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Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1 (Uradni list RS št. 64/2011 - uradno 
prečiščeno besedilo) je zbor članov dne 11. 3. 2022 sprejel spremembe in dopolnitve statuta 
tako, da se čistopis odslej glasi: 

STATUT  
GOLF KLUBA ZLATI GRIČ 

I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Golf klub Zlati grič (v nadaljnjem besedilu: klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno 
združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom rekreacijskega in športnega udejstvovanja na 
področju golfa in izmenjave izkušenj in strokovnih informacij s področja golfa in aktivnega 
soustvarjanja v slovenskem golfu. 

2. člen 

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Klub odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim 
premoženjem. 
Ime kluba: Golf klub Zlati grič 
Sedež kluba: Škalce 91, Slovenske Konjice. 
O spremembi naslova sedeža društva odloča predsedstvo kluba. 
 

3. člen 

Klub ima svoj znak in štampiljko. Znak kluba je grafični prikaz zelenice z zastavico. Štampiljka je 
ovalne oblike, velikosti 5 x 3 cm z napisom imena kluba pod grafičnim prikazom zelenice z 
zastavico. 

4. člen 

Klub lahko sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na 
področju golfa s poudarkom na športu in rekreaciji in prispevka k razvoju golfa v Sloveniji. 

5. člen 

Delo kluba in njegovih organov je javno.  

Člane klub obvešča: 
• preko oglasne deske v prostorih kluba, 
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba, 
• preko klubskega glasila, 
• preko sredstev javnega obveščanja. 

Širšo javnost obvešča klub o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle 
mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, organizacij ter 
predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih 
informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba. 
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II. NAMEN, CILJI IN NALOGE OZ. DEJAVNOST KLUBA 

6. člen 

Namen kluba je vzpodbujati športnorekreacijsko in družabno dejavnost, razvijati odgovoren odnos članov 
kluba do članstva in objektov in sodelovati pri razvoju golfa v Sloveniji. 

 
Klub ima naslednje cilje: 

• razvijanje golfa kot športa, rekreativno-sprostitvene in turistične dejavnosti, 
• sodelovanje z drugimi klubi v Sloveniji in v tujini, 
• razvijanje prijateljskih odnosov med člani kluba in člani drugih klubov, 
• prizadevanje za strokovno raven dela v klubu, 
• spodbujanje članov za strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,  
• sodelovanje s tujimi strokovnjaki s področja delovanja kluba, 
• sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ukvarjajo s tem področjem, 
• sodelovanje pri razvijanju slovenskega golfa. 

7. člen 

Namen in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog oz. dejavnosti: 
• organizira strokovno izobraževanje članov v obliki seminarjev, tečajev in organiziranje izpitov za 

igro golfa, 
• organizira vadbo pod strokovnim vodstvom, 
• organizira javne predstavitve dejavnosti kluba, 
• zalaga in izdaja strokovno literaturo s področja dejavnosti kluba v skladu z veljavno 

zakonodajo, 
• izdaja društveno glasilo, 
• sodeluje z vzgojno izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri izdelavi vzgojno izobraževalnih 

programov na področju golfa, 
• sodeluje z institucijami s področja športa, 
• opozarja javnost na brezbrižni odnos do narave in se zavzema za ekološko neoporečnost objektov 

za golf, 
• vzpodbuja člane k ustvarjalnemu in kritičnemu odnosu, 
• organizira srečanja s klubi iz tujine in prireja tekmovanja, 
• organizira za svoje člane srečanja z znanimi domačimi in tujimi igralci in funkcionarji 

golfa, 
• organizira razne športno-rekreativne in družbene dejavnosti; navezuje prijateljske odnose z 

domačimi in tujimi organizacijami na področju golfa; zagotavlja sredstva za opravljanje svoje 
dejavnosti; zavzema se za akcije, ki koristijo turizmu; skrbi za vzgojo in izobraževanje članov kluba. 

Pridobitne dejavnosti opravlja klub pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje zakon. Vse pridobitne 
dejavnosti opravlja klub le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev kot dopolnilno dejavnost 
oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti določene v statutu. 

Pridobitna dejavnost se opravlja, če je povezana z nameni in cilji kluba in, če lahko neposredno pripomore k 
uresničevanju namena in ciljev kluba, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov kluba.  
 
Klub lahko kot svojo pridobitno dejavnost opravlja: 
R93.120 – Dejavnost športnih klubov, 
R93.110 – Obratovanje športnih objektov, 
R93.190 – Druge športne dejavnosti,  
P85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije, 
N77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup, 
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (športne prireditve), 
N79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj, 
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J58.140 – Izdajanje revij in druge periodike (društvene revije), 
J63.120 – Obratovanje spletnih portalov (za sponzorje in donatorje), 
M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora (za sponzorje in donatorje, reklame na dresih, društvenih 
oblačilih, koledarju, glasilu, plakatih ipd.), 
G47.190 – Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah (prodaja društvenih izdelkov), 
I56.101 – Strežba hrane in pijač, 
M74.900 – Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti, 
S94.999 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij 

III. ČLANSTVO 
 

8. člen 
 
Klub ima redne in častne člane. 

Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarja 
z dejavnostmi na področju golfa. 

Članstvo v klubu je prostovoljno. Kdorkoli želi postati član kluba, mora predsedstvu predložiti 
pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba, se zaveze, da bo deloval v skladu s 
statutom kluba in plačal članarino. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj 
državljan. 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 pa do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v 
društvo podati pisno soglasje.   

Vsak član kluba ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem 
izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali statutom ali 
drugimi splošnimi akti društva, enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v članstvo 
društva zavrnjena. Izpodbijana odločitev organov društva pred sodiščem ni dopustna, če pred tem 
ni bilo izkoriščeno pravno sredstvo pritožbe zoper odločitev organov društva oz. zastopnika na zboru 
članov. 

Klub ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge za 
razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana kluba se lahko podeli tudi nečlanu, ki ima velike 
zasluge za razvoj kluba. Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog predsedstva. Če 
oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja. 

9. člen 
 
Pravice članov so: 

• da pod strokovnim vodstvom redno vadijo in nastopajo za posamezne selekcije kluba, 
• da koristijo klubsko opremo, naprave in objekte v skladu s predpisanim redom v klubu in na 

matičnem igrišču za golf, 
• da volijo in so izvoljeni v organe kluba, 
• da sodelujejo pri delu in odločajo v organih kluba, 
• da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu, 
• da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba, 
• da sodelujejo pri izdelavi programa kluba in so seznanjeni s poslovanjem kluba ter njegovim 

finančno-materialnim poslovanjem, 
• da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za dosežene uspehe, 
• da uporabljajo člansko izkaznico in znak kluba. 
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Obveznosti članov so: 
• da spoštujejo statut in drage akte ter sklepe organov društva, 
• da imajo pozitiven odnos do premoženja kluba, matičnega in ostalih igrišč, 
• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba in 

matičnega igrišča za golf, 
• da redno plačujejo članarino in prispevke za uporabo naprav in objektov, 
• da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 
• da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane kluba, 
• da varujejo ugled kluba, 
• da vzdržujejo zdrave, poštene in prijateljske medsebojne odnose. 

10. člen 

Članstvo v klubu preneha: 
• s prostovoljnim izstopom, 
• s črtanjem, 
• z izključitvijo, 
• s smrtjo, 
• s prenehanjem obstoja kluba. 

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o odstopu. Člana črta iz 
članstva predsedstvo, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu. O izključitvi člana iz 
kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom. 

IV. UPRAVLJANJE KLUBA  

11. člen 

Člani kluba sodelujejo pri upravljanju kluba neposredno na zboru članov, preko izvoljenih 
predstavnikov v organih kluba in preko zastopnika kluba. 

Organi kluba so: 
• zbor članov, 
• predsedstvo, 
• nadzorni odbor, 
• disciplinska komisija. 

    V. ZBOR ČLANOV 

12. člen 

Zbor članov je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Zbor članov je lahko reden ali 
izreden. 
Redni zbor članov sklicuje predsedstvo enkrat letno. Izredni zbor članov pa se sklice po sklepu 
predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 članov kluba. 

Predsedstvo je dolžno sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahtevka za sklic. Če 
predsedstvo izrednega zbora članov ne sklice v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora 
predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za katero 
je sklican. 
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13. člen 

O sklicu zbora članov s predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 7 dni 
pred sklicem. Zbor članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov ni 
sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je 
prisotnih najmanj 10 članov. 

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način 
glasovanja. Volitve so javne, v kolikor zbor članov ne odloči drugače. Sklep na zboru članov je sprejet, 
če je zanj glasovala večina prisotnih članov. 

14. člen 

Naloge zbora članov: 
• sklepa o dnevnem redu, 
• sprejema, spreminja in dopolnjuje statut kluba, 
• sprejema program dela kluba, 
• sprejema finančni načrt, 
• voli in razrešuje predsednika, sekretarja ter člane predsedstva, nadzornega odbora in 

disciplinske komisije, 
• odloča o višini članarine, 
• odloča o pritožbah zoper sklepe predsedstva, nadzornega odbora in disciplinske komisije, 

odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 
• dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba, 
• odloča o drugih zadevah, kijih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji 

društva, 
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
• sklepa o prenehanju kluba, 
• odloča o statusnih spremembah kluba, 
• sprejema letno poročilo z bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom,  
• sprejema poročilo o poslovanju kluba, 
• podeljuje naziv častnega člana. 

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani predsedstvu 
najmanj 8 dni pred sklicem zbora članov. O delu zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo 
predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja. 

VI. PREDSEDSTVO 

15. člen 

Predsedstvo je izvršilni organ kluba, ki odgovarja zboru članov in opravlja organizacijska, strokovno-
tehnična in administrativna dela, ter vodi delo društva med dvema zboroma članov po programu 
in sklepih sprejetih na zboru članov. 

Predsedstvo šteje 9 članov. Sestavljajo ga: 
• predsednik, 
• sekretar, 
• ter 7 izvoljenih članov. 

Predsedstvo se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Mandatna doba članov predsedstva je 5 let. 
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16. člen 

Naloge predsedstva so: 
• sklicuje zbor članov, 
• skrbi za izvrševanje programa dela kluba, 
• pripravlja predloge statuta kluba, 
• pripravi predlog finančnega načrta in letnega poročila, 
• skrbi za finančno in materialno poslovanje, 
• upravlja s premoženjem kluba, 
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži 

zbor članov, 
• sklepa pogodbe o sklenitvi delovnega razmerja ali pogodbe o delu, 
• odloča o nabavi in prodaji premičnega premoženja, 
• imenuje strokovni svet, 
• predlaga posameznike za naziv častnega člana, zbere predloge za kandidate za organe 

kluba, sestavi kandidatno listo in jo posreduje zboru članov, 
• pripravi in sprejme splošne akte kluba, 
• vodi evidenco članov kluba, 
• izmed članov kluba imenuje blagajnika. 

17. člen 

Predsedstvo dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa sekretar 
kluba. Predsedstvo je sklepčno, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe 
sprejema z večino glasov prisotnih. 

Klub lahko v skladu z delovno-pravno zakonodajo zaposli receptorja-vaditelja, ki je poznavalec golfa. 
 
O sklenitvi delovnega razmerja ali pogodbe o delu odloča predsedstvo. Ustrezne pogodbe pa po 
sklepu predsedstva podpiše predsednik kluba. 

VII. STROKOVNI SVET 

18. člen 

Predsedstvo lahko za uresničenje strokovnega dela v klubu ustanovi strokovni svet, ki je 
odgovoren predsedstvu kluba. Število članov in predsednika strokovnega sveta imenuje 
predsedstvo. Strokovni svet je zadolžen za izvajanje posameznih nalog iz programa kluba. Člani 
strokovnega sveta so lahko le člani kluba. Strokovni svet ni pravna oseba in mora delovati v skladu 
s statutom kluba.  

VIII. NADZORNI ODBOR  

19. člen 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo 
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani predsedstva. Lahko 
sodelujejo na sejah predsedstva, ne morejo pa odločati. 

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad 
finančno- materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov. 
Nadzorni odbor odgovarja za svoje delo zboru članov. 
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Pred vsakoletnim zborom članov mora opraviti notranji nadzor nad finančnim in materialnim 
poslovanjem kluba, ter ugotoviti ali letno poročilo obsega resnični prikaz premoženja in 
poslovanja kluba in ocenjevanje ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za 
uresničevanje namena ter ciljev za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu. 

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino 
prisotnih. Mandatna doba članov nadzornega odbora je 5 let. 

IX. DISCIPLINSKA KOMISIJA 

20. člen 

Člane disciplinske komisije voli zbor članov za dobo 5 let. Sestavljajo jo trije člani in dva 
namestnika članov; ti izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev 
članov ali organov kluba. Disciplinska komisija za vodenje postopkov in za izrekanje 
disciplinskih ukrepov smiselno uporablja disciplinski pravilnik Golf zveze Slovenije.  

21. člen 
 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

• kršitve določb statuta, 
• nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu, 
• neizvrševanje sklepov organov kluba, 
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba. 

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

• opomin, 
• javni opomin, 
• izključitev. 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe v roku 30 dni na zbor članov, 
kot drugostopenjski organ, ki dokončno odloči. 

X. VOLITVE IN RAZREŠITEV ORGANOV KLUBA 

23. člen 

Predsednika kluba, sekretarja kluba in člane organov kluba voli zbor članov za mandatno dobo 5 let. 
Kandidiranje kandidatov za člane organov se prične 30 dni pred potekom mandata. 

Predlagatelji kandidatov za volitve v organe kluba so lahko vsi organi kluba. Iz zbranih predlogov 
predsedstvo pripravi kandidatno listo članov za posamezne organe, ki jo posreduje zboru članov za 
izvolitev. Kandidate prav tako lahko dodatno predlagajo člani društva na zboru članov. 

Volitve so javne, razen, če člani na zboru ne odločijo drugače. Odločitev mora biti sprejeta z večino vseh 
prisotnih članov. 

Vsak izvoljeni član je lahko pred potekom mandata razrešen na zahtevo članov ali po lastni želji, lahko pa 
odstopi z voljene funkcije. Zbor članov pa na to izpraznjeno mesto izvoli nadomestnega člana. 
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XI. NAČIN SPREJEMANJA, SPREMINJANJA IN DOPOLNITEV STATUTA 

24. člen 

Predsedstvo pripravi in obravnava spremembe in dopolnitve statuta in jih kot predlog predloži v sprejem 
zboru članov. 
Zbor članov sprejme spremembe in dopolnitve statuta z večino prisotnih članov. 

XII. PREDSEDNIK KLUBA 

25. člen 
 
Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. 
Predsednik kluba je hkrati predsednik predsedstva in ga izvoli zbor članov za dobo 5 let. Predsednik je 
odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je 
odgovoren zboru članov in predsedstvu. V primeru odsotnosti predsednika, tega nadomešča sekretar z 
vsemi pooblastili. 

XIII. SEKRETAR KLUBA  

26. člen 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi 
sekretar, ki ga izvoli zbor članov za dobo 5 let. Za svoje delo je odgovoren predsedstvu in zboru članov 
kluba. 

XIV. PREMOŽENJE KLUBA IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA 

27. člen 
 
Premoženje kluba sestavljajo denarna sredstva in druga sredstva, ki jih klub dobi s:    

• članarino, vadnino, 
• darili, volili, 
• dohodkom iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic, 
• prispevki sponzorjev in donatorjev, 
• javnimi sredstvi, 
• drugimi viri, 
• njegove premične in nepremične stvari. 

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za uresničevanje svojega namena in ciljev oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti, 
določene v tem statutu. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična. Podatke o 
finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti mora klub voditi in izkazovati 
ločeno. 

28. člen 

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih 
sprejme zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo letno 
poročilo po predhodno opravljenem notranjem nadzoru nad finančnim in materialnim 
poslovanjem, ki ga opravi nadzorni odbor. 
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29. člen 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik ali sekretar in blagajnik kluba. Finančno 
in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 

Vodenja poslovnih knjig in sestava letnega poročila morata biti v skladu z računovodskim 
standardom za društva. Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so 
presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oz. za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti, določene v tem statutu. 

Klub mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo. Letno poročilo za 
preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v primeru statusnih sprememb 
ali prenehanja društva pa v roku dveh (2) mesecev po spremembi oz. prenehanju poslati Agenciji 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje na način in v obliki, ki ju klub določi v 
pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z zakonom o društvih in 
računovodskim standardom za društva. V kolikor klub s svojimi člani ne bi zmogel vodenja 
finančnega in materialnega poslovanja, ga pogodbeno preda ustreznemu knjigovodskemu 
servisu. Društvo ima svoj transakcijski račun pri izbrani banki. 

30. člen 

Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno 
dokumentacijo in poslovanje društva. Blagajnika imenuje predsedstvo za mandatno dobo 5 let. Za 
svoje delo je odgovoren predsedstvu kluba. 

31. člen 

Klub ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v ustrezne 
poslovne knjige. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa predsedstva. 
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov. 

32. člen 

Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali 
kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice 
odločanja. 

XV. PRENEHANJE KLUBA 

33. člen 
Klub lahko preneha: 

• po volji članov, po sklepu z večino prisotnih članov, 
• s spojitvijo z drugimi klubi, 
• s pripojitvijo k drugemu klubu, 
• po samem zakonu, 
• s stečajem, 
• na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja. 
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34. člen 

Zbor članov sprejme sklep o prenehanju delovanja kluba z večino vseh prisotnih članov. V sklepu mora 
določiti klub, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po 
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, 
se vrnejo proračunu, preostanek premoženja. pa se prenese na prevzemnika premoženja, to je na po 
dejavnosti najbližje sorodnemu društvu. 

O sklepu o prenehanju delovanja kluba mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in 
zahtevati izbris kluba iz registra. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s 
premoženjem kluba, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoženja kluba, način 
poravnave vseh obveznosti kluba, višina neporabljenih javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu 
ter način prenosa premoženja kluba na prevzemnika premoženja. 

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOCBE 

35. člen 

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju kluba ter disciplinski pravilnik predsedstvo uskladi in 
sprejme v roku 60 dni od dneva sprejema čistopisa tega statuta. 

Spremembe in dopolnitve statuta je sprejel zbor članov kluba dne 11. 3. 2022. 

Uporabljati se začne z dnem, ko pristojni organ pri Upravni enoti sporoči, da je statut v skladu z Zakonom o 
društvih. S tem preneha veljati statut z dne 6. 4. 2019. 

Nadaljnje spremembe in dopolnitve statuta sprejme občni zbor članov, ko zanj glasuje večina 
prisotnih članov.  
 
V Slovenskih Konjicah, 11. 3. 2022  
  

 
PREDSEDNIK 

Robert GRAH 

 


