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Na podlagi 8., 9. in 20. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011 (ZDru-1-UPB2) je 
skupščina Odbojkarskega društva Vital Ljubljana dne 281. 38. 20187 sprejela naslednje 
spremembe in s tem novi 
 

STATUT 
 
I. Splošne določbe 
 

1. člen 
 

Ime društva je “Odbojkarsko društvo Vital Ljubljana” (v nadaljnem besedilu: društvo). Sedež 
društva je v Ljubljani., Celovška cesta 25  
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
Društvo ne posluje z žigom in ne uporablja skrajšanega imena.  
 

2. člen 
 
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo 
zaradi skupno določenih interesov. 
 

3. člen 
 
Društvo se vključuje v Športno zvezo Ljubljane ter v Odbojkarsko zvezo Slovenije. 
Društvo sodeluje z drugimi športimi organizacijami ter drugimi organizacijami. 
 

4. člen 
 

Društvo sodeluje z delovnimi organizacijami in podjetji na področju Ljubljane in Slovenije in 
drugimi podjetji in zasebniki, ki prispevajo delo in sredstva za delovanje društva. 
 

5. člen 
 
Delovanje društva je javno. Društvo obvešča svoje članstvo prek dela skupščine in drugih 
organov društva ter pisnih obvestil, vabil, zapisnikov in drugih oblik obveščanja članstva. 
Društvo obvešča širšo javnost tako, da so seje društva javne, prek sredstev javnega 
obveščanja in oglasne deske na igriščih društva. 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 članih društva, ki jih slednji dajejo društvu prostovoljno, so last 
društva ter se jih lahko uporablja samo za namene, za katere so bili izbrani. Enako velja za 
podatke, ki nastajajo v samem društvu. Uporaba podatkov mora biti skladna z zakonodajo s 
področja varovanja osebnih podatkov. 
 

6. člen 
 

V okviru društva bosta aktivno delovali ženska in moška odbojkarska sekcija, druge sekcije pa 
v skladu z možnostmi društva. 
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7. člen 

 
II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 
 
Cilji in namen društva so: 

- omogočiti rekreativno in tekmovalno športno udejstvovanje članov društva in v 
okviru možnosti tudi drugih krajanov, 

- popularizirati odbojko in športne dejavnosti nasploh, 
- vzgajati svoje člane v športnem duhu, v medsebojnem spoštovanju ter skladno s 

principi javne morale in vzdrževanjem javnega reda in miru, 
- razvijati prijateljske odnose ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in vero, 
- prizadevanje za visoko strokovno raven dela, 
- pridobivanje novih članov z organiziranim povezovanjem z Odbojkarsko šolo 

Ljubljana, z organizacijo taborov, turnirjev in promocijskih prireditev,izobraževanje 
in strokovno izpopolnjevanje članov.  

 
8. člen 

 
Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog: 

- organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev in tečajev, 
- organizira tekmovanja in druge prireditve, 
- skrbi za obstoječe športne objekte in se zavzema za izgradnjo novih, 
- organizira srečanja s podobnimi društvi iz tujine.  

 
 
III. ČLANSTVO 
 

9. člen 
 

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se poklicno ali ljubiteljsko 
ukvarja z dejavnostmi na področju športa. Član društva lahko pod enakimi pogoji postane 
tudi tujec, če je njegovo stalno ali začasno bivališče na območju Republike Slovenije in če je 
njegovo delovanje skladno z načeli in nameni društva, navedenimi v tem statutu. Članstvo v 
društvu je prostovoljno.  
Kdorkoli želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v 
kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in 
plačati članarino. Za mladoletne člane do 7. leta starosti podpiše pristopno izjavo njihov 
zakoniti zastopnik, od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti podpiše pristopno izjavo 
mladoletnik in poda soglasje njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. 
Mladoletnik, starejši od 15 let, o vstopu v društvo odloča samostojno, vendar ga pri 
delovanju v društvu ter organih društva zastopa njegov zakoniti zastopnik. 
Mladi člani društva so tisti člani društva, ki niso dopolnili 18 let in jih v organih društva 
zastopajo njihovi zakoniti zastopniki. 
 
Društvo ima redne in častne člane. 
 

10. člen 
 
Pravice članov so: 
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- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 
- da sodelujejo pri delu in odločajo v organih društva, 
- da sodelujejo pri tekmovanjih in drugih prireditvah društva, 
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, 
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva, skladno z 

nameni in cilji društva, 
- da sodelujejo pri izdelavi programa društva in so seznanjeni s poslovanjem društva 

ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem, 
- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo in dosežene uspehe v društvu. 

 
 
 
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 redno plačujejo članarino, 
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za uresničevanje skupno dogovorjenih 

nalog, 
- da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva, 
- da varujejo ugled društva. 

 
11. člen 

 
Članstvo v društvu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom (izjava o odstopu se predloži upravnemu organu), 
- s črtanjem iz članstva, če je član 2 leti neaktiven pri delu društva in ne poravna 

obveznosti do društva v določenem roku,  
- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije 
- s smrtjo člana. 

 
12. člen 

 
Pravice in dolžnosti članov v organih društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani 
praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost člana, lahko upravni 
odbor prizna ustrezno nagrado. 
 
Igralkam, trenerjem in drugim članom društva se lahko za izvajanje tistih aktivnosti, ki so v 
splošnem interesu društva, zagotovi povračilo materialnih stroškov in stroškov za 
kvalitetnejšo prehrano, bivanje, prevoze ter omogoči prejemanje štipendij in ostalih 
denarnih nadomestil v skladu s finančnimi in materialnimi možnostmi društva in v skladu z 
zakonsko uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugimi prejemki, za kar se 
sklene pogodba in v njej določijo pravice in dolžnosti v skladu s pravili in zmožnostmi 
društva. 
 

13. člen 
 
Skupščina društva lahko proglasi člana društva, ki ima velike zasluge za dejavnost društva, za 
častnega člana društva. 
Naziv častnega člana lahko podeli društvo tudi nečlanu, ki ime velike zasluge na področju 
športa.  
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Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja. 
14. člen 

 
IV. ORGANI DRUŠTVA 
 

- skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani društva, 
- upravni odbor, 
- nadzorni odbor, 
- disciplinska komisija. 

 
15. člen 

 
Skupščina društva je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Skupščina se sestaja 
praviloma enkrat letno, skliče jo upravni odbor.. 
 
Izredna seja skupščine se skliče po potrebi po sklepu upravnega odbora ali pa na zahtevo 
nadzornega odbora ali najmanj 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno 
sejo skupščine v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor ne skliče izredne 
seje skupščine v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z 
ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana. 
 

16. člen 
 
O sklicu skupščine s priloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 
10 dni pred sklicem. Obvestilo o sklicu skupščine se pošlje članom društva po elektronski 
poti, obenem pa se sklic objavi na spletni strani društva.  
 
Skupščina je sklepčna, če ji prisostvuje polovica članov društva. Sklepa z večino navzočih 
glasovalnih pravic, razen v primeru, ko gre za spremembo pravil ali statuta društva ali za 
sklep o prenehanju dela društva, kjer mora biti zagotovljena 2/3 večina navzočih glasovalnih 
pravic. 
  
Če skupščina ni sklepčna, se začetek seje odloži za 15 minut, nato se šteje, da je skupščina 
sklepčna, če je navzočih vsaj 10 glasovalnih pravic. V takšnem primeru so odločitve skupščine 
sprejete z 2/3 navzočih glasovlalnih pravic. 

 
17. člen 

 
Sejo skupščine odpre predsednik upravnega odbora in jo vodi, dokler ni izvoljeno delovno 
predsedstvo in drugi organi skupčine (zapisnikar, overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi 
volilna komisija, verifikacijska komisija, komisija za sklepe ali druga telesa). 
 

18. člen 
 
Naloge skupščine: 
 

- izvoli delovno predsedstvo, 
- sklepa o dnevnem redu, 
- razpravlja in sprejema poročila organov društva,  
- sprejema delovne programe društva, 



 

 5 

- odloča o pritožbah na delo upravnega odbora, nadzornega odbora in o odločbah 
disciplinske komisije, 

- sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila društva, 
- sklepa o finančnem načrtu ter sprejema zaključni račun, 
- odloča o prenehanju in združitvi društva, 
- voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora, nadzornega odbora in 

disciplinske komisije, 
- razpravlja o drugih vprašanjih, ki so uvrščena na dnevni red na zahtevo katerega od 

organov društva ali katerega od članov društva. 
 
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti skupščini v pisni obliki poslani najmanj 8 dni pred 
sklicem skupščine. 
 
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, 
zapisnikar in dva overovitelja, to je predsednik društva in eden od članov upravnega odbora. 
Če skupščino vodi predsednik društva, zapisnik lahko overovita en član UO in en udeleženec 
skupščine. 
 

19. člen 
 
UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor društva je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema skupščinama po 
programu in sklepih sprejetih na skupščini. 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Sestaja se po potrebi, praviloma pa 
enkrat mesečno. 
Upravni odbor je sestavljen iz najmanj 3, do največ 9 članov. Pred vsakimi volitvami 
skupščina s posebnim sklepom določi, koliko članov bo štel upravni odbor, ki ga bo volila. Na 
skupščini se voli za toliko članskih mest, kolikor je določeno. 
 
Upravni odbor je sestavljen iz 6 članov. Tajnik društva ni član UO, je pa na sejah UO vedno 
prisoten in skrbi za zapisnik. 
 
Mandatna doba članov upravnega odbora je 5 let. Član upravnega odbora lahko predčasno 
izstopi na podlagi pisne izstopne izjave, ki jo posreduje predsedniku upravnega odbora. 
 

20. člen 
Naloge upravnega odbora: 
 

- upravlja društvo med dvema sejama skupščine, 
- sklicuje seje skupščine, pripravi poročilo o delu, finančni načrt, zaključni račun in 

predloge za sklepe skupščine, predloge za pravila društva, 
- sestavlja letni načrt društva in koledar prireditev, 
- skrbi za materialno in finančno poslovanje društva, 
- določa višino članarine za igralno sezono, 
- upravlja s premoženjem društva, 
- opravlja druge naloge za nemoteno delo društva, 
- ustanavlja in ukinja sekcije društva, 
- določa naslov sedeža društva 
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- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno 
naloži skupščina. 

 
 

21. člen 
 
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa predsednikov 
namestnik ali tajnik društva.  
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe 
sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru, da je število glasov izenačeno je sprejet sklep, 
za katerega je glasoval predsednik.  
 
Upravni odbor lahko za določena področja dela in izvajanje nalog društva ustanovi sekcije. 
Naloge, število članov in predsednika sekcije določi upravni odbor. Člani sekcije so lahko le 
člani društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko 
društvo povabi k sodelovanju pri delu sekcije zunanje sodelavce. 
Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva. 
 
Področja dela sekcij so: 

- skrb za odbojkarsko šolo za mlade in odrasle, 
- skrb za finančna vprašanja društva (trženje), 
- skrb za kvalitetno vzdrževanje igrišč in drugih objektov ter sredstev v uporabi  

društva, 
- skrb za tekmovalne ekipe, 
- skrb za organizacijo tekmovanj, 
- skrb za strokovno delo trenerjev v društvu. 

 
22. člen 

 
NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za dobo petih let, izvoljeni pa so 
lahko največ 2 zaporedni mandatni dobi. 
Nadzorni odbor nadzira zakonitost izvajanja pravil in drugih aktov društva, uresničevanje in 
varstvo pravic in dolžnosti članov društva, finančno-materialno poslovanje društva, spremlja 
delo društva in njegovih organov, izvajanje sklepov in nadzira obveščanje članov. 
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta 
dva člana. 
Nadzorni odbor odgovarja skupščini ter ji poroča po potrebi na vsaki seji skupščine, obvezno 
pa na volilni seji skupščine. 
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani drugih organov društva, imajo pa pravico 
udeleževati se sestankov teh organov. 
 

23. člen 
 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 
Disciplinska komisija šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina za dobo petih let. Sestaja se po 
potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. 
Disciplinska komisija posluje po disciplinskem pravilniku društva. 
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24. člen 
 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje 
Lažje kršitve so: 

- nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev ali funkcij v  društvu, 
- malomarno ravnanje z društveno opremo, 
- kršitve splošnih pravil delovanja društva. 

 
Težje kršitve so: 
 

- kršitve določb statuta ali pravil finančno – materialnega poslovanja, 
- neizvrševanje sklepov organov društva, 
- dejanja, ki huje škodujejo ugledu društva, 
- dejanja, s katerimi je društvu prizadejana materialna škoda, 
- širjenje neresničnih vesti ali vnašanje nereda ter blatenje ugleda društva, 
- ostale hujše kršitve, 
- nespoštovanje kodeksov etike. 

 
25. člen 

 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 
disciplinska komisija so: 

- opomin, 
- javni opomin, 
- suspenz (začasna omejitev pravic člana društva iz 10. člena statuta, za obdobje do 

največ 6 mesecev), 
- izključitev. 

 
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na Upravni odbor društva kot 
drugostopenjski organ. Odločitev Upravnega odbora je dokončna. 

 
26. člen 

 
PREDSEDNIK DRUŠTVA 
 
Predsednik (v primeru njegove odsotnosti pa od njega pooblaščeni član upravnega odbora) 
zastopa in predstavlja društvo v stikih z drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini. 
 
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 
petih let. 
Predsednik društva sklicuje in vodi sestanke upravnega odbora ter skrbi za uresničevanje 
sklepov upravnega odbora in delitev dela članov upravnega odbora. 
 
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom, pravili društva in panožne 
zveze ali drugih organizacij s področja dejavnosti društva in pravnim redom Republike 
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru. 
 
V primeru odstopa predsednika društva je upravni odbor dolžan sklicati izredno skupščino v 
roku 3 mesecev od dne, ko je prejel odstopno izjavo. Predsednik v odstopu vodi društvo do 
izvolitve novega predsednika. 
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27. člen 
 

TAJNIK DRUŠTVA 
 
Tajnik društva skrbi za zakonitost in urejenost delovanja društva, je zadolžen za organizacijo 
seje skupščine in sestankov upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije. 
Skrbi za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med 
organi društva. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in skupščini. Tajnika društva 
imenuje upravni odbor in z njim sklene pogodbo. Če je tajnik na seji UO odsoten, pisanje 
zapisnika opravi eden od članov upravnega odbora. 
Društvo lahko deluje tudi brez tajnika društva. 
 

28. člen 
 

Viri dohodkov društva so: 
- članarina posameznikov in delovnih organizacij, 
- prispevki sponzorjev, 
- javna sredstva, 
- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, 
- sredstva krajevne skupnosti, ki so namenjena za šport, 
- 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 prepovedana in nična. 
 

29. člen 
 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki 
jih sprejme skupščina. Na redni seji skupščine člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo 
zaključni račun. 
 

30. člen 
 
Finančno in materialno poslovanje mora biti vodeno v skladu z veljavnimi predpisi. Društvo 
vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za potrebe društva. 
 
Društvo ima račun odprt pri eni od poslovnih bank na področju Slovenije in ta račun javno 
objavi na svojih spletnih straneh. 
 

31. člen 
 
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
poslovanje društva.  
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli oz. za izvajanje s 
pogodbo pooblasti finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja 
delovnega prava. 
 

32. člen 
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Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so 
vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor. 
 
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. 
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine. 
 

33. člen 
 

Društvo ima tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu 
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 
sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja.  
 

34. člen 
 

V. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 
Društvo lahko preneha: 

- po sklepu skupščine društva z 2/3 večino članov, 
- če pade število članov pod 10, 
- če to sklene pristojni upravni organ s pravnomočno odločbo o prepovedi dela. 

 
V primeru prenehanja društva po volji članov preide premoženje društva na lokalno 
skupnost na območju, kjer ima društvo svoj sedež skladno z vsakokrat veljavnimi določbami 
Zakona o društvih. . 
 
Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
 

35. člen 
 
Ta statut je sprejela skupščina Odbojkarskega društva Vital Ljubljana dne 281. 38. 20187 in 
velja takoj. Z istim dnem preneha veljavnost dosedanjega Statuta društva z dne 2118. 89. 
20175. 
 
 
 
 
     predsednik Odbojkarskega društva Vital Ljubljana 
     mag. Iztok Lesjak  
 
 


