STATUT
KLUBA LJUBITELJEV VOZIL VOLVO,
vozimvolvo.si
I. Splošne določbe
1. člen
Ime društva je:
Klub ljubiteljev vozil Volvo, vozimvolvo.si.
Sedež društva je:
Ig.
Naslov sedeža društva je:
Gasilska ulica 1,
1292 Ig.

2. člen
Društvo je prostovoljno združenje z namenom:
• ohranjati ter razvijati tehnično dediščino vozil Volvo.
Naloge društva so nepridobitne in sicer:
• organiziranje lastnih športno-turističnih prireditev in sodelovanje na drugih takih
prireditvah,
• povezovanje s sorodnimi domačimi in tujimi društvi in organizacijami.

3. člen
Društvo se lahko povezuje v zveze društev s sorodno dejavnostjo, včlani v druge sorodne
organizacije, v Sloveniji, kakor tudi v tujini.

4. člen
Društvo ima svoj pečat z nazivom: Klub ljubiteljev vozil Volvo, vozimvolvo.si.

5. člen
Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost:
1. Ožjo javnost:
• z objavljanjem vabil in zapisnikov na spletnem forumu
www.vozimvolvo.si,
• s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem
članom društva.
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2. Širšo javnost:
• prek sredstev javnega obveščanja,
• o sestankih društva, ki so javni in se nanje vabijo novinarji in druge osebe,
ki izražajo tak interes.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

II. Članstvo
6. člen
Klub ima redne in častne člane. Članstvo je prostovoljno. Član kluba lahko pod enakimi
pogoji postane tudi tujec.

7. člen
Redni član lahko postane vsak član, ki sprejme statut ter ostale akte kluba, poda pisno
pristopno izjavo, ter plača vpisnino in članarino za tekoče leto.

8. člen
Častni član društva lahko postane oseba (član društva) neoporečnih moralnih lastnosti, ki je
s svojim delovanjem storila društvu usluge večje vrednosti in ki jo društvo kot tako imenuje
na svojem občnem zboru.

9. člen
Častni član kluba je oseba, ki jo predlaga kateri koli član kluba, zaradi njenega prispevka k
razvoju ali promociji kluba in ji naziv častni član podeli občni zbor kluba. Naziv častnega
člana kluba lahko klub podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju delovanja
kluba. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član kluba, nima pravice odločanja.

10. člen
Član kluba lahko postane tudi mladoletna oseba, ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti.
Za osebo do dopolnjenega sedmega leta starosti ali osebo, ki nima poslovne sposobnosti,
podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega do dopolnjenega
petnajstega leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo (klub)
podati pisno soglasje.

11. člen
Pravice članov društva so:
• da volijo in so voljeni v organe društva,
• da sodelujejo pri delu organov društva,
• da dajejo predloge ter sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
• da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter dosežene uspehe,
• da imajo vpogled v finančno poslovanje društva ,
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• da so seznanjeni z izvajanjem dejavnosti in nalog društva.

12. člen
Dolžnosti članov društva so:
• da spoštujejo ta pravila ter določbe in sklepe organov društva,
• da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega
programa društva,
• da redno plačujejo članarino,
• da skrbijo za premoženje s katerimi društvo razpolaga.

13. člen
Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani
ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke pri promociji in požrtvovalnost, ki jo član
društva pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

14. člen
Članstvo v društvu preneha:
• z izstopom,
• s črtanjem,
• z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije društva,
• s smrtjo.

15. člen
Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pisno izjavo o izstopu.

16. člen
Član se črta iz društva, če ne plača članarine za tekoče leto, po predhodnem opominu.

17. člen
Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v gornjih pravilih, če
zavestno ravna proti interesu in stališču društva in disciplinska komisija, zaradi njegovih
dejanj, sprejme sklep o njegovi izključitvi. V primeru, da se obravnava člana disciplinske
komisije, njegovo mesto v tej komisiji začasno zasede predsednik nadzornega odbora.
Nadalje v primeru njegove izključitve izvršni odbor izvoli novega člana disciplinske
komisije. Član, ki je bil izključen, se lahko ponovno včlani v klub, če včlanitev potrdi
izvršni odbor kluba.

III. Organizacija društva
18. člen
Organi društva so:
• občni zbor,
• izvršni odbor,
• nadzorni odbor,
• disciplinska komisija.
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Mandatna doba organov znaša eno leto.

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

20. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa
samo o stvari, za katero je sklican.
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem,
ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skličejo izredni občni zbor njegovi
predlagatelji.
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj deset dni pred
dnevom, za katerega je sklican. Vabilo za občni zbor mora biti poslano članom najmanj
deset dni pred zasedanjem skupaj s predlogom dnevnega reda.

21. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o
spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta
najmanj dve tretjini vseh prisotnih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj ena
četrtina članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov
društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva. Glasovno pravico imajo vsi člani
s plačano članarino.

22. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno
povezani z delovanjem društva, kot npr. predstavniki organizacij, delovnih in drugih
organizacij, predstavniki državnih organov in občani na sploh, vendar imajo le pravico
posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni
zbor.

23. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča polovica članov. Če ob
predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 20 minut, nakar občni
zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 1/3 članov.

24. člen
Občni zbor odpre predsednik izvršnega odbora društva in ga vodi, dokler občni zbor ne
izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja
zapisnika, po potrebi tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo
in druge delovne organe občnega zbora.
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25. člen
Občni zbor:
• sklepa o dnevnem redu,
• razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem,
• sprejema delovni programu,
• odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločbam disciplinskega
sodišča,
• sklepa o finančnem načrtu za naslednje leto ter potrjuje zaključni račun za preteklo
leto,
• sprejema letna poročila in ocene o finančnem poslovanju klub, na podlagi
opravljenega nadzora nadzornega organa,
• sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva,
• z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni odbor, nadzorni odbor
in disciplinsko komisijo,
• odloča o prenehanju ali združitvi kluba,
• določa višino članarine,
• imenuje častne člane.

26. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in oba overitelja zapisnika.

27. člen
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične
zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter
zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

28. člen
Izvršni odbor predstavlja društvo pri vključevanju društva v širšo družbeno skupnost in
druge ustrezne interesne skupnosti na način, kot je to določeno s pravnimi predpisi in
drugimi splošnimi akti navedenih organizacij.
Funkcijo delegacije članov društva opravljajo v prejšnjih primerih člani izvršnega odbora.
Izvršni odbor lahko pooblasti katerega koli člana s plačano članarino kot podpisnika in
zastopnika kluba. Pooblastilo velja za posamičen primer podpisanih listin ali dokumentov.

29. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

30. člen
Izvršni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, urednik butika ter
urednik spletnih vsebin kluba ter ostali.
Najmanjše število članov izvršnega odbora je 3, največ članov pa 9.
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31. člen
Predsednik (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik) izvršnega
odbora posamič zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in
tretjimi osebami po navodilih izvršnega odbora.

32. člen
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih
na občnem zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po potrebi bolj pogosto. Odločitve
sprejema z glasovanjem. Vsi člani so enakopravni, v primeru enakega števila glasov pa
odloči glas predsednika izvršnega odbora.

33. člen
Člane izvršnega odbora voli občni zbor za 1 leto. Vodilni funkcionarji društva (predsednik
in podpredsednik izvršnega odbora, predsednik nadzornega odbora in disciplinskega
sodišča) so lahko izvoljeni v vodilne funkcije največ za štiri zaporedne mandatne dobe.

34. člen
V okviru svojega delovnega področja iz 28. člena pravil, opravlja izvršni odbor zlasti le-te
zadeve:
• sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor,
• pripravlja predloge za splošne akte društva,
• pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
• vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
• skrbi za materialno finančno poslovanje in sredstva društva,
• neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva,
• skrbi za organizacijo prireditev v okviru društva.

35. člen
Izvršni odbor sprejme sklepe, če na sestanku prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

36. člen
V primeru izpraznjenih mest lahko izvršni odbor rekrutira v svoj sestav največ tri člane. V
primeru izpraznitve večjih mest v izvršnem odboru je potreben sklic občnega zbora in
izvolitve novega izvršnega odbora.

37. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 1 leta. Nadzorni
odbor izvoli iz svoje sredine predsednika.

38. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med dvema občnima
zboroma in da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva, ter obvezno opravi
letni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba ter poda oceno ali so bili
presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in cilje kluba. Nadzoruje uresničevanje
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pravic članov društva, izpolnjevanje dolžnosti organov in pravil društva, obveščanje
članov, izpolnjevanje dolžnosti članov, varovanje drugih pravic. Nadzorni odbor je
odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati na občnem zboru.

39. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujejo
vsi trije člani. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo
pa pravico udeleževati se sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

40. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo enega leta.
Predsednika disciplinske komisije volijo člani izmed sebe. Disciplinska komisija vodi
disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

IV. Finančno in materialno poslovanje društva
41. člen
Dohodki društva so:
• vpisnina in članarina,
• dohodki od prireditev,
• dodeljena sredstva od različnih organizacij in drugih,
• druge dotacije,
• darila in volila,
• drugi dohodki, kot so:
izdelava in priložnostna prodaja spominkov, (tekstilnih, usnjenih, keramičnih, emajliranih
in drugih) in orodij za vzdrževanje in restavriranje vozil izključno za člane društva
trženje oglasnega prostora na spletni strani kluba http://www.vozimvolvo.si.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. Dejavnosti
društva so neprofitne, dohodek pa mora biti namenjen za izvajanje ostalih dejavnosti in
nalog društva. Aktivnosti posameznih članov društva so neplačane. Članom pa se v zvezi z
izvajanjem dejavnosti društva povrnejo materialni stroški v okviru razpoložljivih finančnih
možnosti društva.

42. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot
take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega
odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

43. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z
veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega
in materialnega poslovanja. Blagajnik je dolžan opozoriti ostale člane predsedstva, če meni,
da so posamezne finančne in računovodske operacije v nasprotju z veljavnimi predpisi. V
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teh primerih ima pravico odkloniti izvršitev posameznih operacij.

44. člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri banki. Dostop do
transakcijskega računa imata predsednik izvršnega odbora in blagajnik. Po potrebi lahko
dostop do računa maksimalno še eni osebi podeli izvršni odbor. Blagajnik vodi finančno
poslovanje kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi. Denarna sredstva
društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o finančnem poslovanju
izvršnemu odboru in je dolžan opozoriti ostale člane izvršnega odbora, če meni, da so
posamezne finančne in računovodske operacije v nasprotju z veljavnimi predpisi. V teh
primerih ima pravico odkloniti izvršitev posameznih operacij.

45. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta po dva podpisnika in sicer blagajnik društva in
predsednik izvršnega odbora. Odredbodajalec je predsednik izvršnega odbora, v njegovi
odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi izvršni odbor.

46. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno
poslovanje društva.

V. Disciplinske določbe
47. člen
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov
organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled
društva.

48. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem
pravilniku društva, ki ga bo sprejela na svoji prvi seji.

49. člen
Disciplinska komisija lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:
• opomin,
• javni opomin,
• izključitev.
Za disciplinski postopek se smiselno uporablja določba zakona o kazenskem postopku. O
pritožbah proti ukrepom disciplinskega sodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu
občni zbor društva kot drugostopenjski organ.
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50. člen
V primeru, da disciplinski postopek poteka proti enemu ali večim članom disciplinske
komisije, lahko novo disciplinsko komisijo izvoli izvršni odbor društva.

VI. Končne določbe
51. člen
Društvo preneha:
• s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino vseh članov,
• z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi dela,
• po samem zakonu.

52. člen
V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva nepridobitni organizaciji s
podobnimi cilji, ki jo določi občni zbor na svoji zadnji seji.

53. člen
Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme občni zbor društva in jih potrdi UE.

predsednik:
Aljaž Artač

Opomba: Popravljeno 20.10.2007 po zapisniku IOZ, ki je potekal 29.9.2007
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