PRIMORSKI KLUB LJUBITELJEV STARIH MOTORNIH VOZIL BALILLA

STATUT

Na osnovi 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS 61/2006) ter 19. člena statuta kluba, je
redni občni zbor društva Primorski klub ljubiteljev starih motornih vozil BALILLA, dne
31.01.2009 sprejel v prečiščeni obliki naslednji:

STATUT
O DELU IN ORGANIZACIJI DRUŠTVA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je Primorski klub ljubiteljev starih motornih vozil Balilla z sedežem v Divači.
Primorski klub ljubiteljev starih motornih vozil BALILLA , je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno društvo v katerem se združujejo občani (v nadaljnjem besedilu: člani). Društvo deluje
v širši primorski regiji na območju občin Sežana, Divača, Komen, Hrpelje - Kozina, Koper, Piran,
Pivka ter Postojna, z namenom in ciljem združevanja ljubiteljev tehnično - kulturne dediščine,
zlasti motornih vozil v vseh njenih pojavnih oblikah.
2. člen
Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih
sprejemajo organi društva.
3. člen
Društvo ima svoj pečat, ki je okrogle oblike z logotipom v sredini, pod njim se nahaja naslov kluba
z poštno številko, po obodu kroga pa poteka napis z nazivom (PRIMORSKI KLUB LJUBITELJEV
STARIH MOTORNIH VOZIL).
Društvo ima v lasti tri pečate, od katerih sta dva z premerom dva centimetra in eden z premerom tri
centimetre. S potrditvijo člena prenehajo veljati vsi pečati, ki jih je klub uporabljal do veljavnosti
novega statuta.
4. člen
Delovanje društva je javno in je zagotovljeno:
- s tem, da so seje organov javne,
- s tem, da so na seje društva vabljeni novinarji,
- s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva.
Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij sta odgovorna predsednik in
podpredsednik društva.

5. člen
Vsebina dela društva:
- ohranjati tehnično - kulturno dediščino, zlasti motornih vozil,
- zbirati in izdajati biltene in informatorje v skladu s predpisi s tega področja,
- obnavljati in vzdrževati stara vozila,
- organizirati lastne športno-turistične prireditve in sodelovati na drugih takih prireditvah,

- nabava starih vozil za društveno dejavnost in rezervnih delov za člane društva,
- izdelava in prodaja spominkov, ( tekstilnih, usnjenih, keramičnih in drugih ) ter tehničnih
pripomočkov za vzdrževanje in restavriranje vozil za člane društva,
- nudenje tehničnih storitev: restavriranja, vzdrževanja in izboljšave vozil za člane društva,
- povezovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini,
- opravljanje reklamnih storitev za sponzorje.

II. ČLANSTVO
6. člen
Član društva lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba, ki sprejme ta statut, se ravna po njem ter
izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pisno izjavo upravnemu odboru ter poravna
vpisnino in članarino.
Vpisnina je enkratni znesek, ki se poravna ob vpisu ali ponovnem vpisu. Članarino plača za tekoče
koledarsko leto. Višino članarine predlaga upravni odbor. Članstvo je prostovoljno.
7. člen
Člane sprejema v društvo upravni odbor na svojih rednih sejah. Zoper sklep je dovoljena pritožba
na upravni odbor društva v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev upravnega odbora je dokončna.
8. člen
Častnega člana imenuje upravni odbor na predlog članov kluba zaradi osebnih zaslug za delovanje
društva. Častno članstvo je omejeno na največ eno leto, z možnostjo podaljšanja, če član še naprej
aktivno sodeluje v društvu in pomaga pri dejavnostih, ciljih in namenih le tega. Častni član je
upravičen plačila članarine.
9. člen
Pravice članov društva:
- da volijo,
- da so izvoljeni v organe društva,
- da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov društva,
- da sodelujejo v vseh aktivnostih, ki jih organizira društvo,
- da dajejo predloge za reševanje vprašanj kulturne in tehnične narave,
- da od organov društva na zahtevo dobijo pojasnila za izpolnjevanje društvenih nalog,
- da vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva,
- člani kluba, ki so istočasno člani drugih sorodnih klubov ne morejo biti izvoljeni v organe
upravljanja kluba.
10. člen
Dolžnosti članov društva so:
- da sodelujejo pri opravljanju društvenih nalog,
- da pri društvenem delu spoštujejo pravila in se ravnajo po njih,
- da skrbijo za ugled društva,
- da redno in pravočasno plačujejo članarino,
- da skrbijo za premoženje in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga,
- da se ravnajo po kodeksu kluba, ki je naveden v prilogi statuta,
- da podajo podatke o starodobniku in o sebi, za pripravo klubskega registra, ob enem pa
se društvo zavezuje k varovanju omenjenih podatkov.

11. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo na podlagi odločitve disciplinske komisije društva,
- s smrtjo,
- s prenehanjem društva.
12. člen
Član prostovoljno izstopi iz društva, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in
poravna obveznosti. Član se črta iz društva, če ne plača članarine v roku enega meseca po
prejetem opominu.
V primeru, da član plača članarino več kot mesec dni po opominu, ponovno plača vpisnino.
Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v statutu in kodeksu klubske
etike, če zavestno ravna proti interesu in stališču društva in če je disciplinska komisija potrdila
storjene kršitve.
13. člen
Zoper sklep disciplinske komisije, upravnega odbora ali zastopnika društva ima član v roku 8-ih
dni pravico do pritožbe na upravni odbor. Upravni odbor mora pritožbo obravnavati na prvi
sklicani redni ali izredni seji. Dokončno odločitev sprejme občni zbor, kot najvišji organ kluba.
14. člen
Simpatizerji društva so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo je vsebinsko povezano s
kulturno - tehnično dejavnostjo in ki društvo podpirajo s članarino v višini, ki jo določi upravni
odbor društva.

III. ORGANIZACIJA
15. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinsko razsodišče.

Občni zbor
16. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor je redni ali
izredni. Redni občni zbor skliče upravni odbor najmanj enkrat letno. Izredni občni zbor se skliče
po potrebi. Skliče ga upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo tretjine članov ali na zahtevo
nadzornega odbora. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega
meseca potem, ko je sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru to stori nadzorni odbor.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je bil sklican.
17. člen
O sklicu občnega zbora morajo biti obveščeni člani najmanj 8 dni pred dnevom za katerega je
sklican. Vabilu za občini zbor mora biti priložen dnevni red občnega zbora. Vse člane voljenih
organov društva je treba povabiti s pisnim vabilom. Občni zbor lahko odloča samo o zadevah, ki
jih predvideva dnevni red.
18. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica vseh članov. Občni zbor je sklepčen tudi
30 minut po uri sklica, če je prisotnih najmanj 10 članov.
19. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar odloča o spremembah
pravil društva ali kadar voli organe društva, morata za predlog glasovati najmanj dve tretjini
navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če občni zbor ne določi drugače.
20. člen
Občni zbor začne predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. Občni zbor
lahko na predlog upravnega odbora ali najmanj petih članov izvoli se druge delovne organe, ter
določi zapisnikarja.
21. člen
Občni zbor:
- sklepa o dnevnem redu,
- razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora,
- sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev,
- voli predsednika društva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora,
- voli člane upravnega odbora in nadzornega odbora, ter njihove predsednike,
- voli predstavnike društva za razne organizacije in združenja, katerih član je društvo,
- sprejema pravila društva, spremembe pravil in druge akte društva,
- odloča o pritožbah članov zoper sklepe upravnega odbora, in disciplinskega razsodišča,
- odloča o finančnih načrtih društva in sprejema zaključni račun,
- odloča o prenehanju in združitvi društva z drugim društvom,
- odloča o vseh drugih zadevah po predlogu upravnega in nadzornega odbora ter navzočih
članov. O slednjem potem, ko dobi mnenje upravnega odbora,
- sklepa o prenehanju društva.

Upravni odbor
22. č1en
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in mu za svoje delo v celoti odgovarja.
24. člen
Upravni odbor šteje sedem članov in je izvoljen za štiri leta. Predsednik upravnega odbora
sklicuje in vodi seje upravnega odbora. Upravni odbor ima seje po potrebi, najmanj pa vsake pol
leta.
25. člen
Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
- sklicuje občni zbor društva in zanj pripravi poročila ter sklepe, ki naj jih sprejme občni zbor,
- izvršuje sklepe občnega zbora,
- odloča o nakupu in prodaji osnovnih sredstev, razen nepremičnin,
- skrbi za materialno finančno poslovanje društva,
- ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in
imenuje njihove člane,
- imenuje tajnika in druge administrativne delavce,
- imenuje člana upravnega odbora, ki v odsotnosti nadomešča predsednika,
- odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil tega statuta.
Nadzorni odbor
26. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let.
27. člen
Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost
sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva.
Disciplinsko razsodišče
28. člen
Disciplinsko razsodišče sestavljajo 3 člani, ki jih izvoli občni zbor za 4 leta. Disciplinsko
razsodišče je za svoje delo odgovorno občnemu zboru.
29. člen
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku
društva. Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov
organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva.
Disciplinska komisija odloča in razsoja kot prvostopenjski organ o naslednjih kršitvah:
- ravnanja s katerim je prizadet ugled društva,
- kršenje določb statuta društva,
- nespoštovanje pravil društva,
- ne izvrševanje sklepov organov društva.

Za navedene kršitve izreka disciplinska komisija naslednje sankcije:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev,
- povračilo storjene materialne škode.
30. člen
Za disciplinski prekršek se smatra vsaka hujša kršitev pravil in drugih aktov društva ter vsako
dejanje, ki prizadene ugled in interese društva. Disciplinsko razsodišče se pri svojem delu ravna
smiselno določilom kazenskega postopnika. Zoper izrecen ukrep disciplinskega razsodišča se lahko
prizadeti član pritoži na občni zbor društva, ki o stvari dokončno odloči.
Predsednik
31. člen
Predsednik društva je izvoljen za 4 leta in zastopa društvo kot pravno osebo zasebnega prava ter
je odgovoren za zakonito delo društva. Predsednik opravlja naloge društva, ki mu jih na osnovi
teh pravil poveri občni zbor, kateremu je odgovoren za svoje delo v društvu. Kot predsednik
upravnega odbora sklicuje seje tega organa pripravlja dnevne rede in vodi njegovo delo. Vodi
delo v društvu.
32. člen
Na predlog predsednika društva lahko upravni odbor imenuje tajnika društva, ki organizira in
vodi strokovno delo društva, ter pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog. Tajnika je
mogoče zadolžiti za delo in strokovno pomoč drugim organom društva ter delovnim telesom
društva, ki jih za opravljanje posameznih nalog ustanovi in imenuje upravni odbor društva.
33. člen
Če dela za društvo ne morejo opraviti funkcionarji društva in tajnik, lahko na predlog
predsednika upravni odbor organizira posebno strokovno službo, ki jo vodi tajnik društva.

IV. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
34. člen
Dohodki društva so:
- članarina, ki jo plačujejo člani in simpatizerji društva,
- dotacije fizičnih in pravnih oseb,
- dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- sredstva pridobljena iz javnih sredstev,
- razni drugi prihodki, kot so darila volila in podobno.
35. člen
Materialno finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi računovodskimi
standardi za društva, predpisi, pravili in odločitvami občnega zbora ter upravnega odbora društva.
36. člen
Dohodki in izdatki društva se za vsako koledarsko leto določajo s finančnim načrtom.

37. č1en
Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so last
društva in so kot taka zapisana v ustreznih javnih listinah.

V. PRENEHANJE DRUŠTVA
38. člen
Društvo preneha delovati po sklepu občnega zbora ali po zakonu, če dejansko ni več članov.

39. č1en
V primeru prenehanja delovanja društva, pripada premoženje Tehničnemu muzeju Slovenije,
proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

VI. PREHODNE DOLOČBE
40. člen
Za vse, kar v teh pravilih ni določeno, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter
drugi veljavni predpisi Republike Slovenije.
41. člen
Za delo občnega zbora in ostalih organov društva se smiselno uporabljajo splošno znana in
uveljavljena načela za delo organov društev, če tega ne določa ta Statut.
42. člen
Statut je sprejel redni občni zbor Primorskega društva ljubiteljev starih motornih vozil Balilla,
dne 31.01.2009.
Z dnem uveljavitve tega statuta, neha veljati statut, ki je bil sprejet na rednem občnem zboru dne
15.03.1997.
Divača, 31.01.2009
Dušan Mramor
predsednik društva

