Predlog za skupščino 13.3.2017

Na podlagi določil 19.člena Pravil Lions kluba Soča Kobarid in 9. člena Zakona o društvih
(Uradni list; št. 64/2011 – UPB2) je skupščina kluba dne ………………….. v …………..,
sprejela naslednji:
STATUT
LIONS KLUBA KOBARID SOČA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime kluba je LIONS KLUB KOBARID SOČA.
Sedež kluba: območje Upravne enote Tolmin
Poslovni naslov kluba: Kozaršče 8 Tolmin.
Območje delovanje kluba je Republika Slovenija.
Društvo LIONS KLUB KOBARID SOČA je pravna oseba zasebnega prava.
Sprememba naslova kluba ne pomeni spremembe tega statuta. Spremembo naslova sedeža in
poslovnega naslova kluba sprejme zbor članov kluba. Zastopnik kluba mora registracijo
spremembe naslova oziroma sedeža kluba, vložiti na pristojni organ v rokih, ki jih določajo
pristojni predpisi.
2. člen
LIONS KLUB KOBARID SOČA je član Zveze Lions klubov, Distrikt 129, Slovenija (v
nadaljevanju: Zveza Lions klubov).
Klub ima svoj znak okrogle oblike, ki ima črko L v sredini, z obeh strani ga obdajata dve levji
glavi, zgoraj napis LIONS, spodaj napis INTERNATIONAL. Znak spodaj obkroža napis
LIONS KLUB KOBARID SOČA.
Štampiljka je enaka kot je opisan znak in je mednarodno zaščitena.
Klub ima prapor na katerem je zaščiten znak kluba.

II. NAMEN, CILJI IN OSNOVNA DEJAVNOST KLUBA
3. člen
Klub je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se združile
zaradi skupno določenih interesov opredeljenih v tem statutu. Klub deluje v skladu s Statutom
Zveze Lions klubov, Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije.
4. člen
Namen delovanja kluba je:
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a) da s prijateljskim združevanjem prostovoljcev različnih poklicev razvija in pospešuje
medsebojno razumevanje in spoštovanje, se zavzema za svobodo človeka in duha, za
kulturni, socialni in splošni razvoj družbe, za svobodno gospodarstvo in se dosledno
zavzema za spoštovanje zakonov in mednarodnih pravil mednarodne nevladne zveze
društev Lions Clubs International (v nadaljevanju: LCI);
b) da utrjuje etična pravila, ki izhajajo iz medsebojnega spoštovanja, utrjuje neodvisnost
in samostojnost v poklicnem in zasebnem življenju in se zavzema za spoštovanje
človekovih pravic;
c) da opravlja humanitarne dejavnosti, predvsem na področju socialnega varstva;
d) da v okviru svojih možnosti in angažiranjem svojih članov sodeluje pri skrbi za
znanost in kulturo, vzgojo, poklicno izobraževanje, zdravstvo, ekologijo, varstvo
narave in vsesplošen človeški razvoj;
e) se zavzema za poglobitev prijateljskih stikov med narodi, za medsebojno sožitje
narodov in narodnosti in za ohranitev trajnega miru.
5.člen
Delovanje kluba kot splošne dobrodelne organizacije je namenjeno splošnim koristim, je
dobronamerno in nepridobitno. Predvsem pa je namenjeno humanitarni dejavnosti in sicer:
a) pomoči invalidnim osebam pri premagovanju vsakdanjih težav kot posledic
invalidnosti;
b) pomoči slepim in slabovidnim, z zagotavljanjem sredstev, ki so potrebna za njihovo
vključevanje v vsakdanje življenje;
c) pomoči ostarelim, bolnim in nemočnim ljudem, varstvu otrok, mladine in družine.
6.člen
Klub ne opravlja pridobitne dejavnosti. V kolikor pa je to potrebno za doseganje ciljev, lahko
organizira, v okviru spodaj navedenih šifer dejavnosti, humanitarne prireditve, avkcije
umetniških del, razstave in tako pridobiva sredstva za delovanje kluba kot je navedeno v 5.
členu tega statuta.
Šifra:
Vsebina:
J 58.140
Izdajanje revij in periodike,
Q 88.991
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P 85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
R 93. 299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas.
Klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje z opravljanjem pridobitne dejavnosti le kot
dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in samo v obsegu potrebnem za uresničevanje
namena in ciljev nepridobitne dejavnosti.
Klub lahko pri pristojnih organih vloži predlog, da se organizira kot humanitarno društvo, v
kolikor tak sklep sprejme zbor članov.
Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih klub doseže v okviru pridobitne dejavnosti, se sme
uporabiti le za doseganje namena delovanja kluba, čisti dobiček pa gre v celoti za vnaprej
določeno humanitarno akcijo ali dejavnost.
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7. člen
Delovanje kluba je javno, prav tako pa so javni tudi podatki vpisani v register društev.
Obveščanje članov kluba je zagotovljeno z vabili, z izdajanjem internih obvestil in s tem, da
so zapisniki sej organov kluba dostopni vsem članom.
Klub obvešča širšo javnost prek obvestil v sredstvih javnega obveščanja in s tiskovnimi
konferencami. Na srečanja kluba se lahko vabijo novinarji.
Klub ima tudi svojo spletno stran.
Za javnost dela kluba je odgovoren vsakokratni predsednik kluba oziroma od njega
pooblaščena oseba.
8. člen
LIONS KLUB KOBARID SOČA je ideološko, strankarsko, religiozno, rasno in nacionalno
nevtralen klub.
Člani kluba niso lastniki klubskega premoženja.

III. ČLANSTVO
9. člen
Članstvo v klubu je prostovoljno.
Pogoji za redno članstvo v klubu so naslednji:
- polnoletnost posameznika,
- visoke moralno etične kvalitete posameznika,
- ugled posameznika v lokalni skupnosti,
- da ni bil obsojen za kaznivo dejanje.
V Lions klub se lahko vstopi le na podlagi povabila.
Nihče pa ne more biti istočasno član, razen častni član, v več Lions klubih.
Člani kluba so lahko pod enakimi pogoji tudi tuji državljani.
10. člen
Vsak član kluba lahko predsedniku kluba predlaga kandidata, ki je po njegovem mnenju
primeren za sprejem v članstvo. Predsednik posreduje predlog članom na naslednjem zboru
članov skupaj s pisno obrazložitvijo dejavnosti predlaganega kandidata. O sprejemu se tajno
glasuje. Za sprejem je potrebnih 9/10 glasov na zboru prisotnih članov, pri čemer lahko zbor
članov veljavno sklepa le, če je na njem prisotnih 2/3 rednih (aktivnih) članov.
Predsednik sprejetega kandidata povabi na naslednje srečanje članov kluba, kjer podpiše
pristopno izjav, izreče zaprisego in se seznani s statutom ter drugimi akti, ki so potrebni za
delovanje kluba. Članarino plača v času in na način kot se obračuna ostalim članom kluba.
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11. člen
Enako kot določa 9. člen se postopa, kadar predlog za sprejem predloži član drugega Lions
kluba.
Predlogu za prestop je treba priložiti potrdilo prejšnjega kluba, iz katerega je razvidno, da je
prestopajoči član izpolnil vse obveznosti do svojega prejšnjega kluba.
12. člen
Pravice in obveznosti članov se oblikujejo po obliki članstva:
1. redni (aktivni) član kluba je upravičen voliti in biti izvoljen v organe kluba,
udeleževati se sestankov organov kluba, sooblikovati program dela, predlagati teme
srečanj, biti seznanjen z vsemi listinami, ki se nanašajo na delo kluba, ter plačuje
članarino kluba;
2. zaslužni član kluba ima pravico voliti, vendar nima pravice biti izvoljeni v organe
kluba ali organe združenja klubov, ima pa dolžnost plačevanja članarine;
3. do življenjski član ima v času svoje aktivnosti enake pravice in dolžnosti kot redni
član; plačuje članarino, ki pa jo lahko organi kluba primerno prilagodijo (znižajo)
glede na plačilne zmožnosti,
4. izredni člani se lahko udeležuje srečanj – sestankov, lahko odločajo o klubskih
zadevah na srečanjih, na katerih so osebno prisotni, nimajo pa pravice voliti in biti
voljeni, vendar plačujejo članarino kluba;
5. pridruženi člani imajo pravico voliti na sestankih zboru članov kluba, na katerih so
prisotni, ne morejo pa predstavljati kluba kot delegati v distriktu ali kje drugje;
pridruženi člani plačujejo članarino kluba;
6. začasno odsotni člani (člani v mirovanju) so člani, ki iz različnih (zdravstvenih ali
drugih) razlogov ne more opravljati svoje aktivne vloge; njegov status se preverja
vsako leto; ima dolžnost plačevanja članarine
7. neaktivni zaslužni član društva je tisti član, ki je starejši od 70 let in je član kluba 20
ali več let ter zaradi bolezni ne more opravljati aktivne vloge članstva; član je v času
neaktivnosti oproščen plačila članarine kluba.
V skladu z veljavnimi normami lionizma se članstvo v klubu določa v skladu s pravili Zveze
Lions klubov, LCI in v skladu z določili tega statuta.
Za oblike članstva od zaporedne 1. do zaporedne 6, veljajo pravila Zveze Lions klubov in
LCI.
O obliki članstva posameznega člana, na podlagi obrazloženega pisnega predloga, odloča zbor
članov kluba. Pisni predlog pripravi predsednik kluba na pobudo kateregakoli člana kluba ali
na lastno pobudo. Odločanje poteka na način, ki ga 9.člen tega statuta določa za sprejem
rednega člana.
Zoper odločitev je možna pritožba na zbor članov kluba, katerega sklep je dokončen.
13. člen
Dolžnosti članov kluba so:
- da se zavzemajo za cilje kluba,
- da se udeležujejo klubskih sestankov, zbora članov kluba in prireditev,
- da ravnajo v skladu s statutom kluba in pravili Zveze Lions klubov,
- da redno poravnavajo članarino in morebitne druge prispevke,
- da ne ravnajo v nasprotju z interesi kluba in njegovih članov.
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Pravice rednih članov so:
- sooblikovati program kluba,
- voliti in biti izvoljen v organe kluba,
- udeleževati se sej organov kluba brez pravice odločanja, če niso člani organa,
- biti seznanjen z vsemi listinami, ki se nanašajo na delo kluba,
- predlagati teme srečanj.
14. člen
Članstvo v klubu preneha:
- z izstopom,
- z izključitvijo,
- s prestopom v drugi klub,
- s smrtjo člana.
15. člen
Vsak član lahko, v kolikor je izpolnil svoje članske obveznosti do kluba, Zveze Lions klubov
in LCI, izstopi iz kluba. Pisno izjavo je treba predložiti predsedniku kluba vsaj en mesec pred
zaključkom lionističnega leta.
Član je zaradi neizpolnjevanja klubskih obveznosti (neplačila članarine, neudeležba na
sestankih, drugih razlogov) lahko izključen in ne more ponovno postati član Lions kluba.
Član lahko prestopi v drugi klub ob soglasju obeh klubov.
16. člen
Zbor članov po predhodnem obvestilu, lahko izključi člana v naslednjih primerih:
- če član brez zadovoljivega opravičila ne prisostvuje več kot štirim zaporednim rednim
klubskih sestankom;
- če član tekom klubskega leta ni obiskal najmanj tretjine klubskih sestankov, ne da bi
imel utemeljene razloge;
- če kljub pisnemu opominu, po preteku 30 dni ne poravna finančnih obveznosti.
Zbor članov kluba lahko člana izključi v primeru:
- če je bil pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje,
- če obnašanje in ravnanje člana ni moralno primerno in če krši etična načela Zveze
Lions klubov.
17. člen
Zbor članov praviloma pred odločanjem o izključitvi povabi člana o katerem odloča na zboru
članov, da se ima možnost izjasniti o izključitvenih razlogih.
Proti sklepu o izključitvi, ki ga sprejme zbor članov z navadno večino vseh članov, ni
pritožbe.
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18. člen
Člani, ki izstopijo ali so bili izključeni, so dolžni poravnati letne finančne obveznosti za
tekoče klubsko leto.

IV. ORGANI KLUBA
19. člen
Organi kluba so:
a) zbor članov,
b) predsednik,
c) nadzorni odbor in
d) častno razsodišče.
20. člen
Zbor članov kluba je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba. Praviloma se skliče
aprila in oktobra ter v izrednih primerih na pobudo predsednika ali kadar vsaj petina članov
pisno zahteva od predsednika njegov sklic.
Zbor članov kluba je sklepčen, če je prisotna več kot polovica vseh aktivnih članov kluba, ki
imajo pravico glasovanja.
Zbor članov kluba sprejema odločitve z navadno večino glasov prisotnih članov z glasovalno
pravico, razen kadar statut določa drugače. V kolikor ob uri določeni za sklic ni dosežena
sklepčnost, se lahko zasedanje zbora članov preloži za pol ure. Po pol urnem odlogu je zbor
članov sklepčen, če je prisotnih najmanj deset članov kluba z glasovalno pravico in če je bilo
že v vabilu za sklic zbora članov kluba opozorjeno na to možnost.
Glasovanje na zboru članov je praviloma javno, lahko pa se člani na zasedanju odločijo za
tajni način glasovanja.
21. člen
Zbor članov kluba sprejema sklepe o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na klubsko življenje in
njegov razvoj, v kolikor ni v statutu izrecno določena pristojnost drugega organa.
Zbor članov kluba:
- sprejema statut kluba in njegove spremembe in dopolnitve,
- voli in razrešuje predsednika, imenuje delegate za udeležbo na zboru članov Zveze
Lions klubov,
- odloča o sprejemu novih članov,
- sprejema letno poročilo,
- odloča o prenehanju kluba,
- odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in tem statutom,
- je pristojen za razsojanje v sporih med člani, ki nastajajo v zvezi z delom in
aktivnostjo kluba, za odločanje o kršitvah statuta in ne izvrševanja sklepov zbora
članov kluba.
22. člen
Klubski sestanki so redna srečanja članov kluba, ki so najmanj enkrat mesečno ob uri in na
dan, ki ga določi zbor članov kluba.
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Na klubskem sestanku se lahko, z izjemo v 19. členu izrecno navedenih primerov, odloča o
vseh vprašanjih iz pristojnosti zbora članov kluba, če je na klubskem sestanku prisotna več
kot polovica vseh aktivnih članov, ki imajo pravico glasovanja. Sklepe sprejema z navadno
večino prisotnih članov.
Na klubskih sestankih se predvsem:
- potrjuje okvirni program dela,
- finančni načrt in
- finančna poročila posameznih aktivnosti.
23. člen
Predsednik zastopa in predstavlja klub. V njegovi odsotnosti, ga nadomešča prvi
podpredsednik kluba.
Mandat predsednika in prvega podpredsednika je eno leto in ne more biti zaporedoma
ponovno izvoljen.
Za svoje delo je predsednik odgovoren zboru članov.
24.člen
Predsednik sklicuje in vodi zbor članov in redne mesečne sestanke. V odsotnosti ga
nadomešča prvi podpredsednik.
Predsednik vodi tekoče posle društva, v kolikor niso v pristojnosti drugih organov kluba.
Pisna obvestila kluba podpisuje predsednik ali podpredsednik.
Obvestila društva se članom pošiljajo po pošti ali po elektronski pošti na zadnji znani naslov,
ki je objavljen v imeniku članov Lions.
25.člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih imenuje zbor članov. Mandat članov nadzornega
odbora je dve leti in se lahko ponovi. Nadzorni odbor nadzoruje finančno poslovanje in vsako
leto zboru članov predloži pisno poročilo o finančnem poslovanju v preteklem klubskem letu.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov.
26. člen
Častno razsodišče sestavljajo predsednik, dva člana in dva nadomestna člana, ki jih imenuje
zbor članov. Njihov mandat traja dve leti.
Častno razsodišče je pristojno za razsojo sporov med člani in odločanje o kršenju statuta.
Pritožbe zoper sklepe častnega razsodišča rešuje zbor članov.
27. člen
Zakladnik je odgovoren za pravilno in pravočasno izvajanje računovodskih in finančnih
poslov kluba, ki jih odobri zbor članov oz. predsednik. Zakladnik vodi poslovne knjige
društva in pripravlja letna finančna poročila o poslovanju kluba oz. finančna poročila o
aktivnostih kluba.
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Zakladnika je imenovan na zboru članov ali na sklepčnem rednem mesečnem srečanju članov.
Tajnik vodi evidenco članstva, sestavlja redna mesečna poročila o aktivnostih članov, vodi
evidenco udeležbe na zborih in skupščinah, odgovarja za arhiv kluba. V dogovoru s
predsednikom pošilja vabila za seje organov kluba, sestavlja zapisnike in vodi drugo
korespondenco.
Tajnika je imenovan na zboru članov ali na sklepčnem rednem mesečnem srečanju članov.
28. člen
V primeru, da kateremu izmed članom organa kluba med trajanjem mandata ta preneha iz
katerega koli razloga, se izvedejo nadomestne volitve.
Mandat nadomestnih članov traja v takem primeru samo do naslednjih rednih volitev.

V. FINANČNE ZADEVE
29. člen
Klub ima svoj transakcijski račun.
Za podpisovanje materialnih in finančnih listin in dokumentov sta pooblaščena vsakokratni
predsednik kluba in zakladnik.
30. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih
sprejme zbor članov kluba. Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.
Finančno in materialno poslovanje kluba je javno; vsak član ima pravico vpogleda v
poslovanje kluba.
31. člen
Dohodki kluba so:
- pristopnina,
- članarina,
- dohodki od prireditev,
- prispevki donatorjev in sponzorjev,
- dohodki iz lastnih dejavnosti,
- iz dejavnosti kluba,
- iz fundacij,
- proračunskih in drugih javnih sredstev,
- drugi dohodki – iz drugih virov in v skladu s pravnim redom Republike Slovenije.
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VI. ČLANSKE OBVEZNOSTI
32. člen
Vsak aktivni član kluba plačuje:
a) pristopnino v višini, ki se vsako leto določi na jesenskem zboru članov, in jo je treba
plačati ob sprejemu v članstvo kluba; vanjo je vštet tudi prispevek za LCI;
b) letno članarino, ki jo na začetku klubskega leta določi zbor članov kluba, in je
sestavljena iz članarine LCI, članarine Zvezi Lions klubov in prispevka namenjenega
zagotavljanju tekočega delovanja kluba;
c) druge prispevke, ki jih določi zbor članov kluba in so namenjeni humanitarni
dejavnosti ali tekočemu delu kluba.
Letna članarina se lahko plačuje tudi v dveh ali štirih obrokih in na način (polog na TRR,
obročno, …) kot ga določijo člani kluba na zboru članov ali sklepčnem rednem mesečnem
sestanku.
33. člen
Vsako osebno jamstvo članov kluba za finančne obveznosti kluba je izključeno.
Klub odgovarja za prevzete obveznosti z vsem svojim premoženjem.
34. člen
Podatki o finančno – materialnem poslovanju se izkazujejo v skladu z računovodskim
standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija.
Klubsko leto se prične s 1. julijem ter konča 30. junija naslednjega leta.
35. člen
Poročilo o poslovanju za poslovno leto obravnava in sprejme zbor članov kluba, mora
prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju kluba ter mora biti sestavljeno v
skladu s pravili računovodskega standarda za društva in določbami aktov kluba.
Poročilo o poslovanju se pripravi tudi za klubsko leto in je sestavni del poročila o delu
vsakokratnega predsednika kluba.

VII. PRENEHANJE KLUBA
36. člen
Klub lahko preneha:
- če zbor članov kluba sprejme takšno odločitev z večino glasov vseh aktivnih članov,
- s spojitvijo z drugim klubom ali pripojitvijo k drugemu klubu,
- s stečajem,
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
- na podlagi določil Zakona o društvih oz. drugih zakonov.
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37. člen
O prenehanju kluba odloča zbor članov kluba na redni ali izredni seji. Za odločanje mora biti
predloženo pisno gradivo v katerem se podrobneje pojasnijo razlogi za prenehanje kluba.
Sklep o prenehanju kluba mora biti sprejet s ¾ večino navzočih aktivnih članov kluba ob
pogoju, da je na zboru članov kluba prisotna vsaj polovica članov.
38. člen
O sprejetju sklepa o prenehanju društva mora predsednik kluba ali oseba, ki jo pooblasti zbor
članov kluba, v 30 dneh obvestiti pristojni organ pri katerem je klub registriran.
Po sprejetju sklepa o prenehanju društva mora zakladnik sestaviti letno poročilo in skupaj s
predsednikom kluba poskrbeti, da se poravnajo vse obveznosti in izterjajo vsi dolgovi.
39. člen
V primeru prenehanja delovanja kluba se njegovo premoženje prepusti društvu, ustanovi, ali
drugi pravni osebi, ki jo določi zbor članov v sklepu o prenehanju kluba in v skladu z določili
Zakona o društvih, morebitna javna sredstva pa se vrnejo v državni proračun.
V primeru pripojitve ali spojitve z drugim klubom preide premoženje kluba na klub, h
kateremu se klub pripoji oziroma na klub, ki nastane s spojitvijo z drugim klubom.

VIII. KONČNE DOLOČBE
40. člen
Za vprašanja, ki jih ta statut ne ureja, se smiselno uporablja pravni akti Zveze Lions klubov in
LCI.
41. člen
Ta statut je bil sprejet na skupščini kluba dne ………….., prične pa veljati z dnem potrditve
pri pristojni Upravni enoti Tolmin. S sprejetjem tega statuta prenehajo veljati Pravila LIONS
KLUBA SOČA, ki jih je sprejela ustanovna skupščina kluba 16.6.1995.

V …………………., dne……………………………

Predsednica kluba
Milena Velišček
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