
Na podlagi Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/06) je Občni zbor Kluba navijačev 
AS Roma Slovenija dne, 25.11.2012, dopolnila naslednji:  
 

STATUT KLUBA NAVIJAČEV AS ROMA SLOVENIJA 
 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen  
Društvo je prostovoljno društvo ljubiteljev italijanskega prvoligaškega kluba iz Rima, 
AS Rome, ki vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi. Delovanje društva 
temelji na načelih samostojnosti, prostovoljnosti, nepridobitnosti, enakopravnosti 
članov in javnosti dela.   

 
2. člen  

Ime društva je KLUB NAVIJAČEV AS ROMA SLOVENIJA 
Skrajšana oblika imena je: KLUB ASR SLOVENIJA 
Sedež društva je Ulica talcev 12, 3230 Šentjur 
 

3. člen  
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.  
Društvo združuje vse navijače in simpatizerje italijanskega prvoligaškega kluba iz 
Rima – AS Roma 
Društvo deluje na območju Evropske Unije.  
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik društva.  

 
4. člen  

Društvo ima svoj žig. Tega sestavlja stilizirana slika volčje glave in napis klub 
navijačev AS Roma SLOVENIJA 

 
5. člen  

Društvo se lahko včlani v zvezo društev podobnih interesov, če pri tem ne krši ostalih 
členov statuta.  

 
6.  člen  

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo s 
podobnimi cilji, predpisanimi s temi pravili.  

 
7. člen  

Delovanje društva je javno.   
Društvo zagotavlja javnost delovanja:  

 ožja javnost je zagotovljena z obveščanjem članov z objavljanjem vabil in 
zapiskov na internetni strani, tako da so zapiski vseh organov društva dostopni 
na vpogled članom društva,  

  za širšo javnost je zagotovljeno obveščanje preko sredstev javnega 
obveščanja.  

Za javnost dela društva je odgovoren predsednik, ki je hkrati pooblaščen, da daje vse 
informacije povezane z delom društva.  
 

 



8. člen  
Cilji društva so predvsem:  

 prizadevanje za množičnost in popularizacijo italijanskega prvoligaškega kluba 
iz Rima - AS Roma, 

 razvijanje prijateljskih odnosov med člani kluba in navijači, 
 zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa. 

 
9. člen  

Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nepridobidnimi dejavnostimi:  
 s številnimi odhodi na tekme v Italijo in države, v katerih igra AS Roma 
 Organizacijo piknikov in podobnih druženj 
 Organiziranje ogledov tekem v krajih po Sloveniji 

 
2. ČLANSTVO 

 
10. člen  

Članstvo v društvu je prostovoljno.  
Član društva lahko postanejo vsi navijači in simpatizerji italijanskega prvoligaškega 
kluba iz Rima - AS Roma, ki podajo pisno pristopno izjavo o tem, da želijo postati 
člani društva in da so seznanjeni s pravili društva in da se bodo po njih ravnali ter 
plačajo članarino.   
Član društva lahko postane tudi tujec, pod enakimi pogoji iz prejšnjega odstavka in s 
stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije in če je njegovo delovanje 
skladno z načeli in nameni društva, navedenimi v tem statutu.   
Društvo ima redne in častne člane.  

 
11. člen 

Pravice članov društva so:  
 da volijo in so izvoljeni v organe društva, 
 da sodelujejo pri delu organov društva, 
 da dajejo predloge in iniciative organom društva k delu in izpolnjevanju nalog, 
 da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu  

 
12. člen 

Dolžnosti članov društva so:  
 da spoštujejo akte društva ter odločbe in sklepe organov društva, 
 da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi 

programa društva, 
 da redno plačujejo članarino, 
 da skrbijo za vsa sredstva, s katerimi razpolaga društvo. 

 
13. člen 

Za svoje delo v organih društva, člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne 
dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva prikaže pri svojem delu, lahko izvršni 
odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.  

 
14.  člen  

Častni član društva lahko postane redni član društva, ki ima posebne zasluge za 
razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi 
nečlanu, ki ima velike zasluge za razvoj področja, na katerem društvo deluje oziroma 



za samo društvo. Naziv častnega člana podeli konferenca. Častni člani, ki niso redni 
člani društva nimajo pravice odločati o delu društva.  

 
15. člen  

Članstvo v društvu preneha:  
 z izstopom iz društva, 
 z izključitvijo na osnovi sklepa disciplinske komisije društva, 
 s smrtjo. 

 
16. člen   

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru društva pisno 
izjavo o izstopu.  
Člana se izključi iz društva, če krši pravice in dolžnosti, naštete v 11. in 12. členu 
tega statuta, če ravna proti interesu in ugledu društva. o izključitvi člana iz društva 
odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim 
pravilnikom.  
 

3. ORGANIZACIJA DRUŠTVA 
 

17. člen  
Organi društva so:  

 občni zbor, 
 izvršni odbor, 
 nadzorni odbor, 
 disciplinska komisija. 

 
Občni zbor 

 
18. člen  

Občni zbor je najvišji organ društva in voli vse druge organe društva. Sestavljajo ga 
vsi redni člani društva.  
Volitve organov so načeloma tajne.   

 
19.  člen  

Občni zbor je lahko redna ali izredna. Redni občni zbor skliče izvršni odbor. Izredni 
občni zbor skliče izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali 
na zahtevo tretjine članov društva. Izvršni odbor sklepa samo o stvari, zaradi katere 
je bil sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 
enega meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče 
izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.  
Sklic konference mora biti javno objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred 
dnevom, za katerega je bil sklican.  

 
20. člen  

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o 
spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta 
najmanj dve tretjini članov. Način glasovanja določi občni zbor.   
 

 
 



21. člen  
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z 
delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa 
glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.  

 
22. člen  

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica 
članov.  
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, 
nakar je občni zbor konferenca veljavno sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 članov.   

 
23. člen  

Občni zbor odpre predsednik izvršnega odbora društva in ga vodi, dokler konferenca 
ne izvoli delovnega predsedstva. 

 
24. člen  

Naloge občnega zbora:   
 sklepa o dnevnem redu, 
 razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o tem, 
 sprejema delovni program društva, 
 odloča o pritožbah proti sklepom organov in disciplinske komisije, 
 sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto, potrjuje zaključni račun za minulo 

leto, 
 sprejema, dopolnjuje ali spreminja statut, 
 neposredno voli in razrešuje člane organov društva, 
 sklepa o prenehanju društva, 
 imenuje delegacijo, ki zastopa društvo v zadevah, ki presegajo obseg društva 

in njegovih dejavnosti, 
 dokončno odloča o izključitvi člana iz društva, 
 podeljuje naziv častnega člana društva, 
 podeljuje priznanja, pohvale in nagrade članom društva in drugim, 
 odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj in delovanje 

društva. 
 
Izvršni odbor  

25. člen   
Izvršni odbor je upravni organ društva. Izvršni odbor opravlja organizacijske, 
upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Kot izvršilni organ 
konference opravlja zadeve, ki mu jih naloži Občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi 
spadajo v njegovo delovno področje.  

 
26. člen  

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren konferenci.  
Mandat voljenih članov izvršnega odbora društva traja 2 leti. Člani izvršnega odbora 
so lahko ponovno izvoljeni. 

 
27. člen  

Izvršni odbor sestavljajo:  
- predsednik,  
- 3 – 6 članov izvršnega odbora.  



 
IO izmed svojih članov na konstitutivni seji izvoli podpredsednika, blagajnika in 
tajnika.  
 
Število članov IO določi razpisatelj volitev ob razpisu le teh, upoštevajoč obseg dela 
IO v prihodnjem obdobju.  
 
Predsednik 

28. člen 
Predsednik izvršnega odbora je hkrati predsednik društva. Predsednik predstavlja in 
zastopa društvo v pravnem prometu. Skrbi za zakonitost poslovanja društva. 
Predsednik društva je odredbodajalec za podpisovanje finančnih in materialnih listin. 
Njegov mandat je omejen na največ dve leti, z neomejenim številom zaporednih 
mandatov.  

 
29.  člen  

Predsednik društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru 
društva.  
V primeru odsotnosti ali drugačne zadržanosti predsednika društva ga v vseh 
pristojnostih in dolžnostih, ki jih za predsednika izvršnega odbora oz. predsednika 
društva določajo ta pravila, nadomešča podpredsednik.  

 
30. člen  

Izvršni odbor vodi in upravlja društvo v času med dvema rednima občnima zboroma 
po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po 
potrebi tudi pogosteje.    
 

31. člen  
V okviru svojih pristojnosti opravlja izvršni odbor zlasti naslednje naloge:   

 sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor, 
 pripravlja predloge finančnega načrta in zaključnega računa, 
 vodi evidenco članov, 
 neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, 
 usklajuje dejavnosti v društvu ter skrbi za koordinacijo dela po posameznih 

področjih, 
 sprejema druge splošne akte društva 

 
32. člen  

Izvršni odbor je sklepčen, če mu prisostvuje več kot polovica članov odbora, sklepi so 
sprejeti, če zanje glasuje več kot polovica prisotnih članov odbora.  
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik društva.  
 
Nadzorni odbor  

33. člen  
Nadzorni odbor društva ima tri člane, ki jih izvoli konferenca za dobo dveh let. Člani 
nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora. Člani so 
lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.  

 
 



34. člen  
Naloga nadzornega odbora je spremljanje dela izvršnega odbora med dvema 
občnima zboroma in opravljanje nadzora nad finančnim poslovanjem društva.   
Nadzorni odbor nadzira izvajanje:  

 Statuta in drugih aktov društva, 
 sklepov organov, 
 izpolnjevanje dolžnosti članov in organov, 
 smotrne uporabe sredstev društva, 
 uresničevanje pravic članov, 
 obveščanje članov, 
 drugih pravic, dolžnosti in interesov članov društva. 

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati vsaj enkrat v 
koledarskem letu.  

 
35. člen  

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje 
glasujeta vsaj dva člana.  
Seje sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, ob njegovi odsotnosti pa 
namestnik, ki ga predsednik določi izmed članov nadzornega odbora. Člani 
nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, morajo pa biti 
obveščeni o vseh sejah izvršnega odbora in imajo pravico, da se jih udeležujejo, 
vendar brez pravice glasovanja oz. odločanja.  
 
Disciplinska komisija  

36. člen  
Disciplinsko komisijo društva sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo 
dveh let. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika disciplinske 
komisije. Isti član društva je lahko večkrat zaporedoma izvoljen za člana oz. 
namestnika komisije.  

 
37. člen  

Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji o disciplinskih prekrških članov društva.   
Disciplinska komisija obravnava naslednje disciplinske kršitve:  

 kršitve pravil društva, 
 neupoštevanje odločitev organov društva, 
 dejanja, ki huje prizadenejo interese ali ugled društva. 

Odločitev disciplinske komisije je sprejeta, če zanjo glasujeta vsaj dva člana 
disciplinske komisije.  
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka ukrepe po disciplinskem pravilniku.  

 
38. člen  

Disciplinska komisija lahko članom društva glede na naravo prekrška, stopnjo 
odgovornosti kršitelja in druge okoliščine, izreče enega od naslednjih ukrepov:  

 opomin, 
 javni opomin, 
 izključitev. 

Zoper sklep disciplinske komisije se prizadeti član lahko pritoži občnemu zboru v roku 
15 dni od vročitve sklepa.   



O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije na drugi stopnji odloča na svojem 
naslednjem sklicu občni zbor društva. Odločitev občnega zbora o pritožbi je 
dokončna.   
 

4. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

39. člen  
Prihodki društva so:  

 vpisnina in članarina, 
 proračunska sredstva, 
 druge dotacije, 
 darila in volila, 
 prostovoljni prispevki članov, 
 drugi viri, 
 prispevki sponzorjev. 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta.  
 

40. člen  
S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.  

 
41. člen  

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in v 
skladu z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih 
blagajniškega in materialnega poslovanja.  

 
42. člen  

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva po Pravilniku o materialno - finančnem 
poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o 
finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi 
standardi za društva.   
Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. Blagajnik poroča o 
finančnem poslovanju predsedstvu, izvršnemu odboru in občnemu zboru.  
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.  

 
43. člen   

Izvršni odbor za podpis finančnih in materialnih listin pooblasti dva člana izvršnega 
odbora.   

 
44. člen  

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in 
materialno poslovanje društva.  
 

5. KONČNE DOLOČBE 
 

45. člen 
Društvo preneha s svojim delovanjem:  

 na podlagi sklepa občnega zbora o prostovoljnem razidu, sprejetega z 
dvotretjinsko večino vseh članov,  

 po zakonu. 



 
46. člen  

V skladu s pravili ima društvo naslednje splošne akte:  
 disciplinski pravilnik, 
 pravilnik o vpisnini in članarini, 
 pravilnih o materialno-finančnem poslovanju. 

Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku 3. mesecev 
po sprejetju teh pravil in morajo biti v skladu s pravili.  

 
47.  člen  

Ta statut začne veljati, ko jih sprejme ustanovni občni zbor, uporabljati pa se smejo, 
ko pristojni organ za notranje zadeve ugotovi, da so v skladu z Zakonom o društvih. 
 
 
 
Šentjur, 25.11.2012 
 
 


