STATUT DRUŠTVA
Rugby kluba Ljubljana
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je "RUGBY KLUB LJUBLJANA " (v nadaljnjem besedilu: društvo).
Sedež društva je: v Ljubljani, Ob kamniški progi 1, Ljubljana.
2. člen
Društvo je nepolitično, prostovoljno združenje članov, ki v okviru društva zadovoljujejo svoje
športne in kreativne potrebe.
3. člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
5. člen
Društvo se lahko vključi v druge športne organizacije v državi in tujini. Društvo sodeluje z
drugimi športnimi društvi.
6. člen
Delovanje društva temelji na načelih javnosti.
7. člen
Društvo o svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost.
a) ožjo javnost obvešča:
• s pravico vpogleda članov v vse zapisnike in ostale akte društva;
• preko sredstev javnega obveščanja.
b) širšo javnost obvešča:
• s tiskovnimi konferencami in z objavami v sredstvih javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela skrbi izvršni odbor.

II. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA
8. člen
Nameni in cilji društva:

popularizacija športa med mladimi;

iskanje mladih športnih talentov;

udeleževanje na tekmovanjih v Republiki Sloveniji in v tujini

večati športno izobrazbo in psihofizično kondicijo članov društva.
9. člen
Naloge društva pri uresničevanju svojih ciljev:
• samostojna organizacija tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih, ki jih
organizirajo druga društva, tako v Republiki Sloveniji, kot v tujini;
• organiziranje tečajev in drugih vzgojnih oblik dela, kakor tudi sodelovanje svojih članov na
tečajih in usposabljanjih, ki jih prirejajo druga društva;
• sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami in društvi v Sloveniji in v tujini;
III. ČLANSTVO
10. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsaka oseba, ki si to želi.
Napisati mora prošnjo za sprejem v članstvo v društvu. Z lastnoročnim podpisom se obveže,
da sprejema ta statut ter da se bo po njem ravnala. Društvo ima redne in častne člane.
11. člen
Pravice članov društva so:
• da volijo in so izvoljeni v organe društva;
• da kreativno sodelujejo pri delu društva;
• da so seznanjeni s programom društva in njegovim finančno-materialnim poslovanjem;
• da udejanjajo svoje športne projekte v okviru dejavnosti društva;
• da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.
12. člen
Dolžnosti članov društva so:
• da kreativno sodelujejo pri delu društva;
• da sodelujejo o na prireditvah društva;
• da spoštujejo statut ter odločbe in sklepe organov društva;
• da z osebnim zgledom in prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa
društva;
• da redno plačujejo članarino;
• da skrbijo za ugled društva v javnosti.

13 . člen
Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim
delovanjem storila usluge neprecenljive vrednosti in ki jo društvo kot tako imenuje. Potrdi ga
občni zbor društva. Če častni član ni član društva, nima pravice do odločanja.
14. člen
Članstvo v društvu preneha:
• s črtanjem;
• z izključitvijo;
• s prostovoljnim pismenim izstopom;
• s smrtjo.
15. člen
Član se črta iz društva, če ne plača članarine v roku šestih mesecev po pismenem opominu.
16. člen
Izključitev iz društva se uporabi takrat, ko član grobo krši pravice ali dolžnosti iz 11. in 12.
člena tega statuta, če zavestno ravna proti interesom društva.
17. člen
O izključitvi člana iz društva odloča s sklepom nadzornik društva na predlog izvršnega
odbora.
IV. ORGANI DRUŠTVA
18. člen
Organi društva so:
• občni zbor;
• predsednik društva;
• podpredsednik društva;
• nadzornik društva.
Po potrebi se ustanovijo tudi začasne komisije. Člani organov so za svoje delo odgovorni
občnemu zboru društva.
V. OBČNI ZBOR
19. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli njegove druge organe. Sestavljajo ga vsi redni in
častni člani društva.

20. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor skliče predsednik društva najmanj
enkrat letno. Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli
delovnega predsedstva. Poleg tega se izvoli še zapisnikarja.
21. člen
Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik in dva člana.
22. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov
društva z glasovalno pravico. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek
odloži za 15 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa če je prisotnih najmanj 5 članov društva
z glasovalno pravico.
Glasovalno pravico ima član društva, ki je poravnal članarino za tekoče leto do 31. marca tega
leta. Če je občni zbor pred tem datumom, ima glasovalno pravico član društva, ki je poravnal
članarino za preteklo leto do 31. marca preteklega leta.
23 . člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino oddanih glasov navzočih članov. Če se odloča o
spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebna dvotretjinska večina
oddanih glasov navzočih članov društva.
Način glasovanja določi zbor.
24. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani
z delovanjem društva kot npr. predstavniki delovnih organizacij, državnih organov,
predstavniki lokalne samouprave in ostali državljani, le da imajo pravico posvetovalnega
glasu, ne morejo pa glasovati o zadevah, o katerih odloča občni zbor.
25. člen
Redni občni zbor:
• sklepa o dnevnem redu;
• sprejema statut društva, njegove spremembe in dopolnitve;
• odloča o vseh vprašanjih, ki so splošnega pomena za razvoj dejavnosti društva na območju
delovanja;
• razpravlja o delu organov društva in sklepa o njih;
• sprejema delovni program društva;
• voli in razrešuje predsednika in podpredsednika društva ter nadzornika društva;
• odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva;
• odloča o včlanjevanju društva v zveze;

• imenuje častne člane;
• sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun;
• obravnava druga vprašanja v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti;
• sklepa o prenehanju in združitvi društva.
26. člen
Med potekom občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega
predsedstva in zapisnikar in dva overitelja.
27. člen
Izredni občni zbor se skliče:
• po sklepu predsednika društva;
• na pisno zahtevo nadzornika društva;
• na pisno zahtevo najmanj petine vseh članov društva ali tretjino članov društva z glasovalno
pravico.
28. člen
Izredni občni zbor sklepa samo o stvareh, za katere je sklican.
29 . člen
Izredni občni zbor skliče predsednik društva najkasneje v 30 dneh od dneva, ko je bila dana
zahteva. Če predsednik društva ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga
skliče predlagatelj, ki tudi predloži dnevni red z ustreznimi gradivi, najkasneje do začetka seje
občnega zbora.
VI. PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK DRUŠTVA
30. člen
Predsednik društva je izvršilni organ občnega zbora in opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovne naloge.
31. člen
Predsednik društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. Predsednik je odgovoren za
delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
32. člen
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in drugimi organi in
organizacijami v državi in tujini.
Predsednik društva zastopa interese društva v javnosti, pri tem pa upošteva morebitna
navodila in smernice občnega zbora.

Predsednik društva po potrebi podeljuje pooblastila drugim osebam, ki opravljajo dejavnosti
znotraj društva.
33 . člen
Predsednik društva upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah,
sprejetih na občnem zboru.
Predsednik društva lahko za lažje delovanje društva sprejema pravilnike.
34. člen
Predsednika društva voli občni zbor za dobo štirih let. Predsednik je lahko izvoljen v več
zaporednih mandatov.
Predsednika društva lahko razreši občni zbor.
35. člen
V okviru svojega delovnega področja opravlja predsednik društva naslednje naloge:
• sklicuje občni zbor in pripravlja gradivo za njegova zasedanja;
• pripravlja predloge za splošne akte društva in sprejema pravilnike;
• pripravi in sestavi predlog za finančni načrt in zaključni račun;
• vodi evidenco članov;
• imenuje stalne in občasne komisije;
• skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva;
• neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki j ih določata 11. in 12. člen tega statuta;
• pripravi predlog programa dela društva.
36. člen
Podpredsednik društva opravlja naloge predsednika društva, kadar je predsednik odsoten, in
ima v tem času enake pristojnosti in dolžnosti kot predsednik društva.
Za izvolitev in razrešitev ter mandatno dobo podpredsednika se smiselno uporablja 34. člen
tega Statuta.
VII. NADZORNIK DRUŠTVA
37. člen
Nadzornik društva spremlja celotno poslovanje društva, zlasti še finančno-materialno
poslovanje. O svojih ugotovitvah in sklepih poroča občnemu zboru, po potrebi pa tudi
predsedniku društva. Nadzornik društva nadzira delo društva na svojo pobudo ali na pobudo
članov društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in mu pismeno poroča vsaj enkrat
v koledarskem letu.
Nadzornik društva lahko poda predsedniku društva svoje predloge.
Nadzornik društva lahko predlaga občnemu zboru razrešitev predsednika društva.

38. člen
Nadzornika društva voli občni zbor za dobo štirih let. Nadzornik je lahko izvoljen v več
zaporednih mandatov.
Nadzornika društva lahko razreši občni zbor.
IX. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
39. člen
Sredstva društva predstavljajo objekti, oprema, inventar in druga materialna in finančna
sredstva.
40. člen
Društvo izvaja svojo dejavnost s sredstvi, ki so last društva ter imetjem, ki ga je dobilo v
uporabo.
Dohodki društva so:
• članarina;
• javna sredstva;
• darila in volila;
• prispevki sponzorjev;
• drugi viri.
41. člen
Realizacija dohodkov in odhodkov poteka na podlagi finančnega načrta, ki ga pripravi
predsednik in sprejme občni zbor društva. Na rednem občnem zboru člani vsako leto
obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
42. člen
Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi.
Finančno in materialno poslovanje se podrobneje določi s pravilnikom o finančnomaterialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov
o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi,
ki veljajo za društva.
Javnost finančno-materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico članov društva do vpogleda
v dokumentacijo.
43. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva oziroma oseba, ki jo za to
pooblasti predsednik.

44. člen
O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor.
45. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri izbrani banki in se
glasi na ime društva. Finančno in materialno poslovanje lahko kontrolira ustrezna državna
institucija.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Društvo preneha:
• s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino oddanih glasov članov društva;
• po samem zakonu.
47. člen
V primeru prenehanja društva je pravni naslednik sorodno društvo, na katero se prenese vse
premoženje. Sredstva, ki so pridobljena iz javnih virov in niso porabljena, se vrnejo viru.
48. člen
Ta statut je sprejel občni zbor dne 12.8.2010 in velja od tega dne dalje.
V Ljubljani, dne 12.8.2010

