
 
 

 
 

Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Uradni list SRS, št. 60/95 in 89/99) je ustanovni občni zbor dne 

27.12.2004 sprejel naslednja 

 

 

PRAVILA DRUŠTVA 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. čl 

 

Društvo JUDO KLUB GORICA (v nadaljnem besedilu društvo) je prostovoljno, samostojno, pridobitno 

združenje fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z judom ter le-temu komplementarnimi dejavnostmi. 

 

2. čl 

 

Ime društva je: JUDO KLUB GORICA  

Sedež društva je: Bazoviška 4, 5000 NOVA GORICA  

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije. 

 

3. čl 

 

Društvo se lahko vključi v ustrezne zveze kot so JAJKZS, Športna zveza, Olimpijski komite, i.p.d. 

Društvo se lahko v okviru svoje dejavnosti včlani in sodeluje s sorodnim društvi in zvezami tudi iz 

tujine, ki imajo podobne namene in cilje. 

 

4. čl 

 

Društvo ima svoj pečat. 

Pečat je pravokotne oblike z vpisanim imenom in sedežem društva. 

 

5. čl 

 

Društvo zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem pravočasnih, popolnih resničnih informacij. Člane 

društva se obvešča o vseh dogajanjih, aktivnostih in odločitvah z objavo zapisnikov, preko biltenov in 

oglasil na javnem mestu. Na zahtevo članov društva se potrebne informacije o delu društva daje tudi na 

drug ustrezen način. 

 

6. čl 

 

Obveščanje širše javnosti o svojem delu društvo zagotavlja preko sredstev javnega obveščanja s tem, da:  

 Omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih; 

 Poroča o delu organov društva preko zapisnikov;  



 
 

 
 

 Daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradivo za svoje seje in sestanku ter druge 

informacije o svojem delu;  

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.  

 

NAMEN IN DEJAVNOSTI 

7. čl 

 

Osnovni namen društva je tekmovanje, treniranje, učenje, raziskovanje in promocija juda, ki je 

mednarodno priznan olimpijski šport. 

 

V ta namen bo društvo sodelovalo tudi pri ustreznih domačih in mednarodnih projektih. 

 

8. čl 

 

Svoj namen bo društvo realiziralo skozi naslednje dejavnosti: 

 izvedba treningov in tekmovanj 

 udeležba na treningih in tekmovanjih 

 zagotavljanje pogojev za izvedbo in udeležbo na treningih in tekmovanjih 

 promocija juda v širši javnosti 

 izobraževanje in zagotavljanje izobraževanja za člane društva 

 raziskovanje in objavljanje rezultatov raziskav 

 

Društvo bo izvajalo tudi druge programe, ki jih stroka šteje kot dopolnilne dejavnosti v zvezi s športom, 

še posebej judom. 

 

9. čl 

 

Društvo lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa 

zakon in izvedbeni predpis. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in nalogami društva in 

nujna za njihovo doseganje. Društvo lahko neposredno izvaja naslednjo  pridobitno dejavnost v zvezi z 

namenom društva: 

 nakup in prodaja blaga za potrebe lastne dejavnosti, 

 posredovanje in zastopništvo v zvezi s pripomočki za lastno dejavnost, 

 najemanje in dajanje v najem premičnin in nepremičnin, 

 opravljanje storitev, 

 izdajanje tiskanih in elektronskih publikacij o in za dejavnosti društva. 

vse za izvedbo dejavnosti društva ter udeležbo pri dejavnostih društva. 

 

Za pomoč pri izvajanju svoje dejavnosti društvo lahko zaposli delavce v skladu z veljavno zakonodajo s 

področja delovnega prava. 

 

Dejavnost društva se lahko odvija po sekcijah. Sekcijo ustanovi izvršni odbor na pobudo članov društva. 

Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društev. Sekcije niso pravne 

osebe in morajo delati v skladu s pravili društva. Za svoje delo so odgovorne izvršnemu odboru. 



 
 

 
 

 

ČLANSTVO 

 

10. čl 

 

Član društva lahko postane slovenski ali tuj državljan, ki sprejema program in statut društva in ima 

znanje in sposobnosti za njegovo aktivno izvajanje ter redno plačuje članarino.  

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora Izvršnemu odboru predložiti 

pisno pristopno izjavo. Če se včlani v društvo mladoletnik do dopolnjenega 7. leta, podpiše  pristopno 

izjavo njegov zakoniti zastopnik, mladoletnik med 7. in dopolnjenim 15. letom pa priloži pristopni izjavi 

soglasje svojega zakonitega zastopnika pred vstopom v društvo. 

 

11. čl 

 

Častni član društva postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in je s svojim delovanjem 

bistveno prispevala k uspešnemu delu društva. Če postane častni član oseba, ki ni član društva, nima 

pravice glasovanja. 

 

12. čl 

 

Pravice članov društva so: 

 da volijo in so voljeni v vse organe društva 

 da so obveščeni o delu društva 

 da pod enakimi pogoji uživajo vse ugodnosti, ki jih omogoča članstvo v društvu. 

 da prejmejo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za športne rezultate 

 

13. čl 

 

Dolžnosti članov društva so: 

 da volijo v organe društva 

 da sodelujejo pri delu organov društva 

 da se udeležujejo in sodelujejo na tekmovanjih društva 

 da spoštujejo Pravila društva, odločbe in sklepe organov društva 

 da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva 

 da skrbijo za ugled društva 

 da plačujejo članarino. 

 

14. čl 

 

Pravice in dolžnosti članov društva in organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva, člani 

ne prejemajo plačila. Lahko pa Izvršni odbor prizna članu za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo 

pokaže pri svojem delu, ustrezno nagrado. 

 



 
 

 
 

15. čl 

 

Članstvo v društvu preneha: 

 z izstopom 

 s črtanjem 

 z izključitvijo 

 zaradi smrti člana 

Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če to sporoči društvu v pisni obliki. 

 

16. čl 

 

Izvršni odbor črta člana, če ne plačuje članarine za obdobje 2 (dveh) let. 

 

17. čl 

 

Disciplinska komisija izključi člana v primeru, če grobo krši pravice in dolžnosti članov; navedene v 13. 

in 14. členu teh pravil ali če zavestno ravna proti interesom društva. 

 

ORGANI DRUŠTVA 

 

18. čl 

 

Organi društva so: 

1. Občni zbor društva 

2. Izvršni odbor društva 

3. Nadzorni odbor društva 

4. Disciplinska komisija društva 

 

1. Občni zbor 
 

19. čl 

 

Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi člani društva. Občni 

zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. Izreden občni zbor 

se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali 

na zahtevo tretjine članov društva. Izreden občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. 

 

Izvršni odbor je dolžan sklicati izreden občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je sprejel 

tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izreden občni zbor polovica članov društva. Sklicanje 

občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je 

sklican. 

 

20. čl 

 



 
 

 
 

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali 

o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in 

da prisostvuje občnem zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se 

glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva. 

 

21. čl 

 

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z 

delovanjem društva, kot npr. predstavniki drugih športnih društev ali organizacij in občani nasploh, 

vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih 

sklepa občni zbor. 

 

22. čl 

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če občni zbor 

tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več 

kot 10 članov. 

 

23. čl 

 

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. 

Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno 

komisijo, kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.  

 

24. čl 

 

Občni zbor: 

 sklepa o dnevnem redu 

 razpravlja o poročilih izvršnega, nadzornega odbora ter disciplinske komisije 

 sprejema delovni program društva 

 odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločbam disciplinskega sodišča 

 sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter sprejema poročilo o poslovanju za preteklo 

obdobje 

 sprejema ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva 

 neposredno voli in razrešuje izvršni odbor in nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo 

 odloča o prenehanju in združitvi društva 

 določa višino članarine 

 podeljuje priznanja ter imenuje častne člane 

 

25. čl 

 

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in 

dva overovitelja zapisnika.  

 



 
 

 
 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. 

Volitve organov so praviloma tajne. 

 

2. Izvršni odbor 
 

26. čl 

 

Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovnotehnične zadeve. Je izvršilni 

organ društva in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v 

njegovo delovno področje. 

 

27. čl 

 

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

 

28. čl 

 

Izvršni odbor sestavljajo: 

 predsednik 

 podpredsednik 

 tajnik 

 blagajnik 

 ter eden član iz vsake sekcije 

 

Po svoji funkciji so člani izvršnega odbora vodje sekcij. 

 

29. čl 

 

Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem 

zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi bolj pogosto. 

 

30. čl 

 

Člane izvršnega odbora voli občni zbor za dve leti in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Vodilni 

funkcionarji društva (predsednik izvršnega odbora, predsednik nadzornega odbora in predsednik 

disciplinske komisije) so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni v vodilne funkcije. 

 

 

 

 

31. čl 

 

Izvršni odbor opravlja naslednje naloge: 

 sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor 

 pripravlja predloge splošnih aktov društva 



 
 

 
 

 pripravlja in sestavlja finančni načrt in poročilo o poslovanju 

 skrbi za materialno in finančno poslovanje in za sredstva društva 

 

32. čl 

 

Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje 

glasuje večina navzočih članov izvršnega društva.  

 

33. čl 

 

V primeru izpraznjenih mest lahko izvršni odbor imenuje v svoj sestav največ tri člane. 

 

34. čl 

 

Predsednik društva, ki je obenem tudi predsednik izvršnega odbora: 

 prededstavlja in zastopa društvo 

 podpisuje pravila društva in druge splošne akte društva 

 sklepa in podpisuje pogodbe 

 odgovarja za javnost dela društva 

 sklicuje občni zbor in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva 

 sestavlja predlog dnevnega reda in sklicuje ter vodi seje izvršnega odbora 

 podpisuje sklepa izvršnega odbora. 

 

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru, V odsotnosti ga nadomšča podpredsednik izvršnega odbora.  

 

35. čl 

 

V primeru, da je v društvo včlanjenih manj kot 20 članov, opravljajo vsi člani naloge organov, 

predsednik pa izvršuje njihove odločitve in izreka disciplinske ukrepe.  

 

36. čl 

 

Tajnik društva: 

 Skrbi za pravočasno pripravo gradiv za seje izvršnega odbora in občnega zbora 

 skrbi za ustrezen način obveščanja sekcij o delu izvršnega odbora 

 opravlja druge zadeve, za katere ga pooblasti izvršni odbor društva 

 

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru. 

 

37. čl 

 

Blagajnik društva: 

 poroča izvršnemu odboru o finančnem poslovanju društva 

 

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru. 



 
 

 
 

 

3. Nadzorni odbor 
 

38. čl 

 

Nadzorni odbor šteje tri člane. Izvoli ga občni zbor za mandatno dobo dveh let. Za svoje delo je 

odgovoren občnemu zboru, kateremu mora pismeno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. 

 

Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika. Občni zbor izvoli tudi dva namestnika članov 

nadzornega odbora.  

 

39. čl 

 

Nadzorni odbor: 

 pregleduje in stalno nadzira finančno poslovanje društva 

 spremlja delo izvršnega odbora in ostalih organov društva 

 nadzira izvajanje pravil in drugih splošnih aktov društva in izvajanje sklepov organov društva 

 o ugotovljenih nepravilnostih ali nezakonitostih poroča občnemu zboru oziroma izvršnemu 

odboru društva (v času med občnima zboroma). 

 

Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov odbora. Sklepi, ki jih sprejema so 

veljavni, če zanje glasuje večina navzočih članov odbora. 

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani drugih organov društva. 

 

4. Disciplinska komisija 

 
40. čl 

 

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika. Izvoljeni so na občnem 

zboru za mandatno dobo dveh let. Predsednika izvolijo člani izmed sebe.  

 

Disciplinska komisija: 

 sprejema zahteve za uvedbo disciplinskega postopka 

 odloča na prvi stopnji in izreka ukrepe 

 vodi evidenco o izrečenih ukrepih. 

 

 

41. čl 

 

Zahteve za uvedbo disciplinskega postopka poda v pisni obliki predsednik društva na zahtevo organa 

društva ali član društva Disciplinska komisjia ob navzočnosti vseh članov izreče z večino glasov 

naslednje ukrepe: 

 za lažje kršitve: 

 opomin 



 
 

 
 

 javni opomin 

 

 za težje kršitve 

 izključitev 

 

Za svoje delo je komisija odgovorna občnemu zboru. Pritožbe zoper odločitve disciplinske komisije 

obravnava občni zbor kot drugo stopenjski organ.  

 

FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

 

42. čl 

 

Društvo lahko pridobiva sredstva: 

 s članarino 

 iz naslova materialnih pravic dejavnosti društva 

 z darili in volili 

 s prispevki simpatizerjev 

 iz javnih sredstev 

 z lastno pridobitno dejavnostjo 

 iz drugih virov 

 

43. čl 

 

Obseg in razdelitev sredstev za vsako koledarsko leto predvidi s finančnim načrtom izvršni odbor. 

Realizacija finančnega načrta se ugotavlja ob sprejemanju letnega poročila s poslovanjem.  

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme 

uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva.  

 

44. čl 

 

Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno materialnem poslovanju. Podatke izkazuje v 

skladu z računovodskimi standardi za društva.  

 

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

 

Poslovno poročilo mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva in mora biti 

sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva določbami teh pravil.  

Evidenco o finančnih sredstvih vodi blagajnik društva v blagajniški knjigi.  

 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega strokovnjaka v 

skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 



 
 

 
 

 

Poslovno poročilo mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 

podatkov, do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta. 

 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo. 

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa izvršnega odbora, nepremičnine pa se 

lahko nabavi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. 

 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih 

društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.  

 

45. čl 

 

Društvo ima lahko tudi simpatizerje. Simpatizerji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu 

materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Simpatizerji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah 

občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 

PRENEHANJE DRUŠTVA 

 

46. čl 

 

Društvo preneha: 

 po volji članov s sklepom občnega zbora 

 po samem zakonu. 

 

47. čl 

 

V primeru prenehanja društva po samem zakonu se premoženje društva po poravnavi obveznosti 

prenese na Športno društvo Gorica, Erjavčeva 14, 5000 Nova Gorica. 

 

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je 

nična. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

48. čl 

 

Pravila začnejo veljati, ko jih sprejme ustanovni zbor društva. 

 

 

ZASTOPNIK DRUŠTVA: 

Darko Marković 


