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Na izrednem občnem zboru z dne 3. 3. 2017 je bil na podlagi sprememb statuta Tekaškega 

društva Bela krajina sprejet 

 

 

S t a t u t 

Tekaškega društva Bela krajina 

Uradno prečiščeno besedilo 

 

 

 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen    

 

Ime društva je TEKAŠKO DRUŠTVO BELA KRAJINA (v nadaljnjem besedilu društvo). 

Sedež društva je METLIKA. 

 

 

2. člen 

 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno društvo članov iz območja Bele krajine 

in širšega območja, ki se združujejo zaradi sorodnih interesov in sodelovanja na družabnem, 

športnem in izobraževalnem področju. Društvo vključuje otroke, mladino in odrasle, je 

nestrankarska organizacija, ki temelji na načelu enakopravnosti članov in javnosti dela. 

Društvo lahko pridobiva finančna sredstva za uresničitev svojih ciljev in nalog. 

Društvo se lahko včlani v zvezo društev podobnih interesov in ciljev, predpisanih s tem 

statutom, na meddržavni, državni, regionalni ali lokalni ravni. 

 

3. člen 

 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa in predstavlja ga predsednik društva.  

 

4. člen 

 

Tekaško društvo Bela krajina ima svoj znak in žig.  

 

Znak je pravokoten, razdeljen na dva dela. V zgornjem delu znaka, na svetli podlagi, s 

temnimi črkami piše tekaško društvo, v spodnjem delu, na temni podlagi, z svetlimi črkami 

pa BELA KRAJINA. Na njegovi levi strani je temni tekač na svetli podlagi. 
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5. člen 

 

Žig je okrogel. V zgornjem polkrogu piše TEKAŠKO DRUŠTVO, v spodnjem pa BELA 

KRAJINA, na sredini je tekač. Žig je črno – bel, njegov premer je 29 mm. 

 

6. člen 

 

Delo Tekaškega društva Bela krajina in njegovih organov je javno. Društvo obvešča svoje 

člane s pravico do vpogleda v zapisnike organov, na rednih sestankih društva, po e - pošti 

ali na druge primerne načine.  

Širšo javnost obvešča z zagotavljanjem javnosti sej organov društva in z objavljanjem 

informacij v sredstvih javnega obveščanja.  

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren 

predsednik društva. 

 

7. člen 

 

V tem statutu so izrazi zapisani v moški slovnični obliki uporabljeni kot nevtralni za moške 

in ženske. 

 

II.  POSLANSTVO, NAMEN IN CILJI 

 

8. člen 

 
Osnovno poslanstvo in namen društva je združevanje in povezovanje posameznikov, ki 

gojijo zdrav način življenja in uživajo v preživljanju prostega časa na aktiven način. 

 

Cilji društva so:  

 

 vzpodbuditi in omogočiti kvalitetno preživljanje prostega časa vseh starostnih 

skupin; 

 ozaveščati prebivalstvo o zdravem načinu življenja; 

 omogočati športno udejstvovanje vsem, ki si to želijo; 

 predstavljati in gojiti rekreativen tek kot zdrav način življenja, 

 zagovarjati moralne vrednote kot so poštenost, fair play, skrb do soljudi, okolja; 

 podpirati in pomagati svojim članom, da uresničijo svoje tekaške želje in cilje. 

 

9. člen 

 

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami: 

 

 izvajanje organizirane vadbe teka; 
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 izvajanje šole teka za začetnike; 

 vzpodbujanje in organiziranje aktivnosti, ki so v povezavi z vadbo teka (svetovanje, 

nordijska hoja, tek na smučeh…); 

 z organiziranjem tekaških prireditev/tekmovanj in sodelovanjem na tekaških 

prireditvah/tekmovanjih, ki jih organizirajo druge organizacije in društva; 

 z organiziranjem strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov; 

 s širjenjem športne kulture in popularizacije športa; 

 s posredovanjem strokovnih informacij s področja športa in posebej s področja 

rekreativnega teka; 

 z drugimi nalogami v skladu z interesi članov in sklepi organov društva. 

 

10. člen 

 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

 

 iz proračunskih sredstev, ki so namenjena delovanju športnih društev; 

 s prispevki donatorjev, sponzorjev in podpornikov; 

 z letno članarino članov društva; 

 iz naslova materialnih pravic, 

 iz drugih sredstev. 

  

 

III. PRIDOBITNA DEJAVNOST 

10. a člen 

I 56.300 Strežba pijač (točenje pijač na stojnici na prireditvah), 

I 56.290 Druga oskrba z jedmi (ponudba hrane na prireditvah), 

R 93.190 Druge športne dejavnosti (organiziranje in promocija športnih dogodkov), 

M 73.110 Oglaševanje (reklamiranje sponzorjev in donatorjev na promocijskih artiklih: 

startna rampa, majice, bilteni, spletna stran, koledarji, nalepke, i. p.), 

G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (nabava in prodaja 

promocijskih artiklov s katerimi želimo pridobiti sredstva za doseganje ciljev društva). 

Društvo lahko pod pogoji, ki jih določa zakon, opravlja pridobitno dejavnost iz področja 

svojega delovanja povezano z namenom in cilji društva kot dopolnilno dejavnost 

nepridobitni dejavnosti društva. 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 

mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti. 

 

IV. ČLANSTVO 

11. člen 

 

Članstvo v društvu je prostovoljno. Redni član Tekaškega društva Bela krajina lahko 

postane vsak posameznik, ki sprejema določbe Statuta in ki izkaže, da ustreza postavljenim 
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pogojem za članstvo. Kandidat mora za polnopravno članstvo predložiti: osebni dokument 

in podpisano pristopno izjavo. 

 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 15 leta starosti ali oseba, ki 

nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. 

Mladoletna oseba do dopolnjenega 15 leta starosti ali oseba, ki nima poslovne 

sposobnost, nima pravice voliti in biti voljen v  organe društva. 
 

12. člen 

 

Dokazila o zahtevanih pogojih mora kandidat za članstvo predložiti ob prijavi. Upravni 

odbor mora razpravljanje o sprejemu kandidata uvrstiti na dnevni red  prvega sledečega 

sestanka. 

 

13. člen 

 

Donatorji, sponzorji, podporniki ipd. lahko postanejo častni člani. Častni član nima pravice 

glasovanja.  

 

14. člen 

Pravice članov: 

 voliti in biti voljen v organe društva; 

 sodelovati in soodločati pri delu društva; 

 biti seznanjen z delovanjem in finančnim poslovanjem društva. 

  

15. člen 

Dolžnosti članov:  

 spoštovanje statuta, drugih aktov ter sklepov organov društva; 

 aktivno sodelovanje in prispevanje pri uresničevanju nalog društva kot so 

opredeljeni v statutu; 

 plačevanje letne članarine kot jo določi občni zbor, 

 skrb za inventar in druga sredstva, s katerimi razpolaga društvo;  

 varovanje ugleda društva. 
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16. člen 

 

Članstvo v društvu preneha: 

 

 s prostovoljnim izstopom; 

 z izključitvijo; 

 s prenehanjem društva; 

 s črtanjem. 

 

Prostovoljno lahko izstopi član, če poda pisno izjavo o izstopu upravnemu odboru društva. 

Član lahko vedno izstopi iz  društva, razen v neprimernem trenutku, ko bi izstop društvu 

lahko povzročil materialno ali drugo škodo. 

Črta se člana, ki kljub opominu ne poravna članarine v tekočem letu. 

Člana izključi disciplinska komisija s sklepom. Člana se izključi, če krši pravice in 

dolžnosti naštete v 14. in 15. členu Statuta. 

 

V. ORGANI TEKAŠKEGA DRUŠTVA BELA KRAJINA 

 

17. člen 

Organi društva so: 

 

 občni zbor; 

 upravni odbor; 

 nadzorni odbor; 

 disciplinska komisija; 

 

18. člen 

Občni zbor: 

 

Občni zbor je najvišji organ Tekaškega društva Bela krajina in je sestavljen iz vseh članov. 

 

 

19. člen 

Sejo občnega zbora vodi predsedujoči občnega zbora, ki ga za vsako zasedanje sproti 

izvolijo pristojni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov društva.  

Zapisnik občnega zbora podpišejo predsedujoči občnega zbora ter zapisnikar in dva 

overitelja, ki jih izvolijo pristojni člani društva z navadno večino glasov prisotnih članov 

društva. 

Občni zbor je sklepčen, če je na zboru prisotna več kot polovica članov. Če je prisotnih 

manj kot polovica članov, se počaka 15 min in občni zbor nadaljuje z delom. V tem primeru 

se šteje, da je občni zbor sklepčen in odloča z večino glasov prisotnih članov. 
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Če na zboru ni prisotno zadostno število članov, lahko zbor z večino prisotnih članov 

sklene, da naj predsednik društva v roku največ 10 dni skliče ponovljeno zasedanje zbora. 

Vabilo za sklic ponovljenega zbora mora, poleg ostalih sestavin, vsebovati tudi opozorilo, 

da bo zbor o vseh zadevah sklepal z večino prisotnih članov. Na ponovljenem zboru občni 

zbor veljavno odloča o zadevah, ki so bile navedene v vabilu za sklic, z večino prisotnih 

članov tudi, če ni prisotno zadostno število članov. 

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

glasovanja. 

 

20. člen 

 

Sklepe sprejema občni zbor z navadno večino vseh prisotnih. 

Za sklepe, ki bistveno posegajo v obstoj društva (prenehanje, sprememba Statuta), je 

potrebna kvalificirana dvotretjinska (2/3) večina prisotnih. 

V primeru neodločenega izida glasovanja odloči predsednikov glas. 

 

21. člen 

 

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor sklicuje predsednik Upravnega 

odbora enkrat letno. Izredni občni zbor se lahko skliče na zahtevo vsaj polovice članov ali 

predsednika Upravnega odbora.  

Predsednik  upravnega odbora je dolžan sklicati občni zbor v 30 dneh po prejemu pisnega 

predloga. Če tega ne stori, ga lahko skliče sam predlagatelj.  

Predlagatelj mora tako za redni kot za izredni občni zbor pripraviti dnevni red ter ustrezno 

gradivo. Na izredni seji se odloča samo o zadevi, zaradi katere je bila ta sklicana. Izredni 

občni zbor lahko odloča na korespondenčni seji. 

 

22. člen 

 

Člani občnega zbora morajo biti seznanjeni s sklicem in dnevnim redom najmanj 14 dni 

pred občnim zborom.  

Občni zbor vodi delovni predsednik, ki je izvoljen za posamezno sejo. Dnevni red, 

prisotnost in sklepe se dokumentira v zapisniku. Funkcijo zapisnikarja opravlja vsakokratni 

tajnik. Zapisnik podpišeta delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja. 
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23. člen 

 

Naloge in pristojnosti občnega zbora  so:  

 

 izvolitev in razrešitev predsednika društva, podpredsednika društva, članov 

upravnega odbora, članov  disciplinske komisije in članov nadzornega odbora; 

 sprejem poročil o preteklem obdobju; 

 sprejem programa dela društva za prihodnje leto; 

 sprejem zaključnega računa in finančnega načrta; 

 odločanje o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in  

disciplinske komisije; 

 odločanje o spremembah statuta in drugih aktih društva; 

 odločanje o pripojitvi in spojitvi društva; 

 odločanje o prenehanju delovanja društva; 

 sprejemanje programa dela; 

 odločanje o vseh vprašanjih, od katerih je posredno ali neposredno odvisen obstoj 

društva. 

 

24. člen 

Upravni odbor 

 

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno 

tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po 

programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.  

Upravni odbor je sestavljen iz najmanj petih predstavnikov društva, ki so izvoljeni s strani 

občnega zbora. V Upravnem odboru je predstavnik vsake izmed 3 belokranjskih občin. 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, tajnik, blagajnik, programski vodja 1, programski 

vodja 2 in član (i). 

Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov, odloča pa z navadno 

večino vseh prisotnih. 

Upravni odbor predstavlja Tekaško društvo Bela krajina nasproti tretjim osebam, državnim 

in upravnim organom ter domačim in tujim organizacijam. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren neposredno občnemu zboru društva. 

Upravni odbor se sestaja po potrebi. 

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. 

 

25. člen 

 

Naloge upravnega odbora so: 

 sklicuje občni zbor; 

 podaja disciplinske zahtevke; 

 skrbi za izvrševanje programa dela Tekaškega društva Bela krajina; 

 pripravlja predloge aktov Tekaškega društva Bela krajina; 
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 koordinira funkcioniranje društva in opravlja naloge skladno s statutom in drugimi 

akti; 

 pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa; 

 skrbi za finančno in  materialno poslovanje društva; 

 ustanavlja in ukinja komisije društva; 

 določa poslovni naslov društva; 

 odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti; 

 predlaga podelitev nagrad, pohval in častnih znakov zaslužnim članom društva; 

 predlaga višino članarine; 

 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva ali mu jih dodatno naloži občni 

zbor. 

 

26. člen 

 

Upravni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z 

navadno večino prisotnih, pri čemer pri neodločenem izidu prevlada predsednikov glas. 

Upravni odbor lahko za posamezne naloge imenuje komisije. Naloge, število članov in 

predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisij so lahko le člani Tekaškega društva 

Bela krajina. Za svoje delo so odgovorni upravnemu odboru. Izjemoma so lahko k 

sodelovanju povabljeni tudi zunanji sodelavci. 

 

27. člen 

 

Tekaško društvo Bela krajina lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so  organizirane po 

interesnem principu članov Tekaškega društva Bela krajina. Sekcijo ustanovi upravni odbor 

na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom  

društva.     

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. 

 

28. člen 

Predsednik društva 

 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo proti tretjim osebam, državnim in upravnim 

organom in organizacijam doma in v tujini. 

Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora, izvoli ga občni zbor za dobo 

štirih let. Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored. 

Za svoje delo je neposredno odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. 
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29. člen 

Naloge predsednika društva: 

 

 predstavlja društvo proti tretjim osebam; 

 sklicuje in vodi sestanke upravnega odbora; 

 poda zahtevek za uvedbo disciplinskega postopka; 

 koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov društva; 

 odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje; 

 

30. člen 

Podpredsednik društva: 

 

Predsednik lahko imenuje podpredsednika. 

 

31. člen 

Tajnik in blagajnik: 

 

Tajnik in blagajnik sta osebi, ki uživata zaupanje članov in sta primerna za opravljanje nalog 

tajnika in blagajnika 

Voli ju UO izmed sebe za dobo 4 let, z možnostjo ponovne izvolitve.  

Za izvolitev zadošča navadna večina vseh navzočih. 

Tajnik in blagajnik je lahko ena oseba, če to prispeva k racionalnejšemu poslovanju  

društva. 

 

32. člen 

Nadzorni odbor 

 

Nadzorni odbor izvolijo člani občnega zbora izmed članov društva. Sestavljen je iz treh 

članov, predsednika, namestnika predsednika in enega člana. 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja 

nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča 

občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren. 

Nadzorni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica članov, odloča pa z navadno 

večino vseh prisotnih.  

Mandatna doba članov Nadzornega odbora je 4 leta.  
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33. člen 

Disciplinska komisija: 

 

Disciplinska komisijo sestavljajo prav tako trije člani društva, ki jih izvoli občni zbor. 

Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in član. Mandatna 

doba članov Disciplinske komisije je 4 leta.  

 

Disciplinska komisija je sklepčna,  če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča se z navadno 

večino vseh prisotnih. 

Disciplinska komisija je prvostopenjski organ. O pritožbi zoper sklepe disciplinske komisije 

odloča Občni zbor kot drugostopenjski organ. Zoper ta sklep ni pritožbe. 

Komisija se sestaja po potrebi, na predlog upravičenih organov. Če je kršitelj predsednik ali 

kdo od članov Upravnega odbora, se smiselno uporabljajo določbe o sklicu izrednega 

občnega zbora. 

Kdor je bil izključen iz Tekaškega društva Bela krajina v disciplinskem postopku, ne more 

ponovno postati član. 

 

34. člen 

VI. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

Kršitve: 

 

Lažje kršitve, za katere se lahko izreče disciplinska sankcija opomina ali javnega opomina, 

so npr. neaktivnost v društvu, neredno udeleževanje sestankov in sej društva. 

 

Za težjo kršitev šteje:  

 kršenje statutarnih in drugih določil, ki urejajo Tekaško društvo Bela krajina,  

 neupoštevanje sklepov občnega zbora in odločitev vodstvenih organov, 

 blatenje ugleda Tekaškega društva Bela krajina,  

 namerna povzročitev škode na morebitnem premoženju Tekaškega društva Bela 

krajina. Povzročitev škode se presoja po premoženjskopravnih pravilih, ki veljajo v 

RS. 

 

Disciplinska komisija vodi postopke in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskimi 

pravili društva. 

 

35. člen 

 

Disciplinski ukrepi: 

 opomin; 

 javni opomin; 

 javni opomin pred izključitvijo; 

 izključitev. 
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Za lažje kršitve se izreče lahko opomin ali javni opomin. 

Za težje kršitve se lahko izreče ukrep javnega opomina pred izključitvijo in ukrep 

izključitve. Izključitev je lahko tudi pogojna s preizkusno dobo, ki ne sme biti daljša od 2 

let. 

                                                                                                                                                                   

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

 

36. člen 

 

Viri financiranja: 

 

 s članarino; 

 z darili in volili; 

 s prispevki sponzorjev in donatorjev; 

 iz javnih sredstev; 

 iz naslova materialnih pravic; 

 iz drugih sredstev. 

 

37. člen 

 

Tekaško društvo Bela krajina mora presežek nad odhodki, ki ga ustvari, porabiti za namen, 

za katerega je bilo ustanovljeno.  

Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. 

 

38. člen 

Tekaško društvo Bela krajina razpolaga s sredstvi v skladu s statutarno opredeljenimi cilji in 

programom, ki ga sprejme občni zbor. Člani na rednem občnem zboru obravnavajo in 

sprejmejo zaključni račun. 

39. člen  

 

Finančne in materialne listine podpisujejo za Tekaško društvo Bela krajina predsednik 

upravnega odbora ali blagajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v 

skladu z veljavnimi predpisi. 

Društvo ima svoj transakcijski račun. 
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40. člen 

 

Delo blagajnika je javno.   

Vsak član ima pravico vsaj enkrat letno pregledati dokumentacijo poslovanja Tekaškega 

društva Bela krajina, če to ni povezano z nesorazmernimi stroški. 

 

 

VII. PRENEHANJE DELOVANJA TEKAŠKEGA DRUŠTVA 

 

41. člen 

 
Tekaško društvo Bela krajina preneha 

 

 s sklepom občnega zbora; 

 po samem zakonu. 

 

Po prenehanju Tekaškega društva Bela krajina se proračunska sredstva  vrnejo v proračun 

Občine Metlika, ostala sredstva se po sklepu občnega zbora namenijo sorodnemu športnemu 

društvu.  

 

VIII.  KONČNE DOLOČBE 

42. člen 

 

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme ustanovni občni zbor in stopi v veljavo z dnem vpisa v 

register društev. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metlika, 3. 3. 2017 

ŽIG 

 

 

                                                                                        

 

PREDSEDNIK:  Ilija Šajatović 

                                                                                                      


