Člani društva Rekreacijsko društvo Rigelj Velika Planina so na podlagi določil Zakona o
društvih na občnem zboru dne 12.2.2014 sprejeli spremembo statuta ter naslednji
čistopis:

STATUT
»PRAVILA DRUŠTVA«

Rekreacijsko društvo Rigelj
Velika Planina
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Rekreacijsko društvo Rigelj Velika Planina je društvo, ki je prostovoljno, nepridobitno in
samostojno združenje lastnikov turističnih koč na Veliki planini, ki se združujejo zaradi
skupnih interesov svojih članov.
Rekreacijsko društvo Rigelj Velika Planina (v nadaljevanju: društvo) deluje na področju
Velike Planine Republike Slovenije.
2. člen
Ime društva je: Rekreacijsko društvo Rigelj Velika Planina
Skrajšano ime: Društvo Rigelj
Sedež društva: Velika Planina 2, 1242 Stahovica
3. člen
Društvo ima svoj znak, ki je okrogle oblike v obliki markacije. V sredini so
velikoplaninska turistična koča, viharnik in planika, spodaj pa je napis R.D.Rigelj.
4. člen
Zastopnik društva lahko sklepa pogodbe, ki pomenijo materialno obveznost v višini nad
1.000 EUR samo po predhodnem soglasju upravnega odbora društva. V primeru dvoma o
pristojnosti odloča upravni odbor.

5. člen
Zaradi uresničevanja svojih ciljev se društvo lahko združuje oziroma povezuje z drugimi
društvi ali organizacijami.
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II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
6. člen
Namen in naloge društva so:
- povezovanje lastnikov koč na Veliki Planini, ki želijo v društvu uresničevati svoje
interese,
- uresničevanje skupnih interesov svojih članov, določenih s tem statutom in sklepi
organov društva,
- sodelovanje z organizacijami, skupnostmi in organi, ki se ukvarjajo z vprašanji
prometne varnosti, športa, turizma in usklajevanje svojih programov s temi
ustanovami,
- sodelovanje z drugimi sorodnimi društvi,
- organizacije športnih in turističnih prireditev ter podobnih akcij,
- skrb za vzdrževanje sredstev, opreme društva ter zaščita naravnega okolja in
ekologija.
7. člen
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z nameni in
nalogami društva. Dejavnost se lahko opravlja v skladu z zakonom in v obsegu,
potrebnem za doseganje namenov in nalog društva in sicer na naslednjih področjih:
- komercialnega sodelovanja s potovalnimi organizacijami in organizatorji
potovanj, v zvezi z uresničevanjem interesov članov,
- športnih in turističnih prireditev, pohodov, raznih tekmovanj in ostalih prireditev.
Društvo opravlja naslednje dejavnosti:
82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj
93.120 dejavnost športnih klubov
93.299 drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

III. ČLANSTVO V DRUŠTVU
8. člen
Lastniki turističnih koč na Veliki Planini lahko postanejo člani društva in v njem delujejo
pod enakimi pogoji.
9. člen
Član društva postane kandidat z vpisom in plačilom letne članarine in potrditvijo članstva
na občnem zboru. Člani društva lahko pod enakimi pogoji postanejo tudi ožji družinski
člani lastnika koče.
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10. člen
Simpatizerji društva so fizične ali pravne osebe, ki s svojim prispevkom pomagajo pri
delu društva in nimajo glasovalne pravice. Imajo status donatorja.
11. člen
Član prejme po plačilu letne članarine potrdilo o plačilu.
12. člen
Član ima naslednje pravice:
- uresničuje svoje in skupne interese, zaradi katerih se je včlanil v društvo,
- udeležuje se sestankov in aktivnosti društva,
- voli organe ter je lahko izvoljen ali imenovan v organe društva,
- sodeluje v dejavnostih, ki jih organizira društvo,
- daje predloge in pripombe ter zastavlja vprašanja organom društva,
- je obveščen o delu društva,
- vlaga pritožbe na organe društva.
13. člen
Član ima naslednje dolžnosti:
- uresničuje naloge društva,
- sodeluje z društvom pri opravljanju njegovih nalog,
- redno plačuje članarino.
14. člen
Članstvo članu preneha:
- z izstopom,
- s črtanjem zaradi prenehanja plačevanja članarine po predhodnem opominu,
- z izključitvijo.
15. člen
Članarina se plača začetek vsakega koledarskega leta, vendar najkasneje do vsakega 31.
marca v letu in velja celo koledarsko leto. V primeru, da član ne poravna članarine v
predpisanem roku se člana pisno pozove k plačilu le te z rokom 8 dni. Članu preneha
članstvo, če v zadnjem predpisanem roku ne poravna članarine na račun društva.
16. člen
Društvo lahko izključi člana, ki grobo krši načela društva, ali s svojim ravnanjem in
dejanji škodi ugledu društva. Izključitev se izreče lahko tudi za določen čas. O izključitvi
odloča disciplinska komisija, ki jo imenuje občni zbor.
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17. člen
Izključeni član lahko v 15 dneh vloži ugovor na upravni odbor društva, ki poda to
pritožbo na prvo naslednje zasedanje občnega zbora. Odločitev občnega zbora je
dokončna. O ponovnem sprejemu izključenega člana odloča občni zbor.
IV. ORGANI DRUŠTVA
18. člen
Društvo ima naslednje organe:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinsko komisijo
- druge organe, ki jih imenuje upravni odbor.
1. OBČNI ZBOR
19. člen
Občni zbor je najvišji organ in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor se sestaja na
rednem ali izrednem zasedanju.
20. člen
Vsako leto skliče predsednik občni zbor na redno zasedanje. V vabilu na občni zbor mora
biti naveden predlog dnevnega reda in poziv članom, da lahko na sedežu društva
pregledajo pisno gradivo, vključno s finančnim poročilom o poslovanju društva. Vabilo
mora biti poslano najmanj 8 dni pred zasedanjem.
21. člen
Na izredno zasedanje skliče predsednik občni zbor v naslednjih primerih:
- na zahtevo ene tretjine članov društva, ki zahtevo izrazijo s pisno izjavo,
- na zahtevo nadzornega odbora, kadar se ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju
društva.
Predlog dnevnega reda in gradivo za izredno zasedanje občnega zbora pripravi sklicatelj
najmanj 8 dni pred zasedanjem. Na izrednem zasedanju občnega zbora se odloča le o
vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican.
22. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica rednih članov društva. V
primeru, da na uro sklica občnega zbora ni prisotno zadostno število rednih članov se
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počaka 15 minut. V kolikor tudi po tem času ni prisotnih zadostno število rednih članov
je občni zbor sklepčen, ob prisotnosti najmanj ¼ vseh rednih članov.
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
23. člen
Pristojnosti občnega zbora:
- določa smernice za delovanje društva in njegovih organov,
- sprejema statut društva ter njegove spremembe in dopolnitve,
- sprejema program društva in določa dopolnilno članarino,
- obravnava predloge organov društva in sprejema sklepe,
- obravnava in potrjuje poročilo o finančnem poslovanju društva,
- voli in razrešuje predsednika društva (zastopnika društva),
- voli in razrešuje upravni in nadzorni odbor in disciplinsko komisijo društva,
- razpravlja o poročilih upravnega in nadzornega odbora in o njunem delu,
- sklepa o podelitvi naziva »častni član društva«,
- odloča o podelitvi nagrad in priznanj,
- odloča o prenehanju društva,
- dokončno odloča o izključitvi člana društva,
- obravnava zadeve, ki jih predlagajo organi lokalnih skupnosti in drugi organi, s
katerimi društvo sodeluje in o njih odloča.
24. člen
Občni zbor vodi delovni predsednik, ki se izvoli z javnim glasovanjem članov. Občni
zbor izvoli zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Občni zbor o vseh zadevah odloča
z javnim glasovanjem, razen če ni na občnem zboru drugače določeno.
2. UPRAVNI ODBOR
25. člen
Upravni odbor je organ društva, ki društvo upravlja in vodi njegovo delo. Upravni odbor
šteje 5 članov. Predsednik Upravnega odbora je predsednik društva, ki ga izvoli občni
zbor.
26. člen
Upravni odbor izmed svojih članov na prvi seji izvoli podpredsednika. Hkrati izvoli
blagajnika in sekretarja društva, za katerega ni potrebno, da sta člana upravnega odbora.
Mandatna doba upravnega odbora traja 2 leti. Po preteku mandata so člani lahko ponovno
izvoljeni v upravni odbor.
27. člen
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Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na pol leta. Seja upravnega odbora
je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe z
večino glasov navzočih članov. Zapisniki sej upravnega odbora morajo biti na razpolago
članom društva.
28. člen
Pristojnosti upravnega odbora so:
- uresničuje smernice in program društva,
- sprejema poslovnik o svojem delu in o delu komisij,
- voli funkcionarje društva, imenuje komisije društva,
- daje pooblastila zastopnikom in pooblaščencem društva,
- odloča o prošnjah, predlogih in pritožbah članov,
- predlaga podelitev priznanj, pohval in nagrad,
- obvešča javnost o delu društva,
- obravnava in opravlja druge zadeve, določene s statutom.
3. NADZORNI ODBOR
29. člen
Nadzorni odbor je organ društva, ki nadzoruje delo in poslovanje društva in njegovih
organov. Nadzorni odbor pregleduje knjigovodske dokumente in nadzoruje materialno
poslovanje. Nadzorni odbor mora pregledati letno poročilo o poslovanju in o svojih
ugotovitvah poročati občnemu zboru društva. Člani nadzornega odbora se imajo pravico
udeleževati sej upravnega odbora in sej posameznih komisij ter smejo po potrebi
posredovati v mejah svoje nadzorstvene pristojnosti.
30. člen
Nadzorni odbor ima 3 člane, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora izmed
sebe izvolijo predsednika. Mandatna doba nadzornega odbora traja 2 leti. Po poteku
mandata so člani lahko izvoljeni ponovno.
4. DISCIPLINSKA KOMISIJA
31. člen
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 2 leti. Sestavljajo jo 3 člani in 2
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi
pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka
disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Disciplinske kršitve, ki jih
obravnava disciplinska komisija so naslednje:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in
funkcij v društvu,
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-

neizvrševanje sklepov organov društva
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

32. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom
izreče disciplinska komisija so:
- opomin
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni
zbor kot drugostopenjski organ.
Prenehanje mandata članom in imenovanje novih članov v organe društva
33. člen
Članom organov društva preneha mandat z odstopom, razrešitvijo ali prenehanjem
članstva v društvu.
Predsednik društva
34. člen
Predsednika društva izvoli občni zbor in je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora in
ima naslednje pristojnosti:
- predstavlja in zastopa društvo,
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
- skrbi za izvajanje sklepov upravnega odbora in občnega zbora,
- podpisuje akte in sklepe društva,
- daje naloge za plačilo obveznosti društva,
- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz programa društva in tega statuta.
35. člen
Podpredsednik društva opravlja vsa strokovna in administrativna dela, potreba za
nemoteno delo in poslovanje društva. Podpredsednik društva izvršuje sklepe upravnega
odbora in naloge, ki mu jih določa predsednik.
V. FINANCIRANJE DRUŠTVA
36. člen
Finančno in materialno poslovanje društva se vodi in izkazuje v skladu z računovodskim
standardom, določenim za društvo. Upravni odbor določi način vodenja finančnomaterialnega poslovanja s pravilnikom.
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37. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz naslednjih virov:
- s članarino,
- s prihodki iz naslova materialnih pravic društva,
- s prispevki donatorjev,
- iz drugih virov.
38. člen
Društvo samostojno razpolaga s svojimi prihodki v okviru poslovnega načrta.
39. člen
Društvo lahko svoja razpoložljiva finančna sredstva koristi izključno samo za potrebe
delovanja društva.
40. člen
V začetku koledarskega leta sestavi društvo finančni načrt prihodkov in odhodkov ter
razporedi finančna sredstva za posamezne namene.
41. člen
Premoženje društva je društvena lastnina, vsaka delitev premoženja med člane pa je
nična.
42. člen
Nadzor nad upravljanjem s finančnimi sredstvi v društvu opravlja nadzorni odbor
društva.
VI. JAVNOST DELA
43. člen
Delo društva je javno. Javnost dela se zagotavlja s tem, da so člani društva in javnost
obveščeni o delu društva preko poročil in informacij, ki jih dajejo organi društva na sejah
in po potrebi z objavljanjem teh poročil v sredstvih javnega obveščanja. Za javnost dela
in obveščanje javnosti o delu društva je zavezan podpredsednik. Podatke, ki pomenijo
poslovno tajnost, daje društvo samo pooblaščenim osebam. Poslovno tajnost določi
upravni odbor s posebnim sklepom.
VII. PRENEHANJE DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM
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44. člen
Društvo preneha z delom po sklepu občnega zbora ali po samem zakonu. Če društvo
preneha z delom, preide njegovo premoženje, ki ostane po izpolnitvi obveznosti do tretjih
oseb, v upravljanje in razpolago Zavodu za rehabilitacijo invalidske mladine v Kamniku.
VIII. KONČNE DOLOČBE
45. člen
Ta statut prične veljati z dnem, ko ga sprejme občni zbor. Ta statut in podatki o
zastopniku društva se predložijo pristojni upravni enoti, ki vodi register društev.

Predsednik društva:
Zvonko Božič
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