Na podlagi Zakona o društvih ( Ur.list RS, št. 61/2006) je Občni zbor Kolesarskega društva Calcit Kamnik
dne 20.12.2012 sprejel naslednje spremembe in dopolnitve

S T A T U T A
KOLESARSKEGA DRUŠTVA CALCIT KAMNIK
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Kolesarsko društvo Calcit Kamnik je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb,
ki delujejo na področju kolesarskega, smučarskega, tekaškega in triatlonskega športa ali so kako drugače
pri svojem delu povezani s tem področjem.
2. člen
Ime društva je Kolesarsko društvo Calcit Kamnik (v nadaljnjem besedilu: društvo).
Sedež društva je Perovo 30, 1241 Kamnik.
Društvo ima svoj znak in štampiljko.
Znak društva je okrogle oblike z napisom imena društva in simbolom društva, ki se nahaja v štampiljki
društva.
Štampiljka društva je:
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in
rekreacije in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.
Društvo lahko samostojno sodeluje z mednarodnimi ali tujimi organizacijami, ki imajo podobne namene in
cilje oziroma se vanje lahko tudi včlani.
5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Svoje člane društvo obvešča:
 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 preko društvenega glasila, če izhaja,
 preko elektronske pošte,
 preko internetne strani društva,
 preko oglasne deske na sedežu društva,
 preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost o svojem delu obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na
svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev
javnega obveščanja, preko internetne strani društva.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva so odgovorni predsednik društva,
ostali člani Upravnega odbora in predstavnik za stike z javnostjo.
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II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
6. člen
Namen društva je spodbujati in organizirati aktivnost na področju kolesarskega, smučarskega, tekaškega,
triatlonskega športa in rekreacije.
7. člen
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
 z izvajanjem rednih ali občasnih organiziranih športnih aktivnosti;
 s prirejanjem in organizacijo športnih prireditev,
 s sodelovanjem društva in svojih članov na športnih prireditvah doma in v tujini,
 s širjenjem in popularizacijo športa in rekreacije med vsemi državljani,
 pri članih razvijati kreposti in vrline zdrave osebnosti,
 spodbujanje mladine, predvsem osnovnošolcev z ukvarjanjem s športom.
8. člen
Društvo se razen z osnovno dejavnostjo (R93.120 - Dejavnost športnih klubov), ki izhaja iz 6. člena tega
statuta, ukvarja še s sledečimi pridobitnimi dejavnostmi:
G 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
G 47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
G 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
G 47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
I 56.102

Okrepčevalnice in podobni obrati

I 56.104

Začasni gostinski obrati

I 56.300

Strežba pijač

J 58.110 Izdajanje knjig
J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
J 58.130 Izdajanje časopisov
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J 58.190 Drugo založništvo
J 58.290 Drugo izdajanje programja
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov
J 63.990 Drugo informiranje
J59.200

Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij

L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
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N 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
R 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
R 93.120 Druge športne dejavnosti
R 93.190 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
pod pogoji, ki jih za opravljanje teh dejavnosti določa zakon.
Finančna sredstva, pridobljena iz pridobitne dejavnosti, se smejo uporabiti izključno za razvoj osnovne
dejavnosti društva.
III. ČLANSTVO
9. člen
Društvo ima redne in častne člane.
Član društva lahko postane vsak, ki se ljubiteljsko ali aktivno ukvarja s športom ali je kako drugače pri
svojem delu povezan s tem področjem in ki sprejme statut društva. Članstvo v društvu je prostovoljno.
Kdor želi postati član društva, mora predložiti pisno ali ustno izjavo, v kateri izrazi željo postati član
društva.
Članstvo v društvu se vsako leto znova potrdi s plačilom članarine za tekoče leto.
S plačilom članarine potrdi član tudi sprejem statuta.
O članstvu v društvu se vodi evidenca.
10. člen
Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan.
11. člen
Članstvo v društvu preneha:
 s prostovoljnim izstopom,
 z izključitvijo,
 s smrtjo,
 z neplačilom tekoče letne članarine,
 s prenehanjem delovanja društva.
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Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. V primeru
izstopa, član ki izstopa nima pravice do povračila članarine za tekoče leto.
Članstvo zaradi neplačanja letne članarine preneha, če član kljub opominu ne plača članarine v tekočem
letu.
Član se izključi iz društva na podlagi sklepa Disciplinske komisije. Sklep mora biti sprejet v skladu z
disciplinskim pravilnikom in mora biti obrazložen.
12. člen
Pravice članov so:
 da sodelujejo v aktivnostih društva,
 da volijo in so voljeni v organe društva,
 da enakopravno izražajo svoje predloge in sugestije glede vprašanja o katerih razpravlja in odloča
društvo,
 da pri uresničevanju svojih pravic uporabijo društvene prostore, če jih društvo poseduje in ostale
tehnične zmogljivosti,
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem,
 da imajo pravico do zagovora o vseh vprašanjih, ko se razpravlja o njihovih odgovornostih,
 do pritožbe zoper odločitve organov društva.
13. člen
Dolžnosti članov so:
 da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 da vestno in odgovorno razpolagajo z društvenimi sredstvi,
 da s svojim vedenjem ohranjujejo ugled in veljavo društva,
 da redno plačujejo članarino,
 da volijo in so voljeni v organe društva.
IV. ORGANI DRUŠTVA
14. člen
Organi društva so:
 Občni zbor,
 Upravni odbor,
 Nadzorni odbor,
 Disciplinska komisija,
 Organizacijski odbor,
 Strokovni odbor.
15. člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je reden in izreden.
16. člen
Redni Občni zbor je enkrat letno. Sklicuje ga Upravni odbor najmanj 10 dni pred dnevom sklica z javno
objavo dnevnega reda. Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler Občni zbor ne izvoli
delovnega predsednika. Poleg tega Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po
potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
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17. člen
Izredni Občni zbor skliče Upravni odbor na lastno pobudo, na pobudo Nadzornega odbora ali pa na
pobudo tretjine članov društva. Pobudi za sklic mora biti predložen dnevni red.
Upravni odbor mora sklicati izredni Občni zbor najkasneje v roku 15 dni po sprejemu zahteve za sklic, v
nasprotnem primeru pa ga lahko skličejo sklicatelji sami.
18. člen
Občni zbor sestavljajo vsi redni in častni člani društva.
Občnemu zboru 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 Občni zbor.
19. člen
Glasovalno pravico na občnem zboru imajo vsi člani, ki imajo plačano članarino za tekoče leto in so
starejši od 18 let.
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih najmanj polovica tistih, ki imajo pravico odločanja. Če ob
predvidenem času ni sklepčen, prične z delom 15 minut kasneje, če je prisotnih vsaj 10 članov. Občni
zbor sklepa z večino prisotnih glasov.
Če se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva je potrebno da za to glasuje najmanj
dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje Občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja
določi Občni zbor.
O delu Občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, dva overovatelja zapisnika ter
zapisnikar.
20. člen
Pristojnosti rednega Občnega zbora:
 sprejema, dopolnjuje in spreminja statut in druge akte društva,
 določa smernice delovanja društva in sprejema programe dela,
 razpravlja o delu vseh ostalih organov društva,
 sprejema zaključni račun in finančni načrt društva,
 voli in razrešuje člane Upravnega odbora (predsednika, podpredsednika, organizacijskega sekretarja,
športnega direktorja, blagajnika) ter člane Nadzornega odbora, Organizacijskega odbora in
Disciplinske komisije,
 določa višino članarine,
 daje priznanja, pohvale in nagrade,
 imenuje častne člane društva,
 odloča o pritožbah zoper odločitve Upravnega odbora in Disciplinske komisije,
 odloča o prenehanju in združitvi društva,
 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva.
21. člen
Izredni občni zbor odloča le o vprašanju, za katerega je sklican.
22. člen
Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezni za vse člane in organe društva.
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UPRAVNI ODBOR
23. člen
Upravni odbor je operativno izvršilni organ društva, ki ga sestavlja 7-članov društva, ki jih izvoli občni
zbor. Upravni odbor vodi delo društva med dvema občnima zboroma.
Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, organizacijski sekretar (tajnik), športni direktor, blagajnik, član
(predstavnik tekmovalcev), član.
Mandatna doba članov Upravnega odbora je 2 leti.
24. člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj štirikrat letno. Seje sklicuje predsednik (v njegovi
odsotnosti podpredsednik) po lastni presoji ali na zahtevo ene tretjine članov Upravnega odbora.
25. člen
Pristojnosti Upravnega odbora so:
 izvaja vse potrebne aktivnosti za uresničitev programov dela, ki jih potrdi Občni zbor,
 izvaja druge sklepe Občnega zbora,
 pripravlja poročila o delu in sklicuje Občni zbor,
 pripravlja predloge za splošne akte društva,
 pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
 pripravi predlog programa dela,
 vodi posle, ki zadevajo evidenco članov društva,
 upravlja s premoženjem društva,
 ustanavlja in ukinja komisije društva,
 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži Občni
zbor.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru.
26. člen
Upravni odbor sprejema veljavne sklepe, če je navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih.
NADZORNI ODBOR
27. člen
Nadzorni odbor spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad
finančno materialnim poslovanjem društva.
Odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli Občni zbor za dobo dveh let. Med seboj izvolijo predsednika. Člani
Nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani Upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah
Upravnega odbora, ne morejo pa odločati.
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino
prisotnih.
Enkrat letno obvezno poroča Občnemu zboru. Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru.
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DISCIPLINSKA KOMISIJA
28. člen
Disciplinska komisija odloča na I. stopnji o disciplinskih prestopkih in kršitvah članov društva. Sestavljena
je iz treh članov, ki jih izvoli Občni zbor za dobo dveh let. Izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinska
komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po disciplinskem pravilniku. Zoper sklep Disciplinske
komisije ima prizadeti član pravico pritožbe na Občni zbor, ki dokončno odloči o zadevi.
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
 kršitve določb statuta,
 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 neizvrševanje sklepov organov društva,
 dejanja, ki kakorkoli škodijo ugledu društva,
 dejanja zoper splošne športne in družbene norme.
Disciplinski ukrepi so:
 opomin,
 javni opomin,
 denarna kazen,
 izključitev.
Do dokončne odločitve lahko Disciplinska komisija izreče članu začasen suspenz vseh pravic, ki mu
pripadajo kot članu. Suspenz ne more biti daljši kot 30 dni.
PREDSEDNIK DRUŠTVA
29. člen
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in
tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora in ga izvoli Občni zbor za dobo dveh let.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Za svoje delo je odgovoren Občnemu zboru in Upravnemu odboru.
V času odsotnosti predsednika po njegovem pooblastilu ali s sklepom Upravnega odbora nadomešča
podpredsednik društva z vsemi pooblastili in odgovornostmi, ki jih ima predsednik.
PODPREDSEDNIK DRUŠTVA
30. člen
Podpredsednik društva je v pomoč predsedniku društva, usmerja in usklajuje delo ostalih članov UO ter
skupaj z organizacijskim sekretarjem vodi delo društva med dvema sejama Upravnega odbora. Izvoli ga
Občni zbor za dobo dveh let.
V času odsotnosti predsednika po njegovem pooblastilu ali s sklepom Upravnega odbora nadomešča
podpredsednik društva z vsemi pooblastili in odgovornostmi, ki jih ima predsednik. Za svoje delo je
odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
ORGANIZACIJSKI SEKRETAR
31. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva
skrbi organizacijski sekretar društva, ki ga izvoli Občni zbor za dobo dveh let.
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Organizacijski sekretar skupaj s podpredsednikom vodi delo društva med dvema sejama Upravnega
odbora.
Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
ŠPORTNI DIREKTOR
32. člen
Športni direktor je vodja Strokovnega odbora in skrbi za njegovo kvalitetno delo, ter koordinacijo med
njim, Upravnim odborom ter tekmovalnimi ekipami, kolesarsko šolo in rekreacijo. Skupaj s Stokovnim
odborom skrbi za kvalitetno delo tekmovalnih ekip in kolesarsko šolo.
Izvoli ga Občni zbor za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
STROKOVNI ODBOR
33. člen
Za delo Strokovnega odbora skrbi športni direktor društva. Strokovni odbor sestavlja trenerski kader in
ostali notranji ter zunanji strokovni sodelavci potrebni za nemoteno delovanje tekmovalnih ekip in
kolesarske šole.
Imenuje in razrešuje jih Upravni odbor za čas potrebe po njihovem delu. Člani Strokovnega odbora so za
svoje delo odgovorni športnemu direktorju, Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
34. člen
Organizacijski odbor društva, ki ga sestavlja 7 članov društva, skrbi za kvalitetno organizacijo in izvedbo
športnih tekmovanj in ostalih prireditev v organizaciji društva. Organizacijski odbor se sestaja po potrebi.
Vodjo Organizacijskega odbora za posamično prireditev iz svojih vrst določi Upravni odbor. Ostale člane
Organizacijskega odbora izvoli Občni zbor za dobo dveh let. Člani Organizacijskega odbora so za svoje
delo odgovorni Upravnemu odboru in Občnemu zboru.
Organizacijski odbor sestavljajo:
 vodja,
 predstavnik za stike z javnostjo - PR (pokriva to področje tudi za ostale aktivnosti v društvu skozi celo
leto),
 vodja logistične zagotovitve,
 vodja redarske službe,
 vodja prijavne službe,
 vodja meritev,
 sponzorji.

V. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE
35. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme
občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
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36. člen
Viri







dohodkov:
članarina,
dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
darila in volila,
prispevki sponzorjev,
javna sredstva,
drugi dohodki.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
37. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.
38. člen
S premoženjem društva upravlja Upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam
le na podlagi sklepa seje Upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča Občni zbor
društva.
39 .člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik društva vodi finančno in materialno poslovanje in je odgovoren, da poteka v skladu z
računovodskimi standardi za društva.
40. člen
Delo blagajnika je javno.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v skladu
z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
41. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko poslovnega računa pri Novi Ljubljanski banki d.d.
VI. OSTALA DOLOČILA
42. člen
Društvo ima tudi častne člane.
Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.
Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge. Naziv častnega
člana podeljuje Občni zbor na predlog Upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni
član društva, nima pravice odločanja. Častnega člana društvo imenuje na Občnem zboru.
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43. člen
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 Občnega zbora,
nimajo pa pravice odločanja.
44. člen
Društvo lahko na pobudo članov za posamezna področja športov ali dejavnosti iz 6. člena tega statuta, s
sklepom Upravnega odbora ustanovi posamezne sekcije. Za ustanovitev sekcije je potrebnih najmanj pet
članov in program dela in finančni načrt. Člani sekcije izmed sebe izvolijo vodjo, ki ima pravico sodelovati
pri delu Upravnega odbora. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.
45. člen
Sekcija iz prejšnjega člena ima lahko svoje ime, ki pa mora vključevati prepoznavni del imena društva.
Ime sekcije potrdi Upravni odbor.
VII. KONČNE DOLOČBE
46. člen
Društvo preneha delovati:
 s sklepom Občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov,
 po samem zakonu.
V primeru prenehanja društva preide premoženje društva v last Športne zveze občine Kamnik.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
47. člen
Ta statut je dopolnil redni letni Občni zbor dne 20.12.2012 in stopi v veljavo takoj.

Organizacijski sekretar:

Predsednik:

Petra Kranjec

Ciril Grkman
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