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Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1) Ur.l. RS, št. 64/11 je 23.06.2016 skupščina članov 

društva sprejela Statut Rokometnega kluba Piran (v nadaljevanju dokumenta: statut).       

 

STATUT ROKOMETNEGA KLUBA PIRAN  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE     

1. člen 

Ime društva je: »Rokometni klub Piran«. 

Ime društva v italijanskem jeziku je: »Club di pallamano Pirano«. 

 

2. člen 

Rokometni klub Piran (v nadaljevanju dokumenta: društvo) je prostovoljno, samostojno in 

nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih interesov opredeljenih v tem 

statutu in v skladu z zakonom o društvih.   

3. člen 

Osnovna dejavnost društva je: Dejavnost športnih klubov. 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Občini Piran.  Društvo deluje na 

območju občine Piran.  

4. člen 

Društvo sodeluje z drugimi društvi v občini Piran, športnimi organizacijami ter zvezami v Sloveniji, 

katerih namen je razvoj športa, predvsem rokometa. Društvo se lahko poveže v zvezo ali vključi v 

sorodne tuje in mednarodne društvene organizacije s podobnimi cilji in nameni. 

5. člen 

Delovanje društva temelji na načelu javnosti. Člane društva in javnost obvešča: 

- s pravico vpogleda članov društva v zapisnike organov društva, 

- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski na naslovu društva ali na spletni strani 

društva , 

- preko sredstev javnega obveščanja, 

- na druge načine. 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik 

upravnega odbora.   
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II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA     

6. člen 

Namen in cilji društva so predvsem razvoj in popularizacija rokometa med mladimi, skrb za stalno 

usposabljanje in dvig kvalitete igralk ter spodbujanje rokometne igre v duhu »fair playa«.  

 

7. člen 

Društvo uresničuje svoje cilje s pomočjo naslednjih nalog: 

- vzpodbujanje igranja rokometa, 

- izvajanje športne vzgoje v osnovnih šolah, 

- sodelovanje z rokometnimi šolami in klubi na lokalni, državni in mednarodni ravni, 

- skrb za izobraževanje strokovnih kadrov, ki delajo v društvu, 

- organiziranje in promocija družabnih in športnih dogodkov.  

 

III. ČLANSTVO     

8. člen 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane državljan Republike Slovenije, ki izkaže 

interes za delovanje v društvu. Interes se izkaže s podpisom pristopne izjave in plačilom članarine. Če 

se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov 

zakoniti zastopnik. Če se v društvo včlani mladoletnik od dopolnjenega 7. leta do 15. leta starosti pa 

mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.    

Član društva lahko postane tudi tuj državljan, ki ima prijavljeno začasno ali stalno prebivališče v 

Sloveniji ter pod pogojem, da sprejme pravila tega statuta in drugih aktov, se po njih ravna ter poda 

pisno pristopno izjavo. 

9. člen 

Člani društva, ki trenirajo in igrajo tekme imajo status aktivnega člana in plačujejo članarino enkrat 

mesečno (do 20. v mesecu). Ostali člani društva se ob vstopu v društvo opredelijo za vrsto članstva: 

podporni član ali redni član in plačajo članarino enkrat letno (do 1.7. v koledarskem letu). Trajanje 

letne članarine je usklajeno s tekmovalnim obdobjem RZS. Na skupščini lahko sodelujejo vsi člani, 

pravico voliti in biti izvoljen v organe društva pa imajo samo redni člani.  

Častni član društva lahko postane oseba, ki je s svojim dolgoletnim in aktivnim delovanjem 

pomembno prispevala k razvoju društva.  

Častni član, ki ni hkrati član društva, nima pravice odločanja v organih društva. 
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10. člen 

Pravice članov društva so, da : 

- volijo in so izvoljeni v organe društva (samo redni člani), 

- dajejo mnenja pred sprejemom odločitev, za katere sta pristojna Skupščina in Upravni odbor 

društva, 

- so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim 

poslovanjem, 

- so za uspešno delo v društvu nagrajeni skladno s pravilniki. 

 

11. člen 

Dolžnosti članov društva so, da: 

- aktivno in vzorno sodelujejo pri delu društva in aktivnostih, ki jih le-ta izvaja v okviru svoje 

dejavnosti, 

- spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, 

- redno plačujejo članarino, 

- skrbijo in varujejo premoženje društva. 

 

12. člen 

Članstvo v društvu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave, 

- z izbrisom po sklepu upravnega odbora, če član ne plača članarine v celoti do 30.4. tekočega 

leta, 

- z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora, če je član grobo kršil pravice in obveznosti 

članov po tem statutu, če zavestno ravna proti interesom društva, če povzroča škodo ali krni 

ugled društva ali je v času članstva pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje, 

- s smrtjo. 

 

IV. ORGANI IN ORGANIZACIJA DRUŠTVA     

13. člen 

Organi društva so:  

- skupščina, 

- upravni odbor, 

- nadzornik. 

 

Mandatna doba upravnega odbora in nadzornika društva je štiri (4) leta. 
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IV. A) SKUPŠČINA 

 

14. člen 

 

   

Skupščina: 

a) sprejema: 

- statut, spremembe in dopolnitve statuta, 

- finančni načrt, 

- zaključni račun. 

 

b) odloča o: 

- programu dela društva, 

- vprašanjih, ki so pomembna za razvoj društva, 

- pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora in drugih organov društva, 

- spremembi občine sedeža društva. 

 

c) voli in razrešuje: 

- predsednika in člane Upravnega odbora, 

- nadzornika društva. 

 

d) opravlja: 

- druge zadeve v skladu s statutom in drugimi akti društva. 

 

e) sklepa o: 

- statusnem preoblikovanju društva (spojitev ali pripojitev), 

- prenehanju društva. 

 

15. člen 

 

Skupščina je najvišji organ društva. Skupščini so za svoje delo odgovorni vsi organi društva. 

Skupščino sestavljajo vsi člani društva. Častni člani in vabljeni nimajo pravice glasovanja. 

 

 

16. člen 

 

Skupščina je lahko redna ali izredna. 

 

Redno skupščino skliče vsako leto predsednik upravnega odbora na lastno pobudo ali na pobudo 

drugih organov društva. 
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Potek seje skupščine lahko ureja poslovnik. Vsake štiri leta se skliče volilna skupščina. 

 

 

17. člen 

 

Izredna skupščina se skliče v naslednjih primerih: 

- po sklepu upravnega odbora, 

- na zahtevo nadzornika društva, 

- na zahtevo najmanj 1/3 vseh članov društva. 

 

Izredno skupščino društva skliče predsednik upravnega odbora najmanj 10 dni pred dnevom sklica. 

Na izredni skupščini se smejo obravnavati le tiste zadeve, zaradi katerih je bila sklicana. 

 

 

18. člen 

 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob 

predvidenem začetku skupščina ni sklepčna se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno 

sklepa, če je prisotnih vsaj 5 članov. 

 

 

19. člen 

 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja. 

 

 

20. člen 

 

Skupščina sprejema sklepe z večino glasov skupščine. Če se odloča o spremembi statuta ali o 

prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasuje najmanj 2/3 navzočih članov in da 

prisostvuje skupščini najmanj ½ članov. Delo skupščine je javno.  

 

 

21. člen 

 

Redna ali izredna skupščina lahko razreši organe društva pred potekom mandata , če organ društva 

ne dela v skladu z določili statuta društva, sprejetimi programi in predpisi, ki so v skladu s pravnim 

redom Republike Slovenije ali zaradi statusnih sprememb organov društva. 

 

Skupščina pooblašča upravni odbor društva, da med sklicoma redne letne skupščine imenuje 

nadomestne člane upravnega odbora , če izvoljeni član upravnega odbora odstopi ali iz drugega 

razloga preneha opravljati funkcijo člana upravnega odbora. 
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IV. B) UPRAVNI ODBOR 

 

 

22. člen 

Upravni odbor je izvršilno-operativni organ društva, ki vodi delo društva. 

Upravni odbor šteje tri člane in sicer ga sestavljajo: predsednik upravnega odbora in dva člana. Izvoli 

jih skupščina društva neposredno za mandatno dobo štirih let. Upravni odbor je za svoje delo 

odgovoren skupščini. 

 

23. člen 

Pristojnosti in naloge upravnega odbora: 

- uresničuje izvrševanje sklepov in aktov, ki jih sprejme skupščina, 

- pripravlja gradiva, poročila o delu in predloge za skupščino, 

- pripravi predlog programa dela, 

- pripravi predlog finančnega načrta, 

- pripravi predlog zaključnega načrta, 

- skrbi za materialno in finančno poslovanje društva in za sredstva društva, potrebna za 

realizacijo programov, 

- določa višino članarine, 

- odloča o sklepanju in prekinitvah pogodb s trenerji in drugimi fizičnimi ter pravnimi osebami, 

- sklepa o višini stimulacije in ostalih sredstev za nagrajevanje trenerjev in drugih članov kluba 

društva, 

- imenuje stalne in občasne komisije in določa njihove naloge, 

- odloča o nakupu, prodaji in najemu premičnin in drugih sredstev, 

- odloča o opravljanju druge dejavnosti v skladu z zakonodajo, 

- odloča o denarnih kaznih trenerjev in ostalih članov društva, 

- uresničuje naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina, 

- določa naloge članov upravnega odbora, 

- vodi disciplinske postopke in odloča o disciplinskih ukrepih na prvi stopnji 

- odloča o spremembi naslova sedeža društva. 

 

Upravni odbor se sestaja na rednih sejah, ki so praviloma dvakrat letno, po potrebi tudi pogosteje. 

Predsednik upravnega odbora mora sklicati sejo tudi v primeru, če to zahtevata dva člana upravnega 

odbora. 
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24. člen 

Predsednik društva je zakoniti zastopnik društva, ki društvo zastopa samostojno in ima neomejeno 

pooblastilo za zastopanje društva pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v RS in tujini.    

Naloge predsednika društva: 

- podpisuje splošne in druge akte društva, 

- sklicuje in vodi seje upravnega odbora, 

- skrbi za izvršitev sklepov, ki jih sprejema upravni odbor, 

- je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije; 

za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnem odboru, 

- v primeru podanega odstopa s funkcije predsednika društva, opravlja predsednik društva vse 

naloge, do izvolitve novega predsednika društva. 

 

V primeru odsotnosti predsednika, društvo zastopa član Upravnega odbora na podlagi pisnega 

pooblastila predsednika društva.  

Skupščina društva izvoli predsednika društva izmed predlaganih kompetentnih članov za obdobje (4) 

štirih let. Predsednik naj pozna delovanje društva. Predsednik podpisuje vse pomembne dokumente 

in akte v zvezi z delovanjem društva in je odgovoren za delovanje društva s skladu s statutom in 

zakonom. Sklicuje seje Upravnega odbora in Skupščino društva. Predsednik društva je hkrati tudi 

predsednik Upravnega odbora. Za svoje delo je odgovoren Skupščini in Upravnemu odboru.  

Predsednik društva s svojim osebnim premoženjem odgovarja za poslovanje društva.  

Predsednik društva odgovarja za verodostojnost, popolnost in resničnost podatkov, ki so potrebni za 

sestavo letnih finančnih poročil, ne odgovarja pa za pravilnost postopka in usklajenost z veljavnimi 

računovodskimi standardi, kar je odgovornost pristojnih služb in računovodskih servisov. 

 

25. člen 

Upravni odbor je sklepčen, če sta na seji navzoča najmanj dva člana. Veljavne sklepe sprejema z 

večino glasov prisotnih, s tem, da je za veljavnost sklepa potreben glas predsednika upravnega 

odbora. 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje strokovne in druge komisije. Naloge, 

število članov in predsednika komisije določi upravni odbor s sklepom. Člani komisij so lahko le člani 

društva. Za svoje delo so odgovorni upravnemu odboru. 
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26. člen 

Upravni odbor kot prvostopenjski organ vodi postopke in odloča o ukrepih v disciplinskih postopkih. 

Upravni odbor obravnava kršitve članov društva in je za svoje delo odgovoren Skupščini društva. 

Disciplinske kršitve, disciplinske ukrepe, vrsto kazni, način in postopek izrekanja le-teh ureja 

disciplinski pravilnik društva.   

Zoper sklep, ki ga izda upravni odbor v zvezi z disciplinsko odgovornostjo, ima prizadeti pravico 

pritožbe na skupščino, ki pritožbo rešuje kot drugostopenjski organ in dokončno odloča o izrečenem 

disciplinskem ukrepu. 

 

IV. C) NADZORNIK DRUŠTVA 

27. člen 

Nadzornik društva spremlja celotno poslovanje društva, zlasti še finančno-materialno poslovanje. O 

svojih ugotovitvah in sklepih poroča skupščini, po potrebi pa tudi predsedniku društva. Nadzornik 

društva nadzira delo društva na svojo pobudo ali na pobudo članov društva. Za svoje delo je 

odgovoren skupščini in ji pismeno poroča vsaj enkrat v koledarskem letu.   

Nadzornik društva lahko poda predsedniku društva  svoje predloge.  Nadzornik društva lahko 

predlaga skupščini razrešitev predsednika društva.  

    

28. člen 

Skupščina lahko razreši nadzornika društva. 

Nadzornik društva ne more biti hkrati člani Upravnega odbora. Lahko sodeluje na sejah upravnega 

odbora, ne more pa odločati. 

 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

29. člen 

Materialno in finančno poslovanje društva je organizirano v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi o 

materialnem in finančnem poslovanju. 

Realizacija dohodkov in odhodkov poteka na podlagi finančnega načrta, ki ga pripravi predsednik in  
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sprejme skupščina društva. Na skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.   

 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva oziroma oseba, ki jo za to pooblasti 

predsednik.   

Društvo ima odprt transakcijski račun pri bančni instituciji. 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo sklene pogodbo za opravljanje 

računovodsko-finančnih storitev s pravno ali fizično osebo, ki je registrirana za to dejavnost. 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva. 

 

 

30. člen 

Društvo pridobiva za svoje delovanje sredstva iz naslednjih virov: 

- s članarino, 

- z darili in volili, 

- s prispevki sponzorjev in donatorjev, 

- iz javnih sredstev, 

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

- iz drugih virov. 

 

 

31. člen 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki so last društva. Premično premoženje se lahko 

kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora društva. Nepremično premoženje pa se lahko 

kupi ali odtuji na podlagi sklepa skupščine. 

 

32. člen 

Društvo ustvarjeni presežek med prihodki in odhodki, porabi v skladu z nameni in cilji društva za 

izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. 

 

33. člen 

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. 
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V. KONČNE DOLOČBE 

34. člen 

Društvo preneha delovati: 

- s sklepom skupščine društva, 

- po samem zakonu. 

 

35. člen 

V primeru prenehanja delovanja društva je predsednik upravnega odbora dolžan urediti vse 

formalnosti kot so prenos premoženja, izbris iz registra društev in drugo. 

V primeru prenehanja društva mora društvo v sklepu določiti drugo društvo, zavod, ustanovo ali 

drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti 

prenese njegovo premoženje. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu. 

36. člen 

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo po postopku, ki je določen s tem aktom. Pobudo za 

spremembo in dopolnitev statuta dajejo organi društva. 

 

37. člen 

Določila statuta pričnejo veljati z dnem sprejetja na ustanovnem zboru oziroma skupščini društva. 

 

Lucija, 23.06.2016 

Predsednik društva 

         Ernest Gortan 


