
DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA
Na podlagi Zakona o društvih je ustanovni skupščina dne 1. decembra 2000 sprejela sklep o 
ustanovitvi DRUŠTVA PRIJATELJEV ŠPORTA in v ta namen sprejel naslednji
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SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje 
fizičnih oseb, ki delujejo na področju športa ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem 
področjem.

2. člen

Ime društva je DRUŠTVO PRIJATELJEV ŠPORTA (v nadaljnjem besedilu: društvo). Sedež 
društva je v Komendi, Glavarjeva cesta 57, 1218 KOMENDA.
Društvo deluje na območju občine Komenda.
Društvo ima svoj svoj pečat.
Pečat društva je pravokotne oblike z izpisanim imenom na desni strani: DRUŠTVO 
PRIJATELJEV ŠPORTA.

3. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ga zastopa predsednik društva, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik društva.

4. člen

Delo društva je javno. Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z ustreznimi in zainteresiranimi 
organizacijami in ustanovami. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij o društvu je 
odgovoren predsednik društva.

NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

5. člen

Društvo deluje na načelih:
● uresničevanje ustavnih določb, stališč družbenih organizacij, stališč Olimpijskega 

komiteja Slovenije - združenja športnih zvez;
● spodbujanja, razvijanja in krepitve odnosov v društvu in pri sodelovanju z drugimi 

športnimi organizacijami;
● pospeševanja množičnosti športa v skrbi za zdravje državljanov, kakor tudi za 

kakovostne dosežke v športu.

6. člen

Ta načela društvo uresničuje s tem da:



● spremlja razvoj športne kulture, ugotavlja stanje in predlaga ukrepe za rešitev odprtih 
vprašanj;

● spodbuja zanimanje za šport in olimpijsko gibanje med mladimi;
● oblikuje kratkoročne in dolgoročne načrte dela društva za njihovo izvajanje;
● ohranja svojo avtonomnost in se upira vsaki obliki pritiskov, vključno s tistimi, ki so 

politične, verske ali ekonomske narave;
● uveljavlja v društvu družbena načela o kadrovski politiki v športnih organizacijah;
● razvija uresničevanje norm obnašanja v društvu ter demokratično oblikovanje, 

sprejemanje in izvajanje odločitev;
● daje pobude in organizira oblike dejavnosti med svojim članstvom, ki zagotavljajo 

vključevanje športne kulture v druge organizacije;
● zagotavlja sodelovanje svojih članov v občinskem, medobčinskem, državnem in na 

drugih športnih tekmovanjih;
● daje pobude in organizira takšne oblike dela, ki omogoča drugim vključevanje v 

aktivnosti društva;
● skrbi za razvoj šolskega športa in strokovno usposobljenost trenerjev;
● sodelujejo z Olimpijskim komitejem Slovenije - združenjem športnih zvez in z panožnimi 

športnimi zvezami;
● prireja ter organizira športne prireditve in turnirje;
● v času turnirjev, prireditev, ligaških tekmovanj in priprav-treningov nudi gostinske 

storitve v skladu z zakonom;
● zavzema se za racionalno porabo finančnih sredstev;
● zavzema se za ustrezno zdravstveno varstvo svojih članov;
● usmerja in usklajuje delo svojih članov;
● razvija sodelovanje z drugimi športnimi društvi;
● izdaja društveno glasilo;
● v času športnih prireditev in turnirjev organizira glasbene prireditve - zabave;
● samostojno ali preko drugih organizacij sodeluje z tujo mednarodno društveno 

organizacijo pod pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi 
Republike Slovenije in da je v skladu z družbenim dogovorom o usklajevanju 
mednarodnega sodelovanja družbenih organizacij in društev.

ČLANSTVO

7. člen

Člani društva so redni in častni.
Redni član društva (v nadaljevanju: člani) postane lahko državljan Republike Slovenije, ki 
sprejema ta statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član društva in v ta namen podpiše 
pristopno izjavo.
Članstvo v društvu je prostovoljno, člani so lahko le fizične osebe, ki redno plačujejo članarino 
in aktivno sodelujejo pri izpolnjevanju nalog društva.
Častni član društva lahko postane član društva, ki je s svojim dolgoletnim delom v društvu 
prispeval k uspešnemu delovanju društva. Naziv častnega člana podeli skupščina.

8. člen

Članstvo se pridobi s podpisom pristopne izjave in sprejetjem tega statuta.



Prijava za rednega člana društva mora vsebovati: ime in priimek, datum in kraj rojstva in  
naslov prebivališča.

Članstvo preneha: z izstopom, z izključitvijo, s smrtjo člana, če član v dveh letih ne obnovi 
članarine ali s prenehanjem delovanja društva.

9. člen

Člani obnovijo članarino od 1. januarja do 31. decembrajanuarja za tekoče leto.
V kolikor član ne obnovi članarine, se mu avtomatično zamrzne članstvo.

10. člen

Pravice članov so:
● da sodelujejo v aktivnostih društva;
● da volijo in so voljeni v organe društva;
● da sodelujejo na športnih tekmovanjih;
● 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 

zmogljivost;
● da dobijo povrnjene materialne stroške, ki nastanejo v zvezi z dejavnostjo društva;
● da imajo pravico do razgovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovih 

odgovornostih;
● do pritožbe zoper odločitve organov društva.

11. člen

Dolžnosti članov so:
● da spoštuje statut;
● da vestno in odgovorno izpolnjujejo naloge društva;
● da sodeluje na športnih tekmovanjih;
● da vestno in odgovorno razpolagajo s društvenimi sredstvi;
● da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo društva;
● da redno plačujejo članarino;
● da opravlja prostovoljno delo;
● da volijo in so voljeni v organe društva.

ORGANI DRUŠTVA

12. člen

Organi društva so:
● Skupščina
● Upravni odbor
● Nadzorni odbor



● Častno razsodišče

13. člen

Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Skupščina je redna ali izredna.
Na vsake štiri leta je volilni skupščina.

14. člen

Redna skupščina je enkrat letnona štiri leta. Sklicuje jo predsednik najmanj 14 dni pred 
dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda. Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi, 
dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še: zapisnikarja 
in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, 
verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

15. člen

Izredno skupščino lahko skliče Upravni odbor ali Nadzorni odbor, ali se lahko skliče na zahtevo 
tretjine članov društva,
Izredna skupščina se skliče najmanj 30 dni pred dnevom sklica, z objavo dnevnega reda. Na 
zahtevo upravičenih sklicateljev izredne skupščine, mora Upravni odbor sklicati le-to 
najpozneje v 15 dneh po sprejemu zahtevka, v nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo 
sklicatelji sami.

16. člen

Skupščino sestavljajo vsi člani društva. Skupščini 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 
skupščina.

17. člen

Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj polovico tistih, ki imajo pravico odločanja. Če 
ob predvidenem času ni sklepčna, prične z delom 30 minut kasneje, če je prisotnih vsaj 10 
članov.
Skupščina sklepa z večino prisotnih glasov.
Če se odloča o spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva je potrebno da za to 
glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje skupščini najmanj polovica 
članov. Način glasovanja določi skupščina.

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



18. člen

Pristojnosti r  edne skupščine:  
● sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte društva;
● določa smernice delovanja društva;
● razpravlja o delu vseh ostalih organov društva;
● sprejema zaključni račun in finančni načrt društva;
● voli predsednika, podpredsednika in blagajnika ter ostale člane Upravnega odbora, 

Nadzornega odbora in Častnega razsodišča;
● daje priznanja, pohvale in nagrade;
● imenuje častne člane društva;
● odloča o pritožbah zoper odločitve Upravnega odbora in Častnega razsodišča;
● odloča o prenehanju ali združitvi društva.

19. člen

Izredna skupščina odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklicana.

20. člen

Sklepi redne ali izredne skupščine so obvezni za vse člane in organe društva.

UPRAVNI ODBOR

21. člen

Upravni odbor je operativno upravni organ društva, ki ga sestavljajo trije člani društva, ki jih 
izvoli skupščina.
Po svoji funkciji so člani Upravnega odbora: predsednik, podpredsednik, blagajnik.
Upravni odbor ima štiriletni mandat. Člani Upravnega odbora so lahko večkrat izvoljeni na ta 
položaj.

22. člen

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letnomesečno. Seje sklicuje 
predsednik (v njegovi odsotnosti podpredsednik) po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine 
članov Upravnega odbora. Če predsednik ne skliče seje, lahko to storijo prizadeti člani sami.

23. člen

Pristojnosti   Uprav  nega odbora so:  
● izvaja sklepe skupščine;
● sprejema odločitve, ki po statutu niso v pristojnosti skupščine;
● pripravlja gradiva in sklicuje skupščino;



● pripravlja predloge za splošne akte društva;
● poroča skupini o svojem delu;
● pripravlja in sprejema zaključni račun;
● pripravlja in sprejema programa dela;
● pripravi predlog tekmovanj;
● imenuje kapetane ekip;
● imenuje podpisnike;
● vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva;
● upravlja s premoženjem društva;
● ustanavlja delovne komisije, določa njihova delovna področja in pristojnosti, usmerja 

njihovo delo, imenuje in razrešuje člane komisij;
● skrbi za razvoj marketinga in ostalih oblik trženja;
● določa višino članarine;
● odloča o aktivnem članstvu;
● skrbi za zakonitost poslovanja;
● pripravlja in vodi prostovoljno delo;
● pripravlja predloge za priznanja in nagrade;
● neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih določa 6. člen tega statuta.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.

24. člen

Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov. Upravni 
odbor lahko kooptira do ene tretjine števila članov.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

25. člen

Predsednik društva:
● zastopa in predstavlja društvo;
● vodi zasedanja skupščine;
● sklicuje in vodi seje Upravnega odbora;
● skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in Upravnega odbora;
● opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov skupščine in Upravnega 

odbora;
● je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravni redom Republike 

Slovenije.

Za svoje delo je odgovoren skupščini in Upravnemu odboru.
V primeru njegove odsotnosti, njegove naloge prevzame podpredsednik.

NADZORNI ODBOR

26. člen



Nadzorni odbor nadzoruje delo organov društva in finančno materialno poslovanje, ter skrbi za 
uveljavljanje demokratičnih odnosov v društvu. Poleg tega opravlja tudi druge naloge, za 
katere je pooblaščen s posebnimi pooblastili.
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina.
Člani Nadzornega odbora ne morejo biti člani Upravnega odbora.
Enkrat letno obvezno poroča Upravnemu odboru. Obvezno daje poročilo o preteklem delu 
skupščini. Za svoje delo je odgovoren skupščini.

ČASTNO RAZSODIŠČE

27. člen

Častno razsodišče odloča o I. Stopnji o disciplinskih prestopkih in kršitvah članov društva. 
Sestavljena je iz predsednika,  in dveh članov in dveh namestnikov, ki jih izvoli skupščina. 
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku.
Zoper sklep Častnega razsodišča ima prizadeti član pravico pritožbe na Upravni odbor, ki 
dokončno odloči o zahtevi.

28. člen

Mandatna doba organov društva je štiri leta.

FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE

29. člen

Finančno materialno poslovanje se opravlja po določilih finančno materialnega poslovanja 
društva.

30. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega programa in finančnega načrta.

31. člen

Dohodki društva so:
● članarina;
● dohodki od pridobitne dejavnosti;
● dotacije;
● javna sredstva;
● darila, volila, sponzorstva;
● z lastno neposredno pridobitno dejavnostjo;
● iz drugih virov.



Pod lastno nepridobitno dejavnostjo se šteje oddajanje športnih objektov v najem za športne in 
ostale prireditve ter gostinska dejavnost ob, v in na športnih objektih.
Uporaba sredstev se določi z vsakoletnim finančnim načrtom.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti skladno z določili zakona.

32. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot 
take vpisane v inventarno knjigo.

33. člen

S premoženjem društva upravlja Upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo 
tretjim osebam le na podlagi sklepa Upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin 
društva odloča Upravni odbor.

34. člen

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z 
veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in 
materialnega poslovanja.

35. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko poslovnega računa pri banki.
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju.
Blagajnik poroča o finančnem poslovanju Upravnemu odboru najmanj enkrat mesečnoletno.
Društvo ima svoj poslovni račun.

36. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali podpredsednik, v njuni odsotnosti pa 
član Upravnega odbora.

37. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno 
poslovanje društva.

JAVNOST DELA



38. člen

Dejavnost društva temelji na načelu javnosti. Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren 
predsednik društva. Javnost dela se zagotavlja s tem, da so skupščina, seje Upravnega 
odbora in vseh ostalih organov društva javne. Društvo objavlja važnejša gradiva, dokumente, 
sklepe in stališča organov v sredstvih javnega obveščanja. Na seje vabi novinarje in druge 
zainteresirane državljane. Društvo lahko organizira tudi okrogle mize in podobne oblike 
javnega obveščanja.

KONČNE DOLOČBE

39. člen

Društvo preneha delovati:
● s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino navzočih članov;
● če pade število članov pod 10;
● z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela.

V primeru prenehanja društva postane pravni naslednik vsega društvenega premoženja 
občina Komenda.

40. člen

Ta statut je sprejela ustanovna skupščina dne 1. decembra 2000 in stopi v veljavo z dnem 
vpisa v register društev, ki se vodi pri Oddelku za upravne zadeve na Upravni enoti Kamnik.

41. člen

Spremembe tega statuta je sprejela skupščina Društva prijateljev športa dne 12. marca 2008 
in pričnejo veljati takoj.

42. člen

Spremembe tega statuta je sprejela skupščina Društva prijateljev športa dne __. marca 2012 
in pričnejo veljati takoj.

Podpredsednik  Predsednik
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