Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih ZDru-1 (UL RS št. 61/2006, ZDru1A UL RS št. 58/2009,
ZDru-1B UL RS št. 39/2011, ZDru-1-UPB2 UL RS št. 64/2011) je zbor članov društva Rokometno
društvo Rudar dne 14.06.2016 sprejel spremembe in dopolnitve statuta društva Rokometno društvo
Rudar, ki se v prečiščenem besedilu glasi:

STATUT
Rokometnega društva Rudar
I. Splošne določbe
1. člen
Rokometno društvo Rudar (v nadaljevanju društvo) je samostojno športno društvo, katerega
dejavnost je športna igra rokomet.
2. člen
Ime društva je Rokometno društvo Rudar.
Društvo ima sedež v Trbovljah, Rudarska cesta 6.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun.
3. člen
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva.
Predsednik društva lahko za zastopanje društva v posameznih primerih ali za določeno dobo
pooblasti enega izmed članov upravnega odbora. Pooblastilo mora biti pisno.
4. člen
Društvo ima žig. Žig je pravokotne oblike, dimenzij 45mmx20mm, kjer je z velikimi tiskanimi črkami v
loku napis rokometno društvo, pod njim odebeljene in z velikimi tiskanimi črkami napis rudar,
katerega ravna črta ločuje od manjših črk, kjer je zapisan naslov društva (1420 TRBOVLJE, Rudarska
cesta 6).
Društvo uporablja grb. Grb je v obliki črno obrobljenega ščita, polnilo grba je zelene barve, v
zgornjem delu je z velikimi tiskanimi črkami v loku napis Rokometno društvo Rudar, pod njim v istem
loku napis Trbovlje. V sredini je upodobljen rokometaš črne barve, ki ga z desne in leve strani
simetrično obdajata oljčni vejici v rumeni barvi. Na dnu grba sta ena pod drugo navedeni letnici 1952
in 2009.
5. člen
Delovanje društva je javno. Javnost delovanja se zagotavlja s tem, da so seje upravnega odbora in
skupščine javne in s tem, da se o delu in rezultatih društva obvešča sredstva javnega obveščanja. Za
obveščanje javnosti je odgovoren predsednik društva.
6. člen
Društvo se lahko včlani v različne zveze športnih društev.
O vključitvi v posamezno zvezo športnih društev odloča upravni odbor društva.

II. Namen, cilji in naloge društva
7. člen
Temeljni namen društva je združevanje svojih članov za razvijanje rokometne igre ter vzgoja in
izobraževanje v vseh oblikah športne in rekreativne dejavnosti.

Poleg temeljnega namena ima društvo še naslednje namene:
- športna vzgoja članstva, otrok in mladine, usmerjenih v rokometni šport;
- organizacija rekreativnega in tekmovalnega rokometa;
- razvoj lastnega strokovnega kadra;
- svojim članom posreduje in pri njih razvija karakterne vrline kot so: ustvarjalni polet, občutek
za delo v skupini, disciplina, samokritičnost, točnost, tovarištvo in skromnost;
- si prizadeva za množičnost in popularizacijo športnih in rekreativnih dejavnosti;
- skrbi za kvaliteto posebej nadarjenih članov in za dvig kvalitete pri manj prizadevnih članih;
- vzgoja in skrb za nadaljnji razvoj ter uveljavitev mladih, ki pod okriljem društva sodelujejo v
okviru uradno organiziranih tekmovanj;
- ponudi mladim kvalitetno preživljanje in izkoriščanje prostega časa.
8. člen
Svoj namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog oziroma nepridobitnih
dejavnosti:
-

prireja in organizira tekmovanja;
sodeluje na tekmovanjih v gosteh na področju Republike Slovenije in v tujini;
prireja in organizira razna športna tekmovanja v krajih, kjer živi pretežno število članov
posameznih selekcij;
sodeluje na tekmovanjih z drugimi društvi in organizacijami;
organizira športno rekreacijo za svoje člane;
organizira razne športne prireditve in družabna srečanja za svoje člane;
zagotavlja športno opremo, ki jo člani društva uporabljajo pri izvedbi športnih aktivnosti;
preko raznih športnih prireditev in tekmovanj animira občane za športno in rekreativno
dejavnost.

Skladno z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD), lahko društvo opravlja tudi pridobitne
dejavnosti, ki pa morajo biti povezane z namenom in cilji društva, pri čemer se morajo opravljati v
potrebnem obsegu in pod pogoji, ki jih za opravljanje teh dejavnosti določa zakon.
Društvo bo opravljalo naslednje pridobitne dejavnosti:
- G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom;
- G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
- I 56.104 Začasni gostinski obrati;
- I 56.300 Strežba pijač;
- P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
- R 93.190 Druge športne dejavnosti od tega organiziranje in promocija športnih dogodkov in
dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov;
- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas od tega organiziranje prireditev
razvedrilne narave.

III. Članstvo v društvu ter pravice in obveznosti članov
9. člen
Član društva lahko postane vsaka fizična oseba, ki prostovoljno pristopi v društvo in plača članarino.
Član društva lahko postane tudi tujec.
10. člen
Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom iz društva;
- z izključitvijo iz društva;
- če član ne plača članarine v prvih treh mesecih tekočega leta.
11. člen
Višino članarine za vsako leto določi upravni odbor.
12. člen
Člani društva imajo pravico:
- sodelovati na vseh sejah organov društva;
- seznaniti se s finančnim poslovanjem društva;
- na sejah organov društva izraziti svoje mnenje o delovanju društva.
Člani društva imajo obveznost:
- varovati ugled društva;
- spoštovati druge člane društva;
- ne škodovati ugledu društva s svojim obnašanjem in ravnanjem,
- redno plačati letno članarino.
Član, ki krši obveznosti iz prejšnjega odstavka, je lahko izključen iz društva.
Pravice in obveznosti posameznega člana društva so lahko določene tudi s pogodbo.

IV. Organi društva
13. člen
Organi društva so:
- skupščina;
- predsednik;
- upravni odbor;
- nadzorni odbor;
- disciplinski sodnik.
Mandat organov je dve leti od izvolitve. Volitve v organe so javne, če skupščina ne odloči, da se
glasovanje opravi tajno.
14. člen
Skupščina je najvišji organ društva in jo sestavljajo vsi člani društva. Vsi organi društva za svoje delo
odgovarjajo skupščini.
Sejo skupščine skliče predsednik društva ob zaključku poslovnega leta ali prej, če tako sklene upravni
odbor.

Izredno sejo skupščine mora sklicati predsednik društva v roku 15 dni od prejema popolne pisne
zahteve najmanj desetih članov društva. Popolna zahteva mora vsebovati razloge za sklic izredne seje
skupščine in predloge sklepov, ki naj se sprejmejo na seji.
15. člen
Seja skupščine je sklepčna, če je ob uri sklica prisotnih več kot polovica članov. Če ob uri sklica ni
prisotnih dovolj članov, se s pričetkom seje počaka 10 minut. Po preteku tega časa lahko skupščina
veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov društva.
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov. O spremembi statuta ali ukinitvi društva
odloča skupščina z dvotretjinsko večino prisotnih članov.
Skupščina se skliče z vabilom članom društva ali z javnim obvestilom na mestih za javno oglaševanje.
Od sklica do seje skupščine mora preteči najmanj 8 dni.
Seja skupščine je javna.
16. člen
Skupščina sprejema:
- statut društva;
- morebitne druge splošne akte društva;
- poročilo predsednika društva;
- finančno poročilo in zaključni račun;
- dokončno odloča o disciplinskih postopkih;
- program dela društva.
Skupščina voli in razrešuje predsednika društva, člane upravnega in nadzornega odbora ter
disciplinskega sodnika.
Skupščina odloča o pritožbah članov zoper sklepe organov društva in o prenehanju društva.
17. člen
Predsednik društva:
- vodi društvo;
- podpisuje finančne listine in dokumente;
- je odgovoren za zakonito delo društva;
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora;
- vodi evidenco članov;
- izvršuje sklepe skupščine.
Predsednik zastopa društvo samostojno in ima neomejena pooblastila.
18. člen
Upravni odbor je operativni organ društva in šteje najmanj 5 članov.
Upravni odbor in njegovi člani izvajajo neposredne operativne naloge (sklicuje zbor članov, skrbi za
izvrševanje programa dela društva, pripravlja predloge društvenih aktov, skrbi za realizacijo sklepov
skupščine opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina), ki so potrebne za doseganje ciljev
in opravljanje dejavnosti društva. Naloge posameznega člana določi upravni odbor ali predsednik
društva.

V primeru, da predsednik društva dalj časa ne more opravljati svoje funkcije in ne more pooblastiti
enega izmed članov upravnega odbora, upravni odbor skliče izredno sejo skupščine in izmed svojih
članov določi osebo, ki do odločitve skupščine vodi društvo.
19. člen
Sejo upravnega odbora skliče predsednik društva praviloma vsak teden.
Upravni odbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj polovica članov. Sklepe sprejema z večino
prisotnih članov. V primeru neodločenega glasovanja odloči predsednik društva.
Upravni odbor lahko opravljanje posameznih nalog organizira v obliki stalnih ali občasnih delovnih
teles.
20. člen
Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje društva in daje mnenje k finančnemu poročilu.
Nadzorni odbor šteje 3 člane.
21. člen
Disciplinski sodnik vodi disciplinski postopek in izreka kazni za disciplinske kršitve na podlagi
disciplinskega pravilnika.

V. Financiranje društva in materialno finančno poslovanje
22. člen
Društvo pridobiva finančna sredstva:
- iz članarine;
- iz donatorstva in sponzoriranja;
- iz proračunskih sredstev;
- s prodajo vstopnic na športnih prireditvah;
- z opravljanjem pridobitne dejavnosti.
Pridobljena sredstva sme društvo porabljati izključno za izvajanje svojih nalog in doseganje svojih
ciljev. Delitev premoženja med člane je nična.
23. člen
Društvo vodi materialno finančno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi. V skladu z
zakonom društvo ob koncu leta izdela izkaz uspeha in bilanco stanja. Društvo vodi poslovne knjige po
sistemu dvostavnega knjigovodstva.
Poslovno leto za društvo traja od 1.1. do 31.12.
Računovodske izkaze sprejme skupščina. Izkazi se predložijo pristojnim organom v roku določenim z
računovodskimi standardi oziroma z zakonom.
24. člen
Društvo lahko zaradi izvajanja svoje dejavnosti zaposluje ali sklepa podjemne in druge pogodbe za
igranje rokometa, za opravljanje strokovnega dela v društvu, za opravljanje administrativnih nalog in
za druga občasna dela.

VI. Načini sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta
25. člen
Postopek za začetek sprememb in dopolnitev statuta oziroma za sprejem novega statuta se začne na
podlagi predloga sprememb in dopolnitev oziroma predlog novega statuta, ki se ga predloži skupščini
društva v sprejem.

VII. Prenehanje društva
26. člen
Društvo preneha, če tako odloči skupščina društva z dvotretjinsko večino prisotnih članov. Predlogu o
prenehanju društva mora biti priloženo finančno stanje društva in predlog, na koga se prenese
premoženje društva po poplačilu vseh obveznosti.
Društvo preneha delovati tudi v primeru spojitve z drugim društvom, s stečajem, na podlagi sodne
odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

Trbovlje, 14.06.2016
Predsednik društva
Uroš Drobnič, mag.manag.šp.

