Na podlagi 4. in 8. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.: 64/2011 ZDru-1-UPB2) je Ustanovni zbor
Športnega društva ISLANDSKI KONJI TRNJE, dne 30.01.2013 sprejel

PRAVILA ŠPORTNEGA DRUŠTVA ISLANDSKI KONJI TRNJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Športno društvo ISLANDSKI KONJI TRNJE (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno, samostojno, nepolitično in
nestrankarsko združenje oseb, ki deluje na podlagi Zakona o društvih.
Društvo opravlja svoje dejavnost neprofitno.
Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
2. člen
Ime društva je Športno društvo ISLANDSKI KONJI TRNJE
Skrajšano ime društva je: Društvo ISLANDSKI KONJI TRNJE
Sedež društva je: Trnje 86 6257 PIVKA
3. člen
Namen društva je prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi prizadevanja za popularizacijo
islandskih konj v športno rekreativne in turistične namene.
4. člen
Društvo ima svoj pečat, ki je ovalne oblike, velikosti 43x27mm, na sredini sta stilizirana islandska konja, okrog pa
je napis Športno društvo ISLANDSKI KONJI TRNJE.
5. člen
Naloge in cilji društva so:
- skrb za množičnost in popularizacijo islandskih konj
- nudenje pomoči članom pri vzgoji jahačev in tekmovalcev na islandskih konjih
- organizacija tekmovanj
- organizacija jahalnih in turističnih taborov
- organizacija treningov za člane s tujimi in domačimi trenerji
- organizacija predavanj za svoje člane
- nudenje vsestranske pomoči in svetovanje članom pri izobraževanju, nakupu ali prodaji konj

II. ČLANSTVO
6. člen
Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejme ta pravila in se ravna po njih.
Posameznik, ki želi postati redni član društva, to izrazi s podpisom pristopne izjave. Vsebino in obliko pristopne
izjave določi upravni odbor.
O sprejemu v redno članstvo odloča upravni odbor društva. Sklep upravnega odbora o sprejemu postane
veljaven, ko sprejeti redni član plača članarino za tekoče leto, kar mora storiti v roku 15 dni po prejemu sklepa o
sprejemu v članstvo.
Če upravni odbor zavrne sprejem v članstvo, mora svojo odločitev posredovati kandidatu za člana s pisnim in
obrazloženim sklepom. Kandidat za člana ima pravico da se v roku 15 dni zoper tak sklep pritoži. O pritožbi
odloča zbor članov na prvi naslednji redni seji.
7. člen
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, mora ob podpisu pristopne izjave priložiti
pisno soglasje staršev oz. skrbnika.
Mladoletni član društva ne more biti izvoljen v organe društva.

8. člen
Pravice rednih članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva in delegacije, ki zastopajo društvo v organih zvez, v katere je društvo
vključeno,
- da aktivno delujejo v organih društva in pomagajo pripravljati in izvajati programe društva,
- da dajejo predloge in pobude za delo v društvu,
- da spremljajo izvajanje sklepov organov društva in izvajanje programa društva,
Dolžnosti rednih članov so:
- da delujejo v skladu s pravili in morebitnimi drugimi akti društva ter spoštujejo in izvajajo sklepe organov društva,
- da volijo in pristanejo na izvolitev v organe društva ter aktivno delujejo v njih
- da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov društva,
- da redno plačujejo članarino in sodelujejo v akcijah društva,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in nove člane društva,
- da varujejo ugled društva in imajo spoštljiv odnos do drugih članov društva,
9. člen
Delo v društvu je prostovoljno. Izjemoma lahko za posamezne naloge član prejme nagrado. O višini nagrade ali
povrnitvi stroškov odloča upravni odbor.
10. člen
Članstvo v društvu preneha v naslednjih primerih:.
- z izstopom, na podlagi pisne izjave člana,
- z izključitvijo na podlagi odločitve zbora članov,
- s črtanjem preneha članstvo članu, ki v prejšnjem letu ni poravnal letne članarine.
Z izključitvijo preneha članstvo članu, če ta huje krši določila tega statuta ali če gre za drugo ravnanje člana, ki je
ali bi lahko huje prizadelo materialne ali moralne interese oziroma ugled društva, kar ugotovi častno razsodišče.
Kot dan prenehanja članstva se šteje dan, ko postane odločitev častnega razsodišča dokončna.
III. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
11. člen
Organi društvo so:
- zbor članov,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče.
ZBOR ČLANOV
12. člen
Zbor članov je organ društva, ki odloča o vseh zadevah v zvezi s društvom. Sestavljajo ga vsi aktivni
člani društva.
13. člen
Redni zbor članov sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno.
Izredni zbor članov skliče upravni odbor po potrebi v roku enega meseca, ko je prejel zahtevo od nadzornega
odbora ali ene tretjine (1/3) članov kluba. V primeru, da upravni odbor ne skliče zbora članov v predvidenem času,
ga skliče ena tretjina članov.
Izredni zbor članov se sklicuje po potrebi. Izredni zbor članov sklepa le o zadevah, zaradi katerih je sklican.
Sklicevanje zbora članov mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom sklica.
14. člen
Zbor članov 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. Način
glasovanja določi zbor članov.

15. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če zbor članov ni
sklepčen, se začetek odloži za 20 minut, nakar je zbor članov sklepčen, če so navzočih vsaj 3 člani (število
ustanoviteljev).

16. člen
Zbor članov odpre predsednik upravnega odbora in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva,
ki ga sestavljajo delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja zapisnika.
Po potrebi se imenuje tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo ali druge delovne
organe.

17. člen
Zbor članov:
 sklepa o dnevnem redu,
 sprejema letno poročilo po opravljenem notranjem nadzoru,
 razpravlja in sklepa o delu in poročilih drugih organov društva,
 sprejema delovni program društva,
 odloča o pritožbah proti sklepom organov društva,
 sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto,
 sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva,
 z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika društva ter člane drugih organov društev,
delegate v drugih organizacija ali delovne komisije,
 določa obveznosti, pristojnosti in pooblastila članov drugih organov društva, delovnih komisij in drugih
zastopnikov,
 odloča o ugovorih zoper odločitve častnega razsodišča.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba
overitelja zapisnika.
UPRAVNI ODBOR
18. člen
Upravni odbor je izvršilni organ, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi
društvo med dvema zasedanjema zbora članov po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Za svoje delo
je odgovoren zboru članov.
Upravni odbor sestavljajo predsednik društva in dva člana. Mandat članov traja 4 leta. Na prvi seji člani upravnega
odbora izmed sebe izvolijo še podpredsednika in tajnika.
Seje sklicuje predsednik po potrebi, na pobudo članov upravnega ali nadzornega odbora, najmanj pa dvakrat
letno.
Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča pa z večino glasov vseh
prisotnih članov.
Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače.
19. člen
Naloge in pristojnosti upravnega odbora:
 pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za zbora članov in daje poročila o
svojem delu;
 sklicuje zbor članov;
 upravlja premoženje društva in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s temi pravili in drugimi
predpisi s tega področja;
 predlaga predstavnike društva v organe društva;
 izvaja sklepe zbora članov;
 skrbi za izpolnjevanje programa dela društva;
 skrbi za finančno in materialno poslovanje društva;
 pripravlja predloge splošnih aktov društva;
 pripravlja predloge za spremembe ali dopolnitve teh pravil,
 določa višino letne članarine;
 vodi evidenco članstva in druge predpisane evidence;
 pripravi letno poročilo o poslovanju društva;
 odloča o sprejemu novih članov, izstopu in črtanju iz članstva;
 uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, ki so dogovorjene, ter naloge, ki mu jih naloži zbor članov.

20. člen
Upravni odbor lahko za izvajanje nalog, opredeljenih v namenih in ciljih društva, imenuje stalne ali občasne
komisije oziroma odbore. Njihove naloge, vodjo ter število članov določi upravni odbor izmed članov društva.
NADZORNI ODBOR
21. člen
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje društva in izvajanje sklepov zbora članov.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih imenuje zbor članov za dobo štirih let in so lahko ponovno
imenovani. Nadzorni odbor iz svoje srede izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.
Nadzorni odbor veljavno sklepa z večino članov odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani
upravnega odbora.
Nadzorni odbor:
 redno spremlja finančno in materialno poslovanje društva
 pregleda letno poročilo društva pred obravnavanjem na zboru članov,
 opravlja nadzor nad delovanjem društva in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo drugi predpisi,
 opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in še zlasti ugotavlja, ali so poslovne knjige
vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje
nepridobitne dejavnosti društva,
 pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za zbor članov.
Člani nadzornega odbora imajo pravico sodelovati pri delu vseh organov društva. Za svoje delo je nadzorni odbor
odgovoren Zboru članov.
ČASTNO RAZSODIŠČE
22. člen
Častno razsodišče odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe.
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih imenuje zbor članov za dobo štirih let in so lahko ponovno
imenovani. Častno razsodišče iz svoje srede izvoli predsednika, ki sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red.
Disciplinske kršitve
23. člen
Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinski komisiji, so:
 kršitev določb teh pravil in drugih splošnih aktov društva,
 nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcije v društvu,
 neizpolnjevanje sklepov organov društva,
 dejanja, ki škodujejo ugledu društva.
Disciplinski ukrepi
24. člen
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o delu častnega razsodišča izreče častno razsodišče,
so:
 opomin,
 javni opomin,
 izključitev iz članstva.
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico do pritožbe na zbor članov, kot drugostopenjski organ.
Zoper odločitev častnega razsodišča se član lahko pritoži v roku 15 dni po prejemu pisnega sklepa. Pritožbo
zoper odločitev o izrečenem opominu ali javnem opominu obravnava izvršni odbor na svoji prvi naslednji redni
seji, pritožbo zoper sklep o izključitvi pa obravnava zbor članov na svoji prvi naslednji redni seji.
IV. ZASTOPANJE DRUŠTVA
25. člen
Zastopnik društva je vsakokratni predsednik in podpredsednik društva.
Predsednik in podpredsednik zastopata društvo in v njegovem imenu sklepata obligacijska razmerja ter
podpisujeta vse listine, s katerimi društvo nastopa do članov ter v razmerju do drugih fizičnih in pravnih oseb.
Podpredsednik uresničuje pooblastilav odsotnosti predsednika.

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

Financiranje
26. člen
Društvo sredstva za svoje delovanje pridobiva:
 s članarino,
 iz javnih virov,,
 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti,
 z darili in volili fizičnih in pravnih oseb,
 z donacijami fizičnih in pravnih oseb,
 iz drugih virov.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
Društvo lahko opravlja pridobitne dejavnosti skladno z določili zakona o društvih ter le v obsegu potrebnem za
uresničevanje svojega namena in ciljev, oziroma za potrebe uresničevanja nepridobitne dejavnosti
Društvo lahko opravlja naslednje pridobitne dejavnosti:
 prodaja promocijskih materialov,
 izdaja in prodaja tiskanih in elektronskih publikacij,
 pridobivanje sponzorskih sredstev,

Sredstva in vodenje poslovnih knjig
27. člen
Sredstva društva obsegajo njeno premoženje ter prihodke iz predhodnega člena. Uporabljajo se za pokrivanje
stroškov delovanja društva in njenih organov.
Namen uporabe sredstev za delovanje društva in njenih organov se določi z letnim finančnim načrtom.
Društvo vodi poslovne knjige na način in v obliki, ki ga opredeljuje Slovenski računovodski standard 33/2007 Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah.
Blagajnik
28. člen
Blagajnika imenuje upravni odbor za 4 leta. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru. Blagajnik vodi
finančno poslovanje v skladu z določili pravilnika o materialnem poslovanju in veljavnimi predpisi s tega področja
ter po pravilih računovodskih standardov za društva.
Letno poročilo
29. člen
Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, izkaz
poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resničen prikaz
premoženja in poslovanja društva. Letno poročilo sprejme zbor članov.
Poročilo mora pred obravnavanjem na zboru članov pregledati Nadzorni odbor, ki mora opraviti nadzor predvsem
nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in ugotoviti, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so
presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljene nepridobitne
dejavnosti.
Premoženje društva
30. člen
Premoženje društva sestavljajo denarna in druga sredstva, ki jih društvo pridobi s članarino, z darili, volili, s
prispevki donatorjev, iz javnih sredstev, z opravljanjem dejavnosti in iz drugih virov
S premoženjem društva upravlja upravni odbor, oziroma na podlagi posebnih pooblastil zbora članov ali
upravnega odbora predsednik društva.
31. člen
Finančno poslovanje društva se odvija prek tekočega računa pri poslovni banki.
Društvo v okviru svojega finančnega stanja in možnosti sorazmerno zagotavlja sredstva za izvajanje svojih
programov dela. Konkretneje to določa s svojimi letnimi plani in sklepi pristojnih organov društva.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora nameniti za
uresničevanje namena ter ciljev društva ter za izvajanje svoje osnovne nepridobitne dejavnosti, za katero je bilo
ustanovljeno.
VI. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELOVANJA DRUŠTVA
32. Člen
Društvo deluje javno.
O svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost.
Ožjo javnost obvešča:
 z vabili in zapisniki, ki so dostopni vsem članom,
Širšo javnost obvešča tako, da:
 omogoča navzočnost novinarjev na sejah in sestankih organov kluba,
 uporablja druga sredstva javnega obveščanja.
VII. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
33. člen
Društvo preneha:
- s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov,
- z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi dela,
- na podlagi določil Zakona o društvih.
34. člen
V primeru prenehanja društva pripadajo njegova sredstva Društvu upokojencev Pivka.

VIII. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Ta pravila stopijo v veljavo, ko jih sprejme zbor članov društva, uporabljati pa se pričnejo, ko pristojni upravni
organ izda odločbo, da so določila pravil v skladu z veljavno zakonodajo.
Kraj: Trnje
Datum: 30.01.2013

Predsednik društva:
Zvonko Pavšič

