Na ustanovni skupščini 27.07.1995 je bilo v Ljubljani ustanovljeno društvo LIONS KLUB
LJUBLJANA ROŽNIK in sprejet naslednji

Statut
I. Splošne določbe
1. člen
Ime društva je “ Lions klub Ljubljana Rožnik “ ( v nadaljnem besedilu: klub). Sedež društva je v
Ljubljani, pod gozdom 12, hotel Bellevue, 1000 Ljubljana. Območje delovanja kluba je
Republika Slovenija. Klub je pravna oseba zasebnega prava. Klub ima štampiljko v kateri je
naslednji napis: LIONS KLUB LJUBLJANA ROŽNIK
2. člen
Namen delovanja kluba je:
A./ da s prijateljskim združevanjem občanov različnih poklicev razvija in pospešuje
medsebojno razumevanje in spoštovanje ter se zavzema za svobodo človeka in duha, za
kulturni, socialni in splošni razvoj družbe, za svobodno gospodarstvo in dosledno
spoštovanje zakonov.
B./ 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./ delovanje kluba je namenjeno splošnim koristim, je dobrodelno in nepridobitniško,
posebno skrb posveča ostarelim, bolnim,nemočnim ljudem, varstvu otrok, mladine in družine;
prav tako pa tudi v okviru svojih možnosti sodeluje pri skrbi za razvoj znanosti in kulture,
vzgoje, izobraževanja, zdravstva, varstva narave, ipd.
D./ posebej se klub zavzema za poglobitev prijateljskih stikov med narodi, za medsebojno
sožitje narodov in narodnosti in za ohranitev trajnega miru.
Svoje naloge in namene dosega klub:
a) S prirejanjem sestankov, družabnih in kulturnih prireditev, predavanj in izletov za
člane kluba
b) Z zbiranjem in posredovanjem različnih oblik materialne in nematerialne pomoči za
pomoči potrebnim - slabovidnim, slepim ali kako drugače bolnim, osebam v slabem
materialnem stanju kot so to begunci, ipd.
c) Organizira javna predavanja in srečanja s področja delovanja kluba in tako stimulira
zanimanje javnosti za delo kluba
d) Zalaga in izdaja literaturo s področja dejavnosti kluba v skladu z veljavnimi predpisi
e) Spodbuja sodelovanje z raznimi institucijami, organizacijami in drugimi nosilci
sorodnih dejavnosti pri posameznih projektih kluba
3. člen
Delovanje kluba je javno. Ožja javnost je zagotovljena z vabili, z izdajanjem internih obvestil
in s tem, da so zapisniki sej organov kluba dostopni vsem članom.
Klub obvešča širšo javnost z obvestili v sredstvih javnega obveščanja in s tiskovnimi
konferencami. Na sestanek kluba se vabijo novinarji. Informacije o posebnih vprašanjih kluba
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lahko organi kluba odrečejo, če so te s splošnimi akti določene kot tajne. Za javnost dela
kluba je odgovoren predsednik kluba.
4. člen
Klub je ideološko, strankarsko, religiozno in nacionalno nevtralen. Klub lahko sodeluje z
drugimi organizacijami v RS, ki delujejo na področju njegove in sorodne dejavnosti. Klub
lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo
podobne namene in cilje.
II. Pravice in dolžnosti članov
5. člen
Članstvo v klubu je prostovoljno.
Člani kluba so: redni in častni
Redni član kluba je lahko vsaka polnoletna oseba, ki je moralno in etično neoporečna in
deluje na družbenem, kulturnem, znanstvenem , poslovnem ali javnem področju ter uživa
splošen ugled in je sprejet med člane kluba po postopku, določenem v tem statutu.
Častni člani so osebe, katerim se podeli ta naziv zaradi izjemnih uslug in dosežkov. Klub zanj
plača pristojbino (pristopnino) in mednarodne članarine. Lahko se udeležuje srečanj, vendar
nima pravic rednega člana. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog
predsedstva.
6. člen
Pravice rednih članov so:
a) sooblikovati program kluba
b) voliti in biti voljen v organe kluba
c) udeleževati se sej organov kluba brez pravice odločanja, če niso člani organa kluba
d) biti seznanjen z vsemi listinami, ki se nanašajo na delo kluba
e) predlagati teme srečanj
7. člen
Dolžnosti članov kluba so:
a) da se zavzemajo za cilje kluba
b) da se udeležujejo prireditev kluba
c) da ravnajo v skladu statutom kluba
d) da redno poravnavajo članarino in morebitne druge prispevke
e) da ne ravnajo v nasprotju z interesi kluba in njegovih članov
f) da varujejo ugled kluba
8. Člen
Člani kluba niso lastniki klubskega premoženja

9. člen
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Sprejem novih članov/ic
Vsak član kluba lahko predsedniku predlaga kandidata, ki je po njegovem mnenju primeren
za sprejem v članstvo. Predsednik posreduje predlog predsedstvu in komisiji za sprejem
novih članov, ki mora ta predlog proučiti in se o predlogu izjasniti.
V primeru pozitivnega mnenja, predsedstvo na naslednjem zboru predlaga sprejem novega
člana.
O sprejemu se glasuje tajno.
Za sprejem je potrebno 9/10 glasov na zboru prisotnih članov, pri čemer lahko zbor veljavno
sklepa le, če je na zboru prisotnih 2/3 rednih članov.
Sprejeti kandidat se povabi na naslednji zbor, kjer podpiše pristopno izjavo.
10. člen
Enako kot v 9. členu se postopa, kadar predlog za sprejem predloži član drugega lions kluba.
Predlogu za prestop je potrebno priložiti potrdilo prejšnjega kluba, iz katerega je razvidno, da
ima član poravnane vse obveznosti do prejšnjega kluba.
Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo
- s smrtjo
11. člen
Vsak član lahko, kolikor je izpolnil svoje obveznosti do kluba, ob koncu klubskega leta,
izstopi iz kluba. Pisno izjavo o izstopu je treba predložiti predsedniku 3 mesece pred
zaključkom klubskega leta.
12. člen
Predsedstvo, po predhodnem obvestilu črta člana v naslednjih primerih:
a) če je brez zadovoljivega opravičila ne prisostvuje več kot štirim zaporednim
b) zborom
c) če član tekom klubskega leta ni obiskal najmanj tretjine vseh zborov, ne da bi
d) imel utemeljene razloge
e) če kljub pisnemu opominu po preteku 30 dni ne poravna finančnih obveznosti.

13. člen
Častno razsodišče lahko člana izključi v naslednjih primerih:
a) če je bil član obsojen za kaznivo dejanje
b) če je obnašanje člana in ravnanje člana ni moralno primerno in če krši načela kluba.
c) če je proti članu, ki je zasebni podjetnik, uveden stečajni postopek

14. člen
Prosti sklepu o črtanju ali izključitvi se lahko član pritoži na skupščino v 30 dneh.
Skupščina s 3/4 večino prisotnih članov sprejme dokončno odločitev.
Skupščina praviloma pred odločanjem posluša člana , o katerem odloča.
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15. člen
Člani, ki izstopijo, ki o bili črtani ali izključeni, morajo poravnati letni prispevek za tekoče
klubsko leto.
III. Finančne zadeve
16. člen
Klub ima svoj žiro račun pri agenciji RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje.
Blagajnik vodi blagajniško knjigo in je odgovoren za zakonitost finančnega poslovanja kluba.
Finančne listine podpisujeta blagajnik (zakladnik) in predsednik ali blagajnik (zakladnik) in
sekretar kluba.
Finančno-materialno poslovanje kluba je javno.
17. člen
Viri dohodkov kluba so:
a) pristopnina
b) članarina
c) prispevki donatorjev
d) dohodki iz lastnih dejavnosti
e) drugi viri
f) javna sredstva
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje svoje dejavnosti. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je
nična. Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani,
ki jih sprejme občni zbor. Na rednem letnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo
zaključni račun.
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in sekretar kluba. Finančno in
materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik (zakladnik) vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o
finančno-materialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja
podatkov o finančno-materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi
standardi za društva.
Delo blagajnika je javno.
Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje
kluba. Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev, klub lahko zaposli finančnega
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo, s področja delovnega prava.
18. člen
Vsak član kluba plačuje:
a) pristopnino, ki jo v začetku klubskega leta določi skupščina v višini tolarske
protivrednosti 50 USD, po nakupnem tečaju banke, pri kateri im klub svoj račun,
plačljivo v roku 10 dni, po sprejemu v klub s tem, da je v tem znesku tudi prispevek
za Lions International.
b) letno članarino, ki jo na začetku klubskega leta določi skupščina in ki brez stroškov za
kosila in večerje, znaša najmanj tolarsko protivrednost 100 USD, po istih pogojih kot
pod a)
c) Letna članarina se lahko plačuje v dveh ali štirih obrokih.
19. člen
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Vsako osebno jamstvo članov kluba za finančne obveznosti kluba, je izključeno. Te se
pokrivajo izključno z društvenim premoženjem.
20. člen
Klubsko in računsko leto se prične s 1. julijem ter konča 30. junija naslednjega leta.
Iv. Organi kluba
21. člen
Organi kluba so:
a) skupščina
b) zbori
c) predsedstvo
d) nadzorni odbor
e) komisija za sprejem novih članov
f) častno razsodišče
22. člen
Skupščina:
Skupščina je najvišji organ kluba in jo sestavljajo vsi člani kluba. Praviloma se skliče aprila ali
oktobra, ali v izrednih primerih, kadar se predsedstvu klic zdi potreben, ali kadar vsaj 1/3
članov pisno zahteva od predsednika njen sklic.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica rednih članov.
Sklepe sprejema z navadno večino prisotnih članov, kolikor statut ne predvideva kvalificirane
večine. Kolikor do določene ure ni dosežena sklepčnost, se lahko zasedanje skupščine
preloži za pol ure in je v tem primeru sklepčna, če je prisotnih 10 članov, če je bilo že v vabilu
z sklic skupščine opozorjeno na to možnost.
Naloge skupščine:
a) sklepa o dnevnem redu
b) sprejema, spreminja statut in druge akte kluba
c) sprejema program dela kluba
d) sprejema finančni načrt in zaključni račun
e) voli in razrešuje organe kluba, predsednika, sekretarja in blagajnika ter člane organov
kluba, upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije.
f) odloča o višini članarine
g) odloča o pritožbah članov
h) odloča o pritožbah zoper sklepe organov kluba
i) odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami
j) dokončno odloča o izključitvi članov
k) odloča o zadevah, ki jih predlagajo člani
l) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
m) odloča o prenehanju kluba
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti poslani v pisni obliki predsedstvu kluba 8 dni
pred sklicem skupščine.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.
23. člen
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Skupščina sprejema sklepe o vseh vprašanjih, ki se nanašajo na klubsko življenje in njegov
razvoj, kolikor ni v statutu izrecno določena pristojnost drugih organov kluba.
Skupščina je pristojna za imenovanje častnih članov.
Redna aprilska skupščina je pristojna za izvolitev predsednika in članov predsedstva,
nadzornega odbora, komisije za sprejem novih članov in častnega razsodišča, ki s potekom
tekočega klubskega leta odstopijo.
Imenuje tudi delegate za udeležbo na mednarodnih skupščinah Lions International.
Redna oktobrska skupščina sprejme letno poročilo predsednika, ki je končal mandat 30.
junija, poročilo nadzornega odbora in letno poročilo blagajnika. Organom kluba izreče
razrešnico, ter določi članarino za tekoče društveno leto.
24. člen
Zbori so redna srečanja članov kluba, ki so najmanj dvakrat mesečno, ob uri in na dan, ki sta
določena z internim pravilnikom kluba o delu zbora.
Obveznost članov je, da redno prihajajo na zbore, oziroma da se predhodno opravičijo.
Člani drugih Lions klubov se lahko udeležijo zborov. Zbor lahko , z izjemo v 22. členu izrecno
navedenih primerov, odloča o vseh vprašanjih iz pristojnosti skupščine, če je na zboru
prisotna najmanj polovica vseh članov. Sklepe sprejema, kadar to ni drugače določeno, z
dvotretjinsko večino članov.
Vsako četrtletje se lahko priredi zbor, kateremu prisostvujejo družinski člani, ki pa nimajo
pravice odločanja.
25. člen
Predsedstvo je izvršilni organ kluba. Sestavljajo ga:
a) predsednik
b) neposredni prejšnji predsednik
c) podpredsedniki
d) sekretar/tajnik
e) blagajnik (zakladnik)
f) lion tamer
g) tail twister
h) predsedniki voljenih organov
Mandat predsednika je eno leto in ne more biti zaporedoma ponovno voljen. Mandat ostalih
članov je dve leti in so lahko ponovno voljeni.
Za svoje delo je predsedstvo odgovorno skupščini.
Klub zastopa in predstavlja predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsedniki po rangu.
Naloge predsedstva so:
a) sklicuje občni zbor
b) skrbi za izvrševanje programa dela kluba
c) pripravlja predloge aktov kluba
d) pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa
e) skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba
f) upravlja s premoženjem kluba
g) ustanavlja in ukinja komisije kluba
h) uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz statuta sej skupščin ali zbora kluba
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Predsedstvo dela na sejah, vodi tekoče posle kluba, kolikor niso v pristojnosti Skupščine ali
posebne komisije, ki jo imenuje skupščina. Pisna obvestila kluba podpisuje predsednik ali
podpredsednik skupaj s še enim članom predsedstva.
Obvestila kluba se pošiljajo po pošti na zadnji znani naslov. Predsedstvo lahko imenuje
posebne komisije in nanje prenaša svoja pooblastila v posameznih zadevah.
27. člen
Predsednik vodi seje predsedstva ter zasedanja skupščin in zborov. V odsotnosti ga
nadomešča podpredsednik. Predsednik nima pravice glasovanja. Glasovi vseh članov
predsedstva so enakovredni.
Blagajnik je odgovoren za računovodstvo in blagajno, prevzema članarino in plačuje račune,
ki jih odobri predsednik.
Sekretar sestavlja zapisnike, pošilja vabila, vodi korespondenco, vodi evidenco udeležbe na
zborih in skupščinah in odgovarja za arhiv kluba.
28. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih imenuje skupščina. Mandat članov nadzornega
odbora je dve leti in se lahko ponovi. Nadzorni odbor na redni oktobrski skupščini predloži
pisno poročilo o finančnem poslovanju v preteklem klubskem letu, nadzoruje finnčno
poslovanje in nadzoruje delo organov kluba. Za svoje delo je odgovoren skupščini.
Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika. Člani nadzornega odbora ne
morejo biti člani predsedstva kluba, lahko na sejah predsedstva sodelujejo, ne morejo pa
odločati.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni trije člani, odločajo pa z večino prisotnih
članov.
29. člen
V komisiji za sprejem novih članov so trije člani kluba. Njihov mandat je dve leti in so lahko
ponovno voljeni. Ne smejo biti člani predsedstva.
30. člen
Častno razsodišče je pristojno za razsojo sporov med člani, odločanje o kršenju statuta in
neizvrševanju sklepov. Vsi člani kluba so dolžni upoštevati sprejete sklepe pritožbe zoper
sklepe častnega razsodišča rešuje skupščina. Častno razsodišče sestavljajo predsednik, dva
člana in dva nadomestna člana.
Njihov mandat traja 2 leti in so lahko ponovno izvoljeni. Način dela častnega razsodišča je
opredeljen v posebnem disciplinskem pravilniku.
Disciplinske kršitve, ki jih obravnavo častno razsodišče so:
a) kršitve določb statuta
b) nevestno sprejemanje in izvrševanje zadolžitev
c) neizvrševanje sklepov organov kluba
d) dejanja, ki škodujejo ugledu kluba
Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče častno razsodišče so navedeni v 13.členu tega
statuta.
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V. Sklepne določbe
31. člen
Statut sprejme skupščina z 2/3 večino vseh članov. Za vse spremembe in dopolnitve je
potreben enak postopek kot za sprejem.
Spremembe in dopolnitve statuta lahko predlaga predsedstvo ali 1/3 članov kluba. Pisne
predloge sprememb je potrebno poslati vsem članom kluba z vabilom za sklic skupščine.
32. člen
Klub preneha z delovanjem:
a) če se tako na skupščini odločita 2/3 vseh članov
b) po samem zakonu
V primeru prenehanja delovanja kluba se se njegovo premoženje prepusti Lions klubu
Ljubljana s sedežem v hotelu Lev v Ljubljani.
33. člen
Lions klub Rožnik je član mednarodne organizacije Lions International.
V vseh primerih, ki jih ne ureja ta statut, se smiselno uporabljajo določila ustanovnega akta in
podzakonskih aktov “ International Association of Lions Clubs “ (mednarodno združenje
Lions klubov).

Sekretar/tajnik:

Predsednik:

Bogo Šest

Rado Bohinc

Ljubljana, 27.07.1995
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