Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih - ZDru (Uradni list RS, št. 60-2789/1995,
49-2163/1998 –
odločba US, 89-4265/1999 – spremembe in dopolnitve) je bil na ustanovnem zboru
Športno kulturnega društva Čelešnk dne 01.10.2004 sprejet

STATUT
ŠPORTNO KULTURNEGA DRUŠTVA »ČELEŠNK«

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ČELEŠNK (v nadaljevanju: društvo).
Sedež društva je Češnjice 9, 1223 Blagovica.
2. člen
Društvo je prostovoljno in samostojno združenje posameznikov, ki z lastnimi močmi in
sredstvi ter s pomočjo družbene skupnosti in zainteresiranih sponzorjev v občini
Lukovica skrbi za:
 razvoj športne, rekreacijske in izletniške dejavnosti,
 razvoj kulturne in zabavne dejavnost,
 turistična predstavitev področja,
 obujanje, predstavljanje in varovanje kulturne in etnografske dediščine,
 varstvo narave,
 izobraževanje članov za zdravo, humano tovariško in ustvarjalno življenje,
 sodelovanje na športnih, kulturnih, turističnih, kulinaričnih, okolje varstvenih in
drugih prireditvah, ter dejavnostih ki sovpadajo z interesi članov.
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
Društvo ima svoj znak in štampiljko.
Znak društva je ovalne oblike. V sredini ovala je obris čelešnika v temno zeleni barvi s
polnilom v svetlo zeleni barvi, in napis Čelešnk špotno kulturno društvo v črni barvi.
Štampiljka društva je enaka kot znak, le da nima polnila in je enobarvna, ter vsebuje
sedež društva.

5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Društvo obvešča svoje člane na naslednje načine:
 s pravico do vpogleda v zapisnike organov društva,
 preko internega glasila društva,
 z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih društva,
 preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu s tem, da so seje organov društva javne,
da organizira tiskovne konference in okrogle mize, da na svoje seje vabi predstavnike
zainteresiranih organov, ustanov in organizacij ter predstavnike sredstev javnega
obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren
predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva.
6. člen
Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva. Predsednik društva predstavlja in
zastopa društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim organom in
organizacijami v državi in tujini.
Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim
redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru društva.
Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora. in ga izvoli zbor članov
(občni zbor) za obdobje petih let. Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored.
V primeru odsotnosti predsednika njegovo delo prevzame tajnik društva v skladu s
sprejetimi programi, usmeritvami in navodili občnega zbora ali upravnega odbora.
Tajnik društva opravlja strokovno tehnično in administrativno delo ter koordinira delo
med organi društva. Poleg predsednika društva je odgovoren za delovanje društva v
skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Tajnik društva je hkrati tajnik upravnega odbora.
Za svoje delo je odgovoren predsedniku in občnemu zboru društva. Imenuje ga zbor
članov za dobo pet let. Tajnik je lahko izvoljen večkrat zapored.
7. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi sorodnimi društvi in se vključuje v zveze društev.
Društvo lahko ustanovi sekcije za posamezne panoge. Sekcijo vodi vodja sekcije, ki ga
določi upravni odbor na predlog članov društva in je za svoje delo odgovoren

upravnemu odboru. Člani sekcije so hkrati člani društva. Delovanje posamezne sekcije
določa pravilnik.
II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
8. člen
Osnovni namen društva je vzpodbujati športno in kulturno dejavnost in tako prispevati
k razvoju športnih in kulturnih dejavnosti v Republiki Sloveniji, ki ga uresničuje s tem,
da:
 organizira rekreacijsko dejavnost in vadbo za svoje člane,
 organizira športna tekmovanja in druge prireditve,
 sodeluje na športnih tekmovanjih in drugih prireditvah v Republiki Sloveniji in v
tujini,
 ustvarja možnosti za udejstvovanje članov v športni kulturi ter s tem krepi njihovo
zdravje, veča
 obrambne sposobnosti ter jih navaja na smotrno in aktivno izrabljanje prostega
časa,
 skrbi za kvalitetno pripravo članov, ki tekmujejo,
 pri svojih članih razvija karakterne vrline, kot so ustvarjalni polet, disciplina,
samokritičnost,
 točnost, skromnost, "fair play" in timsko delo,
 skrbi za strokovno vzgojo svojih članov z organiziranjem predavanj o športni
dejavnosti, zdravem načinu življenja ter terapevtskega zdravljenja in
 priporočanjem ustrezne strokovne literature,
 skrbi za nabavo športnih rekvizitov in izgradnjo oz. obnovo športnih objektov za
delovanje društva,
 organizira in izvaja izlete, počitniško dejavnost, tabore in strokovne ekskurzije
 zagotavlja pogoje za izvajanje kulturnih in zabavnih programov,
 organizira kulturne in zabavne prireditve,
 izvajanjem dejavnosti na področju kulturne vzgoje in izobraževanja,
 organizira srečanja v obliki seminarjev, predavan in podobnih prireditev,
 skrbi za promocijo in turistično predstavitev področja,
 skrbi za obujanje, predstavljanje in varovanje kulturne in etnografske dediščine,
 organizira in izvaja čistilne akcije in druge oblike ohranjanja in varovanja okolja,
 organizira in izvaja prostovoljne delovne akcije humanitarno družbene narave,
 organizira izobraževanje članov za zdravo, humano tovariško in ustvarjalno
življenje,
 izdaja interno glasilo,
 izdaja publikacije s področja dejavnosti društva,
 sodeluje z zasebnimi, vladnimi, nevladnimi organizacijami in drugimi organi.
 razvija prijateljske odnose ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ter ljubezni do domovine.
 ukvarjanjem s pridobitveno dejavnostjo pod pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti določa zakon,
 opravlja druge naloge, ki so skladne z osnovnim namenom društva.

III. ČLANSTVO
9. člen
Član društva je lahko državljan Republike Slovenije, ki priznava določbe tega statuta,
se ravna po njih in plača letno članarino.
Član društva je lahko tudi tujec pod zgoraj navedenimi pogoji.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno
izjavo njegov zakoniti zastopnik, do mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta
starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno
soglasje.
Članstvo v društvu je prostovoljno na podlagi pristopne izjave, ki jo oseba poda
upravnemu odboru društva in v kateri izrazi željo postati član društva ter se zaveže,
da bo delovala v skladu z določbami statuta in plačevala članarino. Obrazec pristopne
izjave sprejme upravni odbor društva, ki določi tudi način plačila članarine.
10. člen
Društvo ima redne in častne člane.
Redni član društva je vsak član, ki plača letno članarino.
Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, kateri ta
naslov podeli občni zbor društva za dolgoletno uspešno delo v društvu ali za druge
posebne zasluge. Naziv častnega člana društva podeli občni zbor na predlog upravnega
odbora.
Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana društva, ni redni član društva, nima
pravice odločanja.
11. člen
Pravice članov društva so:
 voliti in biti voljen v organe društva in organe zvez, v katere je društvo včlanjeno
oz. sodeluje v njihovem delu,
 sodelovati pri delu organov društva,
 dajati predloge in sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
 vlagati prošnje in pritožbe organom društva,
 uporabljati objekte, naprave in rekvizite društva,
 sodelovati na pripravah in nastopati na tekmovanjih in drugih prireditvah društva,
 zastopati društvo na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in tujini,
 seznanjenost s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnomaterialnim poslovanjem,
 sprejemanje nagrad in pohval za delo v društvu in dosežene uspehe.

12. člen
Dolžnosti članov društva so:
 ravnati v skladu s tem statutom in pravilniki društva,
 spoštovati odločitve in sklepe organov društva,
 z osebnim prizadevanjem in vzorom prispevati k doseganju oz. uresničevanju
osnovnega namena društva,
 redno plačevati članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
 redno obiskovati organizirane treninge in priprave na tekmovanja in druge
prireditve,
 sodelovati pri organizaciji treningov, tekmovanj in drugih prireditev,
 skrbeti za objekte in opremo društva in sodelovati pri vzdrževanju le-teh,
 čuvati premoženje društva,
 varovati ugled društva in dajati vzgled mlajšim članom,
 prenašati svoje znanje in izkušnje na mlajše člane.
13. člen
Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva
člani ne dobivajo plačila.
Kršitve dolžnosti članov društva in druge prekrške v zvezi z izvajanjem navodil oz.
sklepov upravnega odbora in njegovih organov obravnava disciplinska komisija.
14. člen
Članstvo v društvu preneha:
 s prostovoljnim izstopom,
 s črtanjem,
 z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
 s prenehanjem društva,
 s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz društva, ko/če upravnemu odboru društva poda pisno
izjavo o izstopu. Obrazec izjave o izstopu sprejme upravni odbor društva.
Upravni odbor društva črta člana iz društva, če kljub opominu ne plača članarine 3
mesece zaporedoma.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v
skladu z disciplinskim pravilnikom.
IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
15. člen
Organi društva so:
 občni zbor,

 upravni odbor,
 nadzorni odbor,
 disciplinska komisija.
16. člen
Mandatna doba vseh organov društva je eno leto.
17. člen
Volitve v organe društva so praviloma tajne, občni zbor pa lahko odloči, da so volitve
javne z dvigom rok. Volitve v organe društva se prvič izvedejo na ustanovnem zboru
društva, nato pa vsako leto najmanj 15 dni pred iztekom mandata prejšnjih organov.
Novo izvoljeni organi nastopijo delo po preteku mandata prejšnjih organov.
OBČNI ZBOR
18. člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.
19. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni.
Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo,
na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Upravni odbor je
dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic, sicer ga
skliče predlagatelja ali polovica članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o
stvari, za katero je sklican.
Sklic občnega zbora mora biti objavljen skupaj s predlogom dnevnega reda najmanj 15
dni pred občnim zborom.
20. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov društva, vendar
najmanj deset.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je
občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset članov društva.
21. člen
Na občnemu zboru so lahko prisotni vsi, ki imajo interes, vendar lahko odločajo le
člani društva.
22. člen
Občni zbor sprejme svoje sklepe z navadno večino glasov navzočih članov.

O spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva se odloča z dvotretjinsko
večino glasov navzočih članov, pri čemer mora biti navzočih več kot polovica članov.
Glasovanje je javno z dvigom rok, lahko pa se sprejme predlog, da je glasovanje
tajno.
23. člen
Občni zbor začne in vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik društva.
Delovno predsedstvo se voli z navadno večino navzočih članov društva, sestavljajo pa
ga predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.
Po potrebi se z navadno večino navzočih članov društva izvoli volilno, kandidacijsko in
verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.
24. člen
Občni zbor ima naslednje pristojnosti:
 sklepa o dnevnem redu,
 razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o njih,
 voli in razrešuje organe društva,
 sprejema zaključni račun, finančni načrt in poročilo o finančnem poslovanju
društva,
 določa okvire politike društva,
 sprejema statut in pravilnike društva ter njihove spremembe in dopolnitve,
 sprejema program dela društva,
 odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora ali disciplinske komisije,
 odloča o prenehanju oz. združitvi ali pripojitvi društva,
 odloča o nakupu in prodaji objektov in opreme društva,
 odloča o višini članarine,
 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z
namenom in cilji društva,
 opravlja druge naloge, za katere je pristojen po zakonu.
UPRAVNI ODBOR
25. člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, strokovno-tehnične
in administrativne naloge ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po
programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

26.člen
Člane upravnega odbora voli občni zbor izmed članov društva. V upravnem odboru je
najmanj 5 in največ 9 članov društva, vedno pa liho število članov.
Upravni odbor sestavljajo predsednik in tajnik društva ter 3 do 7 članov.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število
članov in predsednika komisij(e) določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani
društva, izjemoma pa se lahko k sodelovanju pri delu komisije povabi zunanje
sodelavce.
27. člen
Seje upravnega odbora sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik, po
potrebi, vendar najmanj trikrat letno.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Sklepe
sprejema z navadno večino glasov navzočih članov.
O delu upravnega odbora se vodi zapisnik.
28. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
 izvaja sklepe občnega zbora,
 v času med občnima zboroma odloča o vseh vprašanjih, razen o tistih, ki so v
izrecni pristojnosti občnega zbora,
 pripravlja in sklicuje občni zbor,
 pripravlja predloge za obravnavo na občnem zboru,
 pripravlja predloge aktov društva,
 pripravlja in sestavlja program dela,
 pripravlja predlog finančnega načrta,
 izvršuje finančni načrt in upravlja s premoženjem društva,
 imenuje stalne in občasne izvršilne organe in komisije,
 vodi in upravlja poslovanje društva in njegovih komisij,
 vodi evidenco članstva,
 določa način plačila članarine,
 skrbi za doseganje oz. uresničevanje osnovnega namena in nalog društva iz 8. člena
tega statuta,
 pripravlja poročilo o delu,
 opravlja druge naloge iz svoje pristojnosti.

NADZORNI ODBOR
29. člen
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik nadzornega odbora in dva člana. Člane
nadzornega odbora voli občni zbor izmed članov društva, ki ne morejo biti hkrati člani
upravnega odbora. Izvoljeni člani nadzornega odbora na konstitutivni seji izmed sebe
izvolijo predsednika.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejemajo z
večino prisotnih članov.
30. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov ter nadzoruje
izvajanje sprejetega programa in finančnega načrta društva ter materialno in finančno
poslovanje društva.
Člani nadzornega odbora so lahko prisotni na sejah upravnega odbora, vendar nimajo
pravice glasovanja.
Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah enkrat letno (po potrebi tudi večkrat) poroča
občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor lahko zahteva izredno sejo upravnega odbora ali sklic občnega zbora,
če ugotovi nepravilnosti pri izvajanju programa in finančnega načrta društva ter v
materialnem in finančnem poslovanju društva.
DISCIPLINSKA KOMISIJA
31. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Člane disciplinske komisije voli občni zbor
izmed članov društva, ki ne morejo biti hkrati člani upravnega in nadzornega odbora.
Izvoljeni člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
32. člen
Disciplinska komisija se sestaja na seji po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali
organov društva. O seji disciplinske komisije se vodi zapisnik. Disciplinska komisija
vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na I. stopnji v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
33. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so:
 kršitev določb statuta,
 nevestno ali lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in
funkcij v društvu,
 neizvrševanje sklepov organov društva,
 dejanje, k škoduje interesom ali ugledu društva.
34. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih lahko v disciplinskem postopku izreče disciplinska komisija,
so:
 opomin,
 javni opomin,
 izključitev iz društva.
Izključitev iz društva je možna, če član društva grobo krši pravice in/ali dolžnosti iz
11. oz. 12. člena tega statuta, če zavestno ravna v nasprotju z osnovnim interesom ali
nalogami društva iz 8. člena tega statuta ali če je pred disciplinsko komisijo obsojen
za nečastno dejanje.
Vsi ukrepi disciplinske komisije se objavijo na oglasni deski.
35. člen
Član društva, zoper katerega je uveden disciplinski postopek, ima pravico biti prisoten
na seji disciplinske komisije.
Zoper sklep disciplinske komisije je dopustna pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa.
Pritožba ne zadrži izvršitev sklepa.
O pritožbi zoper sklep disciplinske komisije odloča na II. stopnji občni zbor na prvi
naslednji seji. Odločitev občnega zbora je dokončna.
VI. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE
36. člen
Viri prihodkov društva so:
 članarina,
 dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 sredstva od občine ali športne zveze,
 prispevki donatorjev in sponzorjev,
 javna sredstva,
 darila,
 dohodki iz pridobitne dejavnosti,

 drugi dohodki.
Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi le za doseganje osnovnega namena in
nalog društva iz 8. člena tega statuta.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
37.člen
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih določa
zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z osnovnim namenom in nalogami društva in
se opravlja v obsegu, potrebnem za doseganje osnovnega namena, s prirejanjem
športnih, kulturnih in zabavnih prireditev in organiziranjem strokovnih seminarjev,
izobraževanji.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem
pridobitne dejavnosti, se uporabi le za doseganje osnovnega namena in nalog društva
iz 8. člena tega statuta.
38. člen
Društvo upravlja s finančnimi sredstvi v skladu s programom in finančnim načrtom, ki
ju sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani društva vsako leto obravnavajo
in sprejemajo zaključni račun.
39. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva ali
dane v upravljanje in so kot take vpisane v inventarno in zemljiško knjigo.
S premoženjem društva upravlja upravni odbor.
Premičnine se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremičnine se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
40. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in
računovodskimi standardi za društva.
Materialno finančna evidenca se vodi po načelih blagajniškega in materialnega
poslovanja.
41. člen
Finančno poslovanje društva poteka preko transakcijskega računa pri pooblaščeni
finančni instituciji.
42. člen
Odredbodajalec finančno materialnega poslovanja je predsednik društva, v njegovi
odsotnosti pa tajnik društva.

Finančne in materialne listine podpisuje odredbodajalec.
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu z določili pravilnika o finančno
materialnem poslovanju, v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanja
podatkov o finančno materialnem poslovanju društva.
Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o
finančnem poslovanju upravnemu odboru in občnemu zboru društva.
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno
materialno poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega
strokovnjaka v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.
43. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje.
Sponzorji so lahko pravne ali fizične osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako
drugače pomagajo.
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice
odločanja.
VII. KONČNE DOLOČBE
44. člen
Društvo preneha delovati:
 s sklepom občnega zbora, sprejetega z dvotretjinsko večino navzočih članov,
 po samem zakonu,
 če pade število članov pod 10.
45. člen
V primeru prenehanja delovanja društva pripadajo njegova sredstva društvu, ki
opravlja sorodno dejavnost. Odločitev o tem sprejme občni zbor s sklepom. V kolikor
takšnega društva ni, pripadajo sredstva lokalni skupnosti.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
Vsaka delitev premoženja med člane je nična.
46. člen
V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte:
 disciplinski pravilnik,

 pravilnik za izvajanje posamezne sekcije,
 pravilnik o finančno materialnem poslovanju,
 druge akte, ki omogočajo neovirano delo društva v skladu z osnovnim namenom in
nalogami iz 8. člena tega statuta.
Našteti splošni akti morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh mesecev po ustanovitvi
društva oz. po ustanovitvi sekcije oz. po potrebi.
47. člen
Ta statut je sprejel ustanovni zbor dne 01.10.2004 in velja takoj.

V Češnjicah, 01.10.2004
Tajnik društva:
Janez Dimic

________________________________

Predsednik društva:
Aleš Škofic
_________________________________

