
Na podlagi 4., 8. In 9. Člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list 61/2006 in 
58/2009 ter 64/2011) je ustanovni zbor dne 12.02.2020 sprejel sklep o ustanovitvi 
Kolesarskega društva RAM in sprejel naslednji 

 
STATUT DRUŠTVA 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen  

 
Ime in sedež 
  
Kolesarsko društvo RAM (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi kolesarjenja, 
kolesarskih aktivnosti, športov povezanih s kolesarstvom ali pa so kako drugače 
povezani s to dejavnostjo.  
 
Ime društva je:  

Kolesarsko društvo RAM 
 
Skrajšano ime društva je:  

Društvo RAM 
 
 

2. člen  
 
Poslovni podatki  
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je na Vrhniki. Sklep o 
naslovu sedeža pa se sprejme in določi na ustanovnem zboru. O spremembi 
sedeža društva odloča izvršni odbor. 
 
Društvo ima svoj račun pri poslovni banki, ki jo določi izvršni odbor.  
 
 



3. člen  
 
Znaki društva  
 
Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva je krog, sestavljen iz lika ovna s 
krili v skoku, v ozadju so trije vrhovi gora, pod njim je cesta. Vse je omejeno z 
zunanjim obodom kroga. Na obodu je zapisano polno ime društva "Kolesarsko 
društvo RAM". 
 
Društvo ima 1 štampiljko. Štampiljka je okrogle oblike s premerom 3,0 cm. V sredini 
je enobarvni znak društva iz prejšnjega odstavka. Na obodu žiga je rob, pod robom 
pa je izpisano polno ime društva ter zaporedne identifikacijska številka 1.  
 
Uporaba štampiljke društva ni obvezna, je pa priporočljiva in zaželena zaradi 
širjenja prepoznavnosti društva. Edini pogoj za pravno veljavno zavezo je 
lastnoročni podpis zastopnika društva, po tem statutu.  
 
 

4. člen 
 

Povezovanje 
 
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo 
na področju kolesarstva in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. 
 
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje 
organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. člen 
 
Javnost in podatki 
 
Delo društva in njegovih organov je javno. 
 
Svoje člane društvo obvešča:  
 

● s pravico vpogleda v zapisnike organov društva 
● preko uradne spletne strani društva in socialnih omrežij 
● preko sredstev javnega obveščanja 
● na rednih sestankih društva  
● preko oglasne deske društva 
● na druge načine 

 
Širšo javnost obvešča društvo tako, da organizira okrogle mize, tiskovne 
konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali 
druge, ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. Predsednik lahko 
pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost 
navedenih podatkov. 
 
Osebni in drugi podatki o svojih članih, ki jih slednji dajejo društvu prostovoljno, so 
last društva, ter se jih lahko uporablja samo za namene, za katere so bili zbrani. 
Enako velja za podatke, ki nastajajo v samem društvu; o njihovi uporabi odloča 
predsednik. Primarni naslov za vročanje obvestil članom je zadnji elektronski 
naslov, ki so ga posredovali društvu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA  
 

6. Člen 
 

Namen 
 

Namen društva je: 
 

I. Organizirati in vzpodbujati kolesarske aktivnosti na področju rekreativnega, 
tekmovalnega turno-gorskega kolesarstva, BMX kolesarstva in drugih 
kolesarskih športov; 

 
II. Gojiti etične vrednote med člani v smislu spoštovanja okolja, narave in 

zdravega življenjskega sloga;  
 
III. Usposabljanje članov za vodenje tečajev, turnih izletov, organiziranje 

dogodkov, gradnje kolesarskih prog in spretnostnih poligonov. 
 
IV. Spodbujanje razvoja kolesarstva, izboljšanje infrastrukture, gradnja turnih 

poti, spretnostnih poligonov in športnega načina življenja ter pomagati pri 
razvoju turistične ponudbe za kolesarje. 
 

V. Športna vzgoja članov, otrok in mladine, usmerjenih v kolesarstvo in druge 
oblike športa. 

 
Zavzemamo se za povečanje števila aktivnih kolesarjev, boljšo kolesarsko 
infrastrukturo, dvig ravni kolesarske kulture v Sloveniji in aktivno preživljanje 
prostega časa na prostem, tako posameznikov kot družin in s tem prispevanje k 
izboljšanju kvalitete življenja vseh članov in njihovih družinskih članov. Nenehno 
bomo izboljševali sistemske pogoje za redno uporabo koles v transportne, 
rekreacijske, tekmovalne ali turistične namene. Delovanje društva je javno, 
prostovoljno in temelji na enakopravnosti članstva. 
 
 
 
 
 



7. Člen 
 
Dejavnosti 
 
Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog: 
 

● Skrbi za izobraževanje in dvig strokovnega znanja svojih članov. 
● Organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave, seminarje, 

konference za svoje člane. 
● Organizira kolesarske prireditve, druženja, projekcije in razstave. 
● Načrtuje in izvaja vzgojno izobraževalne programe. 
● Organizira kolesarske ture, izlete, tabore in delavnice. 
● Razvija, gradi in vzdržuje kolesarsko infrastrukturo (turne kolesarske poti, 

spretnostne poligone in “pump-tracke” etc.). 
● Servisira kolesa in opremo ter jih daje v najem. 
● Redno skrbi za objavljanje svojih aktivnosti na socialnih omrežjih. 
● Vzpodbuja sodelovanje in povezovanje različnih organizacij, institucij in 

drugih deležnikov za ravoj kolesarstva v lokalnih skupnostih, kjer vidi 
potencial in zazna interes domačih ljudi. 

 
7a. Člen 

 
Pridobitne dejavnosti 
 
Društvo se poleg osnovne dejavnosti, ki izhaja iz prejšnjega člena tega Statuta, 
ukvarja še s stransko dejavnostjo v skladu z določili 25. Člena Zakona o društvih 
(ZDru-1, Uradni list 61/2006, 58/2009 in  64/2011). Društvo lahko opravlja 
pridobitno dejavnost (25. čl. ZDru-1), ki pa mora biti povezana z namenom in cilji, 
kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva.  Lahko se opravlja le v 
obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oz. za opravljanje 
nepridobitne dejavnosti.  Za tako se šteje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z 
nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma 
zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih sredstev društva. Društvo se tako ukvarja 
z naslednjimi pridobitnimi dejavnostmi: 
 
43.120 Zemeljska pripravljalna dela (gradnja enoslednih prog za turno 
kolesarjenje, izdelava skokov, tehničnih ovir in preprostih objektov za vožnjo po 
njih, vzdrževanje in pregledovanje) 



 
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah (prodaja 
dodatkov za kolesarjenje, prodaja oblačil, majic, pokrival, nalepk in ostalega 
promocijskega materiala z znakom društva)  
 
56.104 Začasni gostinski obrat (priprava, strežba in prodaja hrane na klubskih 
prireditvah, kuhanje "golažev", strežba toasta in preprostih jedi v klubskih 
prostorih za člane kluba ipd.) 
 
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi (peka in prodaja pic, hamburgerjev, 
krompirčka, hot doga ipd. na klubskih večerih in tečajih v okviru kluba za člane 
kluba). 
 
56.300 Strežba pijač (prodaja brezalkoholnih in alkoholnih pijač za člane kluba na 
klubskih večerih in ostalih priložnostnih druženjih) 
 
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup (izposoja koles in zaščitne 
opreme v najem) 
 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj (organiziranje in prodaja dnevnih tur, 
večdnevnih izletov, daljših taborov ipd.) 
 
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice (skrb za urejeno okolje 
kluba in zasajanje rastlin na enoslednih progah) 
 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (organiziranje razstav v povezavi s 
kolesarstvom, prodajnih sejmov, zabavnih srečanj obarvanih s kolesarstvom) 
 
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 
rekreacije (vodenje teoretičnih in praktičnih tečajev, izobraževanj na temo 
kolesarstva) 
 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
(izobraževanje članov, izvajanje delavnic in tečajev za pridobitev kolesarskih 
veščin in znanj) 
 
93.110 Obratovanje športnih objektov (skrb za pumptrack, enosledne proge, 



skoke, turistične nastanitve, pobiranje vstopnin za kolesarske poligone) 
 
93.120 Dejavnost športnih klubov (sponzoriranje tekmovalcev, nakup opreme, 
kritje servisov tekmovalcev, plačevanje zunanjih strokovnih sodelavcev ipd.) 
 
93.190 Druge športne dejavnosti (vodene športne vadbe, fitnes vadbe, treningi za 
moč, smučarski družabni izleti ipd.) 
 
93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (izleti v hribe, organizirani 
ogledi tekem, ogled potencialnih terenov, ogled TV prenosov) 
 
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (zbiranje denarja, 
dobrodelne akcije, čistilne akcija, akcija ozaveščanja o varnosti in zabavi pri 
kolesarjenju) 
 
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov (popravilo koles, 
zaščitne opreme ipd.) 
 
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (organizacija koncertov 
kot spremljajoči program športnih dogodkov povezanih s kolesarstvom, prirejanje 
in sodelovanje pri izvedbi kolesarskih prireditev, izvajanje storitev za promocijo 
turističnih krajev, dogodkov in športnih tekmovanj, ki jih organizirajo drugi, 
izvajanje akcij čiščenja, pogozdovanja, urejanja prog in objektov ter druge 
ekološke dejavnosti, sodelovanje pri projektih, kjer so potrebna kolesarska znanja, 
načrtovanje in izvedba turistične promocije kraja v smislu razvoja kolesarskega 
turizma) 
 
Društvo dejavnost izvaja preko svojih članov, katerim določi pooblastila predsednik, 
lahko pa tudi z angažiranjem drugih oseb po pogodbi o delu, po poslovnih 
pogodbah z gospodarskimi subjekti ali kako drugače.  
 
Za aktivnosti iz prvega odstavka ne velja objektivna odgovornost društva za škodo 
iz nevarne dejavnosti, ker se slednja izvaja v okviru interesne aktivnosti 
amaterskega društva. Odgovornost uredi društvo z organizatorjem prireditve. 
  
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti. 
 



 
III. ČLANSTVO 

 
8. Člen 

Vstopanje 
 
Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja s kolesarstvom ali je kako drugače 
pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor 
želi postati član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri 
izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom 
društva in plačal članarino. Članstvo v društvo je prostovoljno. Pravno osebo v 
društvo zastopa pooblaščena oseba.  
 
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali 
oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti 
zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora 
zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 
 
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. 
 
Društvo ima redne in častne člane. Redni člani društva so aktivni kolesarju in drugi 
člani, ki se s kolesarstvom ne ukvarjajo aktivno so pa društvu naklonjeni.  
 
Častni člani so lahko: sponzorji, donatorji in simpatizerji, ki so s svojimi prispevki ali 
zaslugami pripomogli k dobrobiti društva ali drugi.  
 
Naziv “častni član” dodeli posamezniku skupščina. Častni člani so oproščeni 
obveznosti, ki jih imajo redni člani, ter nimajo pravice glasovanja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9. Člen 
Pravice članov 
  
Pravice članov so: 
 

● da volijo in so izvoljeni v organe društva;  
● da sodelujejo pri delu društva in soodločajo v njegovih organih,  
● da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva;  
● da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim 

finančno-materialnim poslovanjem,  
● da uporabljajo materialna sredstva društva oz. koristijo opremo društva pod 

pogoji, ki jih določa izvršni odbor,  
● da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira društvo, pod pogoji, ki jih določa 

izvršni odbor.  
 
 
Dolžnosti članov  
 
Dolžnosti članov so: 
 

● da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,  
● da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja društvo in s svojim delom 

prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,  
● da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi izvršni odbor društva,  
● da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno 

dogovorjenih nalog,  
● da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane,  
● da varujejo ugled društva,  
● da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe ali drugih.  

 
Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti, razen iz 2. in 3. alinei prejšnjega odstavka, 
predstavlja disciplinsko kršitev. Za člane, ki aktivno sodelujejo pri aktivnostih 
društva po drugi alinei tega člena, lahko izvršni odbor določi nižjo članarino, dolžan 
pa je voditi evidenco prostovoljnega dela v društvu.  

 
 
 
 



10. člen  
Prenehanje 
 
Članstvo v društvu preneha: 
 

● s prostovoljnim izstopom,  
● s prenehanjem plačevanja članarine,  
● z izključitvijo 

 
Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o 
odstopu. 
  
Članu preneha članstvo, če ta tudi po izteku roka, določenega na izvršnem odboru, 
ne plača članarine za tekoče leto, razen če izvršni odbor v utemeljenih primerih ne 
odloči drugače. Pravice iz naslova članstva v določenem letu prenehajo, čim je na 
spletni strani društva objavljena višina članarine za tekoče leto, vendar ne pred 
redno skupščino za leto, za katero je plačal članarino.  
Član, ki se mu je članstvo izteklo, se lahko včlani, če plača zaostalo članarino za 
tekoče leto, če izvršni odbor s sklepom ne določi drugače. 
 
Člana se iz društva lahko izključi na podlagi izrečenega disciplinskega ukrepa. 
Član, ki je bil iz društva izključen, se v društvo ne more včlaniti najmanj 3 (tri) leta 
po izključitvi, nadaljna 3 (tri) leta pa ne more biti izvoljen v organe društva.  
 
 

IV. ORGANI DRUŠTVA 
 

11. Člen 
Organi 
 
Organi društva so: 
 

● skupščina,  
● izvršni odbor,  
● nadzorni odbor,  
● disciplinska komisija.  

 



Vsi člani organov so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. 
  
Člani organov društva imajo pravico do nadomestila stroškov, razen za zasedanje 
skupščine, če jih društvo napoti na izvršitev določene naloge. Posameznim članom 
izvršnega odbora se lahko izplačajo nagrade za delo. O višini nagrade odloča 
skupščina. 
  
Člani organov, za katere do izteka mandata niso izvoljeni novi člani, ostanejo v 
funkciji kot vršilci dolžnosti do njihove zamenjave. Prevzem posamezne funkcije s 
strani člana je prostovoljen, prenehanje funkcije pa je po razrešitvi ali pisni odstavni 
izjavi, naslovljeni na izvršni odbor društva.  
 
 

12. člen  
 
Skupščina 
  
Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni). 
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje izvršni odbor enkrat 
letno.  
 
Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo 
nadzornega sveta ali na zahtevo tretjine članov društva. Izvršni odbor je dolžan 
sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset) dni po prejemu zahteve za sklic. Če 
izvršni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti 
tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za 
katero je bila sklicana.  
 

13. člen  
Sklic  
 
O sklicu skupščine in z dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 
14 dni pred zasedanjem. Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica 
članov. Članom se pošlje vabilo po elektronski pošti ali po pošti z navadno vročitvijo, 
na naslove ki so jih dali društvu ob plačilu članarine v letu, za katerega se sklicuje 
skupščina. Vabilo je potrebno objaviti tudi na uradni spletni strani društva.  
 



Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa 
se šteje, da je skupščina sklepčna:  
 

● če se ugotovi, da so bili člani v redu vabljeni in če je prisotnih najmanj petina 
članov 
 

Če skupščina odloča na podlagi tega odstavka, sklepi postanejo izvršljivi po poteku 
30 dni, v kolikor v tem času ni bila sklicana ponovna skupščina. 
  
Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skupščina.  
 
 

14. člen  
Glasovanje  
 
Glasovanje je javno. Sklep skupščine je veljaven, če je prejel pritrdilni glas več kot 
polovice prisotnih.  
 
Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerimi se sprejemajo pravilniki ali se odloča o 
vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj društva, je 
potreben pritrdilni glas dveh tretjin prisotnih članov.  
 
 

15. Člen 
  

Pristojnosti skupščine  
 
Naloge in pristojnosti skupščine so, da:  
 

1. izvoli delovno predsedstvo 
2. sklepa o dnevnem redu  
3. sprejema poročila o delu v preteklem obdobju  
4. sprejema program dela društva za predvideno (enoletno) dobo 
5. sprejema finančni načrt in zaključni račun  
6. voli in razrešuje: predsednika društva, člane izvršnega odbora (posebej 

tajnika, blagajnika in gospodarja), člane nadzornega odbora, člane 
disciplinske komisije,  



7. odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi 
organizacijami,  

8. odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,  
9. odloča o vseh vprašanjih od katerih je neposredno ali posredno odvisen 

obstoj društva,  
10. sprejema in spreminja statut in druge splošne akte društva, razen 

strokovnih pravil, ki se tičejo kolesarjenja, gradnje turnih poti in izposoje 
opreme  

11. odloča v sporih med izvršnim odborom in drugimi organi ali člani društva,  
12. sklepa o prenehanju društva,  
13. podeljuje naziv častni član.  
14. odloča o višini nagrade posameznim članom, za delo v preteklem letu.  

 
Gradivo za vprašanja, o katerih odloča skupščina in so navedena v 3.,4.,9.10. in 
13.točki mora izvršni odbor obravnavati in o njih zavzeti stališče pred zasedanjem 
skupščine. 
  
O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar 
in dva overovitelja.  
 
 

16. člen  
Izvršni odbor  
 
Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema skupščinama po 
programu in sprejetih sklepih skupščine. Izvoljen je za dobo 2 (dveh) let. 
  
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Sestaja se po potrebi. Sestanki 
praviloma potekajo z osebno prisotnostjo, lahko pa tudi preko elektronskih medijev. 
Izvršni odbor šteje 3 do 9 članov. Pri sestavi izvršnega odbora se stremi za tem, da 
so v njem zastopane dejavnosti/sekcije društva enakomerno.  
 
Izvršni odbor sestavljajo:  
 

● predsednik,  
● tajnik,  
● blagajnik,  



● gospodar,  
● in do 5 ostalih članov.  

 
Pred vsakimi volitvami skupščina s posebnim sklepom določi, koliko članov bo štel 
izvršni odbor, ki ga bo volila: 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali 9 članov. Nato se voli za toliko 
članskih mest, kolikor je določeno. 
 
Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik društva. 
Izvršni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino 
glasov vseh članov. V primeru, da je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za 
katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji.  
 
 

17. Člen 
Sekcije 
 
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane 
po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi izvršni odbor na pobudo 
članov društva. Člani sekcij so lahko le člani društva, izjemoma tudi zunanji člani 
kot strokovnjaki. 
 
Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. 
 
Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru. 
 
 
 
 
 

18. člen  
 
Naloge in pristojnosti izvršnega odbora  
 
Izvršni odbor:  

 
1. sklicuje redno ali izredno skupščino 
2. organizira izvajanje letnega plana dela društva, ter koordinira izvaja vseh 



aktivnosti v društvu,  
3. obravnava in nadzira izvrševanje finančnega plana,  
4. pripravlja predloge za odločitve, ki se sprejemajo na skupščini, ter je edini 

predlagatelj za sprejem aktov društva,  
5. pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,  
6. upravlja s premoženjem društva,  
7. določa cene izposoje opreme, gradnje objektov, organizacije izletov in 

drugih storitev društva,  
8. ustanavlja in ukinja komisije, sekcije in druge organizirane oblike dela v 

društvu,  
9. uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še 

dodatno naloži skupščina,  
10. zagotavlja normativne pogoje za strokovno in varno izvajanje kolesarskih 

akcij, ki jih organizira društvo,  
11. določa pogoje in pravila za udeležbo na društvenih akcijah, imenuje nosilce 

aktivnosti in pooblaščence društva na teh akcijah,  
12. sproži postopke, ki se jih realizira lahko preko KZS,  
13. odloča o nakupu predmetov večje vrednosti, tj. nad 1.000,00 EUR,  
14. sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad 

zaslužnim članom društva,  
15. odloča o disciplinskih kršitvah kot organ druge stopnje,  
16. predlaga skupščini podelitev naziva "častni član",  
17. odloča v sporih med organi društva, ali v sporih med organi društva in 

člani, ki ne sodijo v pristojnost drugega organa,  
18. odloča o pritožbah zoper odločitve drugih organov o pravicah in 

obveznostih članov (splošna pritožbena instanca),  
19. odloča o vseh drugi zadevah v društvu, za katere ni v tem statutu 

določeno, da je zanje pristojen drug organ.  
 
Sklepi izvršnega odbora so izvršljivi takoj.  
 
V primeru izpada posameznega člana s pomembnimi zadolžitvami v društvu, lahko 
izvršni odbor do izvolitve njegove nadomestitve na skupščini, postavi na njegovo 
mesto drugega člana z istimi pravicami, ki nadaljuje mandat oz. položaj izpadlega. 
Če bi se na tak način zamenjala sestava nad polovico prvotno izvoljenega organa, 
je potrebno sklicati skupščino.  
 
 
 



19. člen  
 
Predsednik društva  
 
Predsednik zastopa in predstavlja društvo v razmerjih do oseb izven društva, 
državnih in drugih organov in organizacij doma in v tujini. Izmed članov izvršnega 
odbora si določi namestnika, ki ga nadomešča v njegovi odsotnosti. 
  
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli skupščina 
za dobo 2 (dveh) let. Za svoje delo je odgovoren neposredno skupščini in izvršnemu 
odboru.  
 

20. člen  
Naloge predsednika društva 
  
Predsednik društva:  

1. sklicuje sestanke izvršnega odbora,  
2. koordinira delo izvršnega odbora in drugih komisij ter organov društva,  
3. izvaja naloge, ki mu jih poveri skupščina in izvršni odbor,  
4. postavlja pooblaščence društva na društvenih akcijah,  
5. likvidira finančne dokumente društva,  
6. v okviru finančnega načrta razpolaga s sredstvi društva ter razporeja 

odhodke in potrjuje izdatke, 
7. odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje,  
8. odloča o nakupu in prodaji predmetov manjše vrednosti, skladno s planom,  
9. predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim 

članom društva.  
 

21. člen  
Tajnik društva  
 
Tajnika društva voli skupščina za dobo 2 (dveh) let. Za svoje delo je odgovoren 
predsedniku društva in skupščini. Tajnik opravlja strokovno tehnično in 
administrativno delo ter koordinacijo med organi društva. Vodi evidenco članov, 
njihovih statusov in opravljenega prostovoljnega dela.  
 
Tajnik hrani arhiv, razen knjigovodske dokumentacije.  



 
 

22. člen  
Blagajnik društva  
 
Blagajnika društva voli skupščina za dobo 2 (dveh) let. Za svoje delo je odgovoren 
predsedniku društva in skupščini.  
 
Blagajnik ima naslednje naloge:  

1. vodi knjigo prihodkov in odhodkov društva,  
2. sprejema vplačila za društvo in vodi evidenco plačanih članarin,  
3. obvešča predsednika in izvršni odbor o finančnem stanju društva,  
4. izvršuje plačila društva,  
5. ureja in arhivira knjigovodske listine in druge dokumente (fakture, 

obračune, idr), ki so podlaga za izplačila oz. ki izkazujejo finančne 
spremembe v društvu,  
 

6. hrani finančne dokumente, na podlagi katerih je društvo pridobilo 
materialna sredstva (inventar in opremo) in listine, po katerih je ta sredstva 
odtujilo,  

7. izdela bilanco stanja in izkaz uspeha (zaključni račun) po veljavnih 
računovodskih standardih,  

8. nudi strokovno pomoč pri postopkih v društvu, ki imajo vpliv na materialno 
poslovanje ali bilanco stanja. 
  

Blagajniku lahko za posamezna opravila pomagajo od njega angažirani člani, na 
blagajnikovo odgovornost. Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico 
vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva, če to ni 
povezano z dodatnimi stroški. Blagajnik je za dokumentarno in finančno- materialno 
poslovanje v društvu odgovorna oseba. Zadolžen je za stike z organi finančnega 
nadzora.  
 
Za pomoč in urejanje finančno materialnih zadev lahko društvo angažira finančnega 
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo. 
  
 
 
 



23. člen  
Gospodar društva 
 
Gospodarja voli skupščina za dobo 2 (dveh) let. Za svoje delo je odgovoren 
predsedniku društva in skupščini. 
  
Gospodar skrbi za nepremičnine in premičnine, ki so v lasti društva, in v skladu z 
zakonom o tem vodi evidence. Za opremo ki jo izdaja, predlaga izvršnemu odboru 
pravila za izposojo. 
  
Odgovarja tudi za tehnično brezhibnost opreme društva in za to, da je oprema 
opremljena z vsemi potrebnimi in predpisanimi pregledi. 
  
Gospodar vodi materialno knjigo in inventurno stanje premoženja društva.  
 
 

24. člen  
Nadzorni odbor  
 
Nadzorni odbor spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov društva ter 
opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor 
periodično pregleduje knjigovodsko dokumentacijo in enkrat letno poroča skupščini, 
ki ji je tudi odgovoren za delo. 
 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh uglednih članov društva, ki jih izvoli skupščina 
za dobo 2 (dveh) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Članstvo v nadzornem 
odboru ni združljivo s članstvom v izvršnem odboru ali disciplinski komisiji, 
združljivo pa je s članstvom v drugih komisijah. 
 
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, odloča z večino vseh 
glasov. 
  
 

25. člen  
Disciplinska komisija  
 
Disciplinsko komisijo voli skupščina za dobo 2 (dveh) let. Sestavljajo jo trije člani in 



dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na 
zahtevo upravičenih organov. Članstvo v disciplinski komisiji ni združljivo s 
članstvom v izvršnem odboru ali nadzornemu odboru, združljivo pa je s članstvom 
v drugih komisijah. 
 
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ prve stopnje. O 
pritožbah na njene odločitve odloča izvršni odbor kot organ druge stopnje.  
 
 

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK 
 

26. člen  
Disciplinske kršitve  
 
Disciplinske kršitve so dejanja na društvenih akcijah in pri kolesarjenju v lastni režiji, 
ki predstavljajo kršitev KZS-jevih, društvenih ali drugih pravil, etike kolesarjenja in 
predpisov, ki veljajo na lokalnem nivoju, ter dejanja, ki motijo normalno 
funkcioniranje društva ali krnijo ugled društva, KZS-ja ali kolesarskega športa.  
 
Lažje kršitve so: 
  

1. Individualna prekoračitev meja turne poti po kateri je dovoljen spust s 
kolesi. 

2. Namerno uničevanje gozda, narave, okolice in objektov. 
3. Kolesarjenje po zemljiščih, kjer je to prepovedano, ni zakonsko urejeno ali 

ni dogovorjeno z lastniki. 
4. Nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev ali funkcij v 

društvu. 
5. Malomarno ravnanje z društveno opremo, ko na njej še ne nastane opazna 

poškodba.  
6. Kršitve splošnih pravil kolesarjenja, razen dejanj, ki pomenijo težjo kršitev.  

 
 
Težje kršitve so:  
 

1. Ogrožanje svojega življenja ali zdravja sokolesarjev zaradi neustreznih 
postopkov pred, med ali po spustu, kolesarjenje z neustrezno ali okvarjeno 
opremo.  



2. Vodenje oziroma odobritev kolesarjenja po poteh, ki niso v skladu z 
usposobljenostjo in znanjem skupine.  

3. Kolesarjenje v okoliščinah, v katerih kolesarska pravila odsvetujejo ali celo 
prepovedujejo kolesarjenje (pod vplivom alkohola, drog idr.). 

4. Vodenje tečajev ali učenje tečajnikov (izven tečaja, ki ga vodi licencirani 
inštruktor), s strani nelicenciranih inštruktorjev ali drugih kolesarjev, ki za to 
niso usposobljeni. 

5. Povzročitev kolesarske nesreče ali nesreče z avtomobilom.  
6. Kršitve določb statuta ali pravil finančno-materialnega poslovanja. 
7. Neizvrševanje sklepov organa društva, kršitev odredb pooblaščencev 

društva na društveni akciji. 
8. Dejanja, ki huje škodujejo ugledu društva, KZS ali kolesarskega športa. 
9. Dejanja, s katerimi je društvu prizadejana materialna škoda. 
10. Širjenje neresničnih vesti ali vnašanje nereda v društvo. 
11. Ostale hujše kršitve, ki so predpisane z akti KZS.  

 
27. člen  

 
Disciplinski ukrepi 
 
Kot disciplinski ukrep se lahko izreče: 
 

●  opomin,  
● javni opomin,  
● izključitev.  

 
Komisija izbere disciplinski ukrep glede na težo posledic kršitve, stopnjo krivde in 
okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno. Zastaralni rok za dokončanje 
disciplinskega postopka je 2 leti odkar je bilo dejanje storjeno. 
 
Za kršitve navedene v 1. in 5. točki tretjega odstavka 26. člena, mora disciplinska 
komisija obvezno izreči ukrep izključitve, če je storjeno iz hude malomarnosti ali 
eventualnega naklepa. Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim pogojem 
(pogojno) za dobo do dveh let. Rok za pritožbo zoper odločitev disciplinske komisije 
je 8 dni od vročitve sklepa. 
 
Član, ki je s svojim ravnanjem povzročil društvu škodo, jo je dolžan povrniti. Višino 
škode ugotovi izvršni odbor.  



VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
  

28. člen  
Viri dohodkov  
 
Viri dohodkov društva so: 
 

● članarina,  
● prostovoljni prispevki članov in drugih oseb, darila, volila,  
● dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,  
● prispevki sponzorjev,  
● namenska nakazila KZS in javna sredstva državnih organov, lokalnih 

skupnosti in drugih,  
● drugi viri.  

 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ki ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 
 
Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 
 

29. člen  
Finančni plan  
 
Društvo razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi 
plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in 
sprejmejo zaključni račun. V okviru razpoložljivih prihodkov izvršuje finančni plan 
predsednik društva z vzpostavljanjem dolžniških in upniških razmerij s tretjimi 
osebami.  
 

30. člen  
 

Finančno poslovanje 
  
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva, ali drug član društva, 
ki ga pooblasti izvršni odbor. Predsednik društva je odredbodajalec za finančne 
listine.  



 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi, 
računovodskim standardom za društva in v skladu s Pravilnikom o finančnem in 
materialnem poslovanju društva, ki se ga sprejme v roku 6 mesecev. 
 
 

31. Člen 
 
Premoženje društva  
 
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v 
inventarno knjigo. S to knjigo je izenačen zapisnik z inventurnim popisom 
premoženja. 
  
Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve 
predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa izvršnega 
odbora in nepremičnine le na podlagi sklepa skupščine.  
 
Vsi ki hranijo dokumentacijo o delu društva, in tisti pri katerih listine iz poslovanja 
društva nastajajo, so jih dolžni izročiti novemu predsedniku ob poteku svojega 
mandata oz. ob razrešitvi.  
 
 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA  
 

32. člen  
Društvo lahko preneha: 
 

● po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino,  
● po samem zakonu.  

 
V primeru prenehanja društva preide po poravnavi vseh obveznosti z dnem izbrisa 
društva iz registra društev premoženje društva na Kolesarsko Zvezo Slovenije. 
Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Premoženja društva ni 
mogoče prenesti na politično stranko.   
 
 



 


