 

- izvršuje sklepe zbora društva; 

- pripravlja gradivo, predloge,… za zbor; 

- daje mnenje k letnemu poročilu društva, ki ga izdela predsednik društva in ga 

posreduje zboru društva; 

- daje mnenje k letnemu programu dela, ki ga izdela predsednik društva in ga 

posreduje zboru društva in ki vključuje finančni plan; 

- podeljuje status častnih članov društva in imenuje častne predsednike društva; 

- odloča o nagradi (dodatnemu plačilu za uspešno delo) članom organov društva; 

- sprejema pravilnike društva in njihove dopolnitve in spremembe; 

- lahko sprejme poslovnik o svojem delu; 

- ustanavlja in ukinja komisije društva; 

- spremlja uresničevanje programa društva; 

- upravlja s premoženjem društva; 

- daje soglasje predsedniku društva k sklenitvi pravnih poslov, katerih vrednost presega 

9.000,00 EUR; 

- skrbi za sodelovanje z ostalimi društvi in drugimi pravnimi osebami; 

- ima druge pristojnosti, skladno z zakonom in tem statutom. 

 

4.16. Upravni odbor lahko za svoje delo imenuje komisije. Naloge komisije, število njenih članov 

in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani društva in so za 

svoje delo odgovorni upravnemu odboru društva. 

 

4.17. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru društva in je dolžan za sejo zbora 

pripraviti poročilo o svojem delu. 
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DISCIPLINSKI ODBOR 

4.18. Disciplinski odbor odloča na I. stopnji o disciplinskih prekrških članov društva. Sestavljen 

je iz 3 članov, ki jih izvoli zbor za dobo 4 let. Izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinski 

odbor se sestaja po potrebi. Disciplinski odbor vodi postopek in izreka ukrepe v skladu z 

disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme upravni odbor. 

 

4.19. Zoper sklep disciplinskega odbora ima prizadeti pravico pritožbe na zbor, katerega 

odločitev je dokončna. 

 

4.20. Disciplinski odbor lahko izreče opomin, javni opomin ali člana izključi iz društva. 

 

4.21. Za sklepčnost in potrebno večino za odločanje disciplinskega odbora se smiselno 

uporabljajo statut o sklepčnosti in odločanju upravnega odbora. 

 

4.22. Disciplinski odbor je za svoje delo odgovoren zboru in je dolžan za sejo zbora pripraviti 

poročilo o svojem delu. 

 

ŠPORTNI DIREKTOR 

4.23. Športni direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in predsedniku društva. 

Športnega direktorja imenuje in razreši upravni odbor društva. Ko upravni odbor odloča o 

imenovanju športnega direktorja, odloča o četrtem članu upravnega odbora. 

 

4.24. Mandat športnega direktorja je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

4.25. Pristojnosti športnega direktorja so: 

- opravlja funkcijo koordinatorja dela mlajših selekcij, 

- v razmerju do trenerjev je njihov predstojnik,  

- izdelava predloga letnega programa dela za vse selekcije, katerega da v potrditev 

upravnemu odboru, 

- izdelava poročila o delu selekcij,  

- izdelava predloga letnega programa strokovnega šolanja trenerjev, katerega da v 

potrditev upravnemu odboru, 

- izvaja sklepe predsednika društva, upravnega odbora, nadzornega odbora in zbora  

društva, 

- izvaja druge naloge skladno z akti društva. 
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NADZORNI ODBOR 

4.26. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja 

nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem društva, opravi notranji nadzor v skladu z 

določbami ZDru-1 preden je letno poročilo posredovano v sprejem zboru društva. 

 

4.27. Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Njihov mandat je štiri leta. Člani nadzornega odbora 

ne morejo biti člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, 

vendar nimajo pravice odločanja 

 

4.28. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Odločitve sprejema z večino 

vseh glasov. 

 

4.29. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru in je dolžan za sejo zbora pripraviti letno 

poročilo o svojem delu. 

 

PREDSEDNIK DRUŠTVA 

4.30. Predsednika društva imenuje in razreši upravni odbor društva. Predsednik društva je lahko 

le član društva. 

 

4.31. Predsednik društva je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru. 

 

4.32. Mandat predsednika društva je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 

 

4.33. Pristojnosti predsednika društva so: 

- zastopa društvo navzven, pri čemer za sklenitev poslov, katerih vrednosti presega 

9.000,00 EUR potrebuje soglasje upravnega odbora, za prodajo, nakup in 

obremenitev nepremičnin pa potrebuje soglasje zbora društva, 

- opravlja funkcijo tajnika društva, 

- v razmerju do zaposlenih je njihov predstojnik, 

- opravlja funkcijo blagajnika društva, 

- izdelava letnega poročila, 

- izdelava letnega programa dela, ki vključuje finančni načrt. 

- izvaja sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in zbora društva, 

- pripravlja predloge aktov društva, 

- izvaja druge naloge skladno z akti društva. 

 

4.34. Predsednik društva je odgovoren za zakonitost delovanja društva. 
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5. JAVNOST DELA DRUŠTVA 

 

5.1. Delo društva je javno, 

 

5.2. Vsi člani društva imajo pravico vpogleda v zapisnike vseh organov društva. 

 

5.3. Društvo lahko izdaja tudi občasno društveno glasilo. 

 

5.4. Društvo lahko svoje člane obvešča tudi preko sredstev javnega obveščanja. 

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da 

društvo organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike 

zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter sredstev javnega obveščanja. 

 

5.5. Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik društva. 

 

 

6. FINANCIRANJE DRUŠTVA 

 

6.1. Društvo pridobiva sredstva za svoje delo:  

- s članarinami, 

- iz javnih sredstev, 

- s prispevki sponzorjev,  

- z darili in volili, 

- s prihodki od opravljanja pridobitne dejavnosti 

- na druge načine. 

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 zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 

6.2. Društvo je dolžno voditi poslovne knjige v skladu z veljavnimi predpisi. Materialna in 

finančna evidenca se opravlja po načelu blagajniškega in materialnega poslovanja, ki 

mora biti v skladu z računovodskimi standardi.  

 

6.3. Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva prirejenega za 

njegove potrebe. 

 

6.4. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora 

tega porabiti za opravljanje svoje dejavnosti. 
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6.5. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 

 

6.6. Delo blagajnika društva opravlja predsednik društva. Njegovo delo je javno. 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 

poslovanje društva. 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega 

strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 

 

6.7. Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi skladno s programom in letnimi finančnimi plani, 

ki jih sprejme zbor. Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva ali po 

pisnem pooblastilu tudi podpredsednik društva. 

 

6.8. Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa pri slovenski banki. 

 

6.9. Odtujitev in zamenjava osnovnih sredstev se sme opraviti samo s sklepom zbora. 

 

6.10. Ostanek premoženja društva po izpolnitvi vseh njegovih obveznosti ob njegovem  

eventualnem prenehanju  pripada drugemu športnemu društvu in sicer Odbojkarskemu 

klubu ACH Volley Ljubljana. 

 

7. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

7.1. Ta statut stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme zbor Športnega društva FITT Črnuče, 

uporabljati pa se začne z dnevom sprejema na zboru. 

 

7.2. S tem dnem preneha veljati do sedaj veljaven statut Športnega društva FITT Črnuče, ki je 

bil sprejet z dne 11.3.2015. 

 

V Ljubljani,  14.5.2015 

Zakoniti zastopnik: 

Predsednik UO Športnega društva FITT Črnuče 

Gregor Kumer 

 


