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STATUT  
 

MEDICUS - SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO ŠPORTNO DRUŠTVO 
(sprejet na ustanovni skupščini 20.12.1999 in spremenjen 10.04.2000, 15.03.2001 ter 28.3.2018 )   

 

 

1. člen 

Namen društva 

 

MEDICUS-Slovensko zdravniško športno društvo ima temeljni namen in cilj 

pospeševanja športnih aktivnosti slovenskih zdravnikov, organiziranjem tekmovanj in 

priprav, ter opravljanjem ustreznih storitev. 

 

Društvo deluje samostojno in primarno ne zasleduje gospodarskih (pridobitnih) 

namenov. Delo društva je javno. 

 

 

2. člen 

Ime, sedež in poslovno leto 

 

Polno ime društva je: MEDICUS-Slovensko zdravniško športno društvo. 

Sedež ima na Dunajski 162 v Ljubljani.  

Poslovno leto je koledarsko leto. 

Društvo zastopa njegov predsednik.  

 

 

3. člen 

 

Društvo ima svoj pečat. Pečat društva je okrogle oblike, v sredini ima napis MEDICUS, 

po notranji strani kroga pa je napis Slovensko zdravniško športno društvo. 

 

 

4. člen 

Naloge društva 

 

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami, v skladu z veljavnimi predpisi in 

cilji društva: 

- organizacijo redne športne vadbe. 

- s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na 

tekmovanjih in prireditvah, ki jih organizirajo druga društva, klubi in športne 

zveze ter mednarodne organizacije, 

- z omogočanjem članom društva sodelovanje v upravljanju na področju športa 

- z drugimi dejavnostmi, ki služijo namenu in ciljem društva. 

 

 

5. člen 

Članstvo 

 

Društvo ima redne, izredne in častne člane. Redni član društva je lahko vsakdo, ki 

sprejema namene oz. cilje društva in je po izobrazbi zdravnik, zobozdravnik ali študent 
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Medicinske ali Stomatološke fakultete. Oseba, ki se želi včlaniti izpolni pristopno 

izjavo, s katero sprejema obveznosti določene v tem statutu in drugih aktih društva.  

 

Izredne člane društva na predlog predsednika imenuje izvršilni odbor 

 

Osebe, ki so pri delovanju društva posebej zaslužne, lahko skupščina na predlog 

predsednika imenuje za častne člane. Častni člani ne plačujejo članarine. 

 

Članstvo preneha: 

- z izjavo o izstopu 

- z izključitvijo, ki jo lahko sprejme skupščina društva, 

- ob smrti člana.  

 

Ob izstopu iz društva član nima pravice postavljati kakršnihkoli zahtevkov do 

premoženja društva.                                           

 

 

6. člen 

Pravice in dolžnosti članov 

 

Pravice članov društva so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

- da sodelujejo pri delu organov društva,  

- da dajejo predloge organom društva k delu in izpolnjevanju nalog, 

- da sodelujejo na pripravah, tekmovanjih in drugih prireditvah društva ter 

zastopajo društvo na tekmovanjih v Sloveniji in tujini, 

- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu in dosežene uspehe, 

- da so seznanjeni s programom dela društva in njegovim finančnim poslovanjem. 

 

Dolžnosti članov so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

- da sodelujejo pri delu organov društva, 

- da spoštujejo ta pravila, ostale akte ter odločitve in sklepe organov društva, 

- da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane, 

- da redno plačujejo članarino, 

- da skrbijo za objekte društva in druga sredstva s katerimi članstvo razpolaga. 

 

 

7.  člen 

 

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani 

praviloma ne dobivajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član 

društva pokaže pri svojem delu, lahko Izvršilni odbor prizna takemu članu nagrado. 

 

 

 

8.  člen 

Izključitev člana 

 

Član društva je lahko izključen, če krši pravila statuta, če povzroči materialno škodo 

društvu, če se vede nešportno in s tem škoduje ugledu društva, oziroma če kakorkoli 

ravna zoper interese društva. 
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9.  člen 

Obveščanje javnosti 

 

Društvo obvešča o svojem delovanju javnost: 

- z objavljanjem dogodkov na spletni strani društva 

- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva 

- v glasilih Slovenskega zdravniškega društva, FIDES-a in Zdravniške zbornice 

Slovenije in drugih. 

 

 

10. člen 

Organi 

 

Organi društva so:  

- skupščina članov, 

- izvršilni odbor društva,  

- nadzorni odbor. 

 

 

11. člen 

Skupščina 

 

Redna seja skupščine je enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju. Skupščina odloča o: 

- imenovanju in odpoklicu članov izvršilnega odbora, 

- izključitvi posameznega člana, 

- prenehanju društva in uporabi premoženja, 

- o delu v preteklem letu in smernicah za prihodnje leto, sprejme finančni načrt ter 

ustrezne računovodske izkaze. 

- višini članarine, 

- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva, 

- ustanavlja nove sekcije na predlog najmanj 10-ih članov društva. 

 

Predsednika društva imenuje skupščina na predlog izvršilnega odbora. Predsednik 

društva predlaga člane izvršilnega odbora v imenovanje skupščini in izmed njih imenuje 

podpredsednika društva.  

 

Skupščino sestavljajo vsi člani društva. V  kolikor se v društvo včlani več kot 100 oseb, 

se na novo določijo člani skupščine.  

 

 

 

12. člen 

 

Skupščino skliče predsednik izvršilnega odbora v pismeni obliki in določi dnevni red. 

Vabilo prejmejo vsi člani, in sicer najmanj 7 dni pred sklicem. Vsak član ima pravico 

predlagati spremembo ali dopolnitev dnevnega reda v roku 5 dni pred zasedanjem 

skupščine. 

 

Na zasedanju skupščine lahko zastopa člana njegov namestnik, ki ima tudi glasovalno 

pravico. Skupščina je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov. Če ob 

predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar 

skupščina veljavno sklepa če je na seji prisotnih najmanj 10 članov. 
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Odločitve se sprejemajo z večino glasov, če je enako število glasov za ali proti odloči 

glas predsedujočega. Glasovanje je javno, razen v primeru, ko člani z večino glasov 

odločijo naj bo glasovanje o posamezni zadevi tajno. Sklepi s katerimi se odloča o 

spremembah statuta ali prenehanju društva se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov. 

Sklepi o spremembah statuta ali prenehanju društva se posredujejo pristojnim organom 

v roku 30 dni od sprejetja sklepa. 

 

O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči skupščine, dva 

overitelja in zapisnikar. Zapisnik je članom društva na vpogled na sedežu društva in 

člani imajo pravico ugovorov na zapisnik v 7 dneh po objavi. 

 

Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo skupščine če to zahtevajo interesi društva, 

nadzorni odbor ali najmanj 30% članov. Če predsednik ne skliče seje skupščine na 

zahtevo članov, jo mora na njihovo zahtevo sklicati nadzorni odbor. Na izredni seji 

skupščine se sklepa samo o stvari, za katero je sklicana.  

 

 

13. člen 

      Izvršilni odbor društva 

 

Izvršilni odbor je izvršilni organ društva in opravlja naloge, ki mu jih naloži skupščina 

oziroma tiste, ki niso navedene med pristojnostmi skupščine. Izvršilni odbor opravlja 

organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. 

 

Za svoje delo je odgovoren skupščini. 

 

Sejo izvršilnega odbora skliče predsednik s predlogom dnevnega reda. Vabilo se pošlje 

članom odbora 7 dni pred sejo. Na sejah odbora se piše zapisnik in sprejmejo sklepi. 

 

 

14. člen 

 

Izvršilni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, vodje sekcij, tajnik in blagajnik, 

ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let in so lahko ponovno izvoljeni. O vsakem članu in 

njegovi funkciji se glasuje ločeno. Pri predčasni razrešitvi člana se lahko za čas do 

izteka mandata imenuje nov član. 

 

15. člen 

 

V okviru svojega delovnega področja iz 13. člena statuta opravlja izvršilni odbor zlasti 

naslednje: 

- sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu ter predloge za obravnavo 

na skupščini, 

- pripravlja predloge za akte društva, 

- pripravlja in sestavlja programe dela in predlog finančnega načrta ter 

predlog zaključnega računa, 

- po potrebi imenuje stalne ali občasne komisije, 

- vodi evidenco o članstvu,  

- skrbi za materialno - finančno poslovanje društva 

- sprejema posamezne akte društva, ki jih ne sprejema skupščina. 
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16.  člen 

Predsednik 

 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in 

organizacijami doma in v tujini. V primeru predsednikove zadržanosti zastopa društvo s 

strani predsednika pooblaščeni podpredsednik. 

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora.  

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim 

redom republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren izvršilnemu odboru in skupščini. 

 

 

17. člen 

Tajnik društva 

 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, ter za koordinacijo med 

organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli skupščina. 

 

 

18.  člen 

Nadzorni odbor 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina z mandatom 4-ih let. 

Nadzorni odbor izvoli izmed sebe predsednika.  

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršilnega odbora, imajo pa 

pravico udeleževati se vseh sej izvršilnega odbora, vendar brez pravice odločanja. 

 

Nadzorni odbor spremlja delo izvršilnega odbora med sejami skupščine in vrši stalni 

nadzor nad  finančnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor ima pravico veta na sklepe 

izvršilnega odbora. Odločitve sprejema soglasno.  

 

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini in ji mora pisno poročati najmanj enkrat letno. 

 

 

19.  člen 

       Sekcije 

 

V društvu delujejo naslednje sekcije: 

- Sekcija za nogomet 

- Sekcija za smučanje 

- Sekcija za košarko 

- Sekcija za tenis 

- Sekcija za golf  

- Sekcija za plavanje in vodne športe 

- Sekcija za atletiko, kolesarstvo in triatlon 

- Sekcija za strelstvo 

- Sekcija za gorništvo  

- Sekcija za badminton 

- Sekcija za odbojko 

 

 

Za svoje delo so sekcije odgovorne skupščini društva. 
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Vsaka sekcija izmed svojih članov izvoli vodjo. Vodja predstavlja sekcijo v izvršilnem 

odboru in varuje interese svojih članov. 

 

 

20. člen 

Finančno poslovanje 

 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- s članarino, 

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

- z darili in volili, 

- s prispevki donatorjev in sponzorjev, 

- iz javnih sredstev in 

- iz drugih virov. 

 

Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za 

opravljanje te dejavnosti določa zakon. 

 

Morebitni dobiček društva in njegova druga sredstva se lahko uporabljajo le za namene 

društva. Člani nimajo nikakršne pravice do udeležbe na dobičku in tudi ne drugih pravic 

iz premoženja društva. 

 

 

21. člen 

 

(premoženje) 

 

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so v lasti društva ali 

so mu dane v upravljanje in kot take vpisane v zemljiško knjigo. 

S premoženjem društva upravlja izvršilni odbor. 

O nakupu ali odtujitvi nepremičnin društva odloča skupščina. 

 

 

22. člen 

(finančno poslovanje) 

 

Finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in veljavnimi 

pravnimi predpisi. 

Finančne evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in finančnega poslovanja. 

 

 

23. člen 

(blagajnik) 

 

Finančno poslovanje društva se odvija preko poslovnega TRR odprtega pri banki. 

 

Sekcije imajo ločeno vodenje finančnega poslovanja. 

 

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu z veljavnimi predpisi. Opravljanje 

zahtevnejših finančnih poslov se lahko poveri tudi drugi organizaciji. 
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24. člen 

(podpisovanje listin) 

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik društva in po pooblastilu 

predsednika tajnik društva. Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti 

pa podpredsednik. Odredbodajalec sme odobriti plačilo obveznosti za posamezno 

sekcijo do višine sredstev na računu.  

 

 

25. člen 

Prenehanje društva in sprememba namena 

 

O prenehanju društva odloča skupščina članov z dvotretjinsko večino glasov vseh 

članov skupščine. Prenehanje se opravi po predpisanem postopku, izterjajo se dolgovi in 

poravnajo obveznosti. 

 

Po prenehanju društva ali spremembi namena društva se ostanek premoženja  prenese 

na sorodno društvo, ki ga določi skupščina. Iz ostanka premoženja ne morejo člani 

zahtevati nikakršnih pravic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ljubljani, dne 28. marca 2018              PREDSEDNIK DRUŠTVA 

Številka: 1/2018               mag. Robert Juvan, dr. med. 


