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Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih - uradno prečiščeno besedilo - ZDru-1-UPB2 (Uradni list 
RS, št. 64/11 z dne 12. 8. 2011) je zbor članov Golf Kluba Lipica 9. 4. 2022 sprejel sklep o spremembi in 
dopolnitvi statuta in s tem sprejel naslednji čistopis statuta: 

 
 

STATUT GOLF KLUBA LIPICA 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Golf klub Lipica (v nadaljnjem besedilu: klub) je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje 
fizičnih oseb, ki se združujejo z namenom igranja in razvoja golfa, izmenjave izkušenj in skupnih interesov 
na področju golfa. 

2. člen 

Ime društva je Golf klub Lipica. Sedež društva je v Lipici, na naslovu Lipica 5, 6210 Sežana. 

3. člen 

Klub ima svoj znak in žig. Znak kluba je stiliziran konj bele barve v levem delu, pod njim je napis Lipica 
1580, na desnem delu je napis GOLF KLUB LIPICA. Žig kluba je pravokoten in vsebuje znak kluba. 

4. člen 

Klub je član Golf zveze Slovenije. Pri svojem delu klub sodeluje z drugimi golf klubi in drugimi 
organizacijami v Sloveniji in tujini, ki aktivno delujejo na področju golfa in s svojim delovanjem prispevajo 
k njegovemu razvoju. 

5. člen 

Matično igrišče kluba je igrišče za golf v Lipici. Lastnik igrišča in klub določita medsebojne obveznosti in 
pravice s posebno pogodbo. 

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE KLUBA 

6. člen 

Namen, cilji in glavne naloge kluba so zlasti: 

- organiziranje igranja, vadbe, izobraževanj in drugih oblik udejstvovanja na področju golfa za svoje 
člane; 

- skrb za razvoj igranja golfa v Lipici z namenom širjenja prepoznavnosti tega športa in Kobilarne 
Lipica; 

- organiziranje amaterskih tekmovanj z domačo in tujo udeležbo; 
- skrb za vzgojo kadrov v klubu; 
- sodelovanje z golf klubi in drugimi organizacijami s področja golfa v Sloveniji in tujini; 
- sodelovanje z lastnikom oz. upravljalcem igrišča. 
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III. ČLANSTVO KLUBA 

7. člen 

Članstvo v klubu je osebno in prostovoljno. Član kluba lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj 
državljan. Postopek pristopa v članstvo kluba se prične, ko prosilec klubu posreduje: 

- podpisan pristopni obrazec z izjavo, v kateri se prosilec izjasni o včlanitvi v klub ter zaveže, da bo 
spoštoval statut in sklepe organov kluba; 

- potrdilo o plačani pristopnini; 
- potrdilo o plačani članarini za tekoče leto. 

Prosilcu, ki ob včlanitvi ni dopolnil osemnajst let starosti, ni treba plačati pristopnine. 

Sredstva plačanih pristopnin so namenska in se jih lahko porabi izključno za razvoj otroškega in 
mladinskega golfa ter za izobraževanja s področja golfa (pravila golfa, urejanje igrišč, zdrava prehrana za 
športnike, ipd). 

Izvršilni odbor vsako leto do 1. decembra sklepa o višini članarine, pristopnine in zamudnine za prihodnje 
leto. 

8. člen 

Za mladoletno osebo do dopolnjenega petnajstega leta starosti ali za osebo, ki nima poslovne 
sposobnosti, podpiše pristopni obrazec njen zakoniti zastopnik.  

9. člen 

Članstvo v klubu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom; 
- s črtanjem iz članstva kluba zaradi smrti člana; 
- s črtanjem iz članstva zaradi neplačevanja članarine; 
- z izključitvijo iz kluba; 
- s prenehanjem dela kluba. 

Član prostovoljno izstopi iz kluba s pisno izjavo o izstopu, ki jo pošlje izvršilnemu odboru. Član, ki izstopa, 
je dolžan poravnati vse obveznosti do kluba v roku petnajst dni po predani izjavi o izstopu. 

Izvršilni odbor lahko s sklepom avtomatsko črta iz članstva vse člane, ki dve leti zapovrstjo niso poravnali 
letne članarine. 

Člana se izključi iz kluba zaradi disciplinskih kršitev na podlagi sklepa disciplinske komisije. 

10. člen 

Klub vodi evidence članov s plačano članarino. Blagajnik kluba je pristojen za vodenje evidence članov 
in plačanih članarin. 

Člani kluba postanejo s plačilom članarine tudi člani Golf zveze Slovenije. 
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11. člen 

Klub ima redne in častne člane. Naziv častnega člana se podeli zaradi posebnih zaslug pri razvoju in delu 
kluba. Častni član lahko postane tudi oseba, ki ni član kluba. Naziv častnega člana podeli zbor članov na 
predlog izvršilnega odbora. 

 

IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV KLUBA 

12. člen 

Pravice članov kluba so: 

- da sodelujejo v organih kluba in na zborih članov; 
- da sodelujejo pri določanju in uresničevanju ciljev in nalog kluba; 
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba; 
- da dajejo iniciativo za sklicevanje zbora članov kluba; 
- da se športno udejstvujejo v klubu; 
- da so seznanjeni z delom kluba in njegovim finančno materialnim poslovanjem; 
- da koristijo strokovno pomoč kluba; 
- da prejmejo nagrade in pohvale za delo v klubu in za dosežene uspehe. 

13. člen 

Dolžnosti članov kluba so: 

- da upoštevajo statut, interne in druge akte organov kluba; 
- da plačajo članarino za tekoče leto do zadnjega dne v mesecu februarju; 
- da po svojih najboljših močeh prispevajo k čim bolj uspešnemu uresničevanju ciljev in nalog kluba; 
- da upoštevajo etiko in pravila golfa ter skladno s tem skrbijo in ohranjajo igrišče za golf v Lipici; 
- da s svojim delovanjem ne škodujejo ugledu kluba; 
- da prenašajo izkušnje in znanje na nove igralce golfa, predvsem pa na mlajše člane kluba. 

14. člen 

Člani plačujejo članarino vsako leto za tekoče leto, in sicer z nakazilom na transakcijski račun kluba. Po 
plačilu članarine in aktiviranjem članstva s strani GZS, prejme član člansko izkaznico kluba.  

Članu, ki kljub pozivu kluba ne poravna članarine za tekoče leto do zadnjega dne v mesecu aprilu, se 
poleg članarine obračuna tudi znesek zamudnine. 

15. člen 

Klub ima lahko tudi sponzorje in donatorje, ki so lahko pravne ali fizične osebe. Sponzorji in donatorji 
klubu finančno in materialno pomagajo pri uresničevanju ciljev in nalog. Sponzorji in donatorji lahko 
sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja, razen če so kot fizične 
osebe člani kluba. 
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V. NAČIN UPRAVLJANJA IN ORGANI KLUBA 

16. člen 

Organi kluba so: 

- zbor članov; 
- izvršilni odbor; 
- nadzorni odbor; 
- disciplinska komisija. 

Zbor članov lahko po potrebi imenuje tudi druge občasne organe. Naloge, sestavo in mandat teh 
organov se določi ob imenovanju. 

ZBOR ČLANOV 

17. člen 

Zbor članov je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba. Zbor članov se sestaja na rednih ali 
izrednih sejah. Redno sejo zbora članov sklicuje izvršilni odbor najmanj enkrat letno. Izredno sejo zbora 
članov mora sklicati izvršilni odbor v primeru nujne obravnave in sprejemanja aktualnih odločitev, ki 
spadajo v pristojnost zbora članov, ali na podlagi pisne zahteve nadzornega odbora ali na podlagi pisne 
zahteve ene petine članov kluba. V primeru, da se izredna seja skliče na podlagi pisne zahteve 
nadzornega odbora ali ene petine članov kluba, je izvršilni odbor dolžan sklicati izredno sejo zbora članov 
v roku tri dni od prejema pisne zahteve za sklic. Če izvršilni odbor izredne seje zbora članov ne skliče v 
predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red seje in gradivo. 

18. člen 

Izvršilni odbor mora o sklicu redne ali izredne seje zbora članov obvestiti člane kluba s pisnim obvestilom 
po pošti ali elektronski pošti. Na spletni strani kluba in na oglasni deski kluba se objavi dnevni red seje 
skupaj z gradivom najmanj osem dni pred dnevom predvidene izvedbe seje zbora članov. 

19. člen 

Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov. Če zbor članov 
ni sklepčen, se zasedanje odloži za trideset minut. Če tudi po preteku tega časa zbor članov ni sklepčen, 
je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj dvajset članov. 

Zbor članov sprejema veljavne sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je javno, člani zbora 
pa se lahko odločijo na samem zasedanju za tajni način glasovanja. 

20. člen 

Pristojnosti zbora članov so: 

- sklepanje o dnevnem redu seje zbora članov; 
- sprejem statuta kluba, njegovih sprememb in dopolnitev ter drugih aktov kluba; 
- obravnava in sprejem letnega programa kluba, letnega finančnega načrta in zaključnega računa 

kluba; 
- volitev, razrešitev ali odpoklic predsednika, podpredsednika in članov izvršilnega odbora, 

nadzornega odbora in disciplinske komisije; 
- odločanje o pritožbah zoper sklepe izvršilnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije; 
- dokončno odločanje o izključitvi člana iz kluba; 
- odločanje o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba skladno s cilji in nalogami kluba; 
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- imenovanje častnih članov kluba; 
- sklepa o prenehanju kluba. 

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti poslani v pisni obliki izvršilnemu odboru 
najmanj osem dni pred dnevom predvidene izvedbe seje zbora članov. O delu zbora članov se vodi 
zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 

Zbor članov kluba lahko sprejme Pravilnik o volitvah, ki na podrobneje predpiše postopek volitev v 
organe kluba ali na funkcije v klubu. 

 

IZVRŠILNI ODBOR 

21. člen 

Izvršilni odbor opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo kluba. Je 
izvršilni organ kluba, za svoje delo pa je odgovoren zboru članov. 

Izvršilni odbor šteje devet voljenih članov: sestavljajo ga predsednik in podpredsednik kluba ter sedem 
članov kluba. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršilnega odbora. Mandatna doba članov 
izvršilnega odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Izvršilni odbor se sestane najmanj dvakrat 
letno. 

22. člen 

Naloge izvršilnega odbora so: 

- sklicevanje zbora članov in priprava gradiv za sejo zbora članov; 
- skrb za izvrševanje programa dela kluba; 
- skrb za dobre odnose z lastnikom oz. upravljalcem igrišča; 
- priprava predlogov aktov kluba; 
- predlaganje kandidatov za organe kluba oziroma za posamezne funkcije v klubu; 
- priprava predloga letnega programa, finančnega načrta ter zaključnega računa kluba; 
- sklepanje o predlogih za financiranje posameznih aktivnosti kluba in drugih nujnih izdatkih; 
- skrb za finančno in materialno poslovanje kluba; 
- upravljanje s premoženjem kluba; 
- sklepanje o višini članarine za tekoče leto; 
- sklepanje o višini pristopnine za tekoče leto; 
- sklepanje o višini zamudnine za tekoče leto; 
- sklepanje o črtanju članov iz članstva kluba; 
- uresničevanje drugih nalog, ki mu jih naloži zbor članov. 

23. člen 

Izvršilni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 

Seje izvršilnega odbora so praviloma javne za člane kluba. Na seje se vabi člane in predlagatelje 
posameznih predlogov, katerih odločitev sodi v pristojnost izvršilnega odbora. Izvršilni odbor je 
sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Za veljavnost sklepa je v vsakem primeru 
potrebno najmanj pet glasov članov izvršilnega odbora. Na seji izvršilnega odbora se vodi zapisnik, ki ga 
podpišeta predsedujoči in zapisnikar. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v zapisnik, ki se nahaja v 
prostorih kluba oziroma pri tajniku kluba. 

V primeru, da se opravi korespondenčna seja izvršilnega odbora, se morajo sprejeti sklepi in zapisnik 
potrditi na prvi naslednji seji izvršilnega odbora. 
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Način in organizacijo dela izvršilnega odbora ureja Poslovnik o delu izvršilnega odbora Golf kluba Lipica, 
ki ga po predhodni uskladitvi z nadzornim odborom sprejme in spreminja izvršilni odbor. 

24. člen 

Izvršilni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog v klubu imenuje sekcije. Naloge, število članov in 
predsednika sekcije določi izvršilni odbor. Člani sekcije so lahko le člani kluba. Za svoje delo so sekcije 
odgovorne izvršilnemu odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu sekcije zunanje 
sodelavce. Sekcije so organizirane interesno in niso pravne osebe ter morajo delovati v skladu s statutom 
in internimi akti kluba. 

NADZORNI ODBOR 

25. člen 

Nadzorni odbor spremlja delo izvršilnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad 
finančno materialnim poslovanjem kluba in ugotavlja ali so sredstva porabljena zakonito, gospodarno in 
v skladu z namenom in cilji kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je 
odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani 
nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršilnega odbora. Obveščeni so o sejah izvršilnega 
odbora in na njih lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji 
prisotna vsaj dva člana. Veljavne sklepe sprejema z najmanj dvema glasovoma za. Mandatna doba 
članov nadzornega odbora je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

26. člen 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika. Voli jih zbor članov za dobo štirih let. Člani 
izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba. 
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. 

27. člen 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so: 

- kršitev določb statuta; 
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev v organih kluba in pri opravljanju funkcij v klubu; 
- nespoštovanje in neizvrševanje sklepov organov kluba; 
- podaja lažne izjave v postopku pristopa v članstvo kluba; 
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba. 

28. člen 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče komisija, so: 

- opomin; 
- javni opomin; 
- izključitev. 

Zoper sklep, ki ga izreče disciplinska komisija, je v roku petnajst dni po prejemu dopustna pisna pritožba 
na zbor članov. Odločitev zbora članov je dokončna. 
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VI. ZASTOPANJE KLUBA 

29. člen 

Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi v Sloveniji in tujini. 
Predsednik tudi opravlja naloge, za katere ga pooblasti izvršilni odbor. Izvoli ga zbor članov za dobo štirih 
let z možnostjo ponovne izvolitve. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in 
drugimi akti kluba ter veljavno zakonodajo, ki ureja status društev. Za svoje delo je odgovoren zboru 
članov in izvršilnemu odboru. 

30. člen 

Izvršilni odbor imenuje tajnika kluba. Tajnik kluba opravlja strokovno tehnična in administrativna dela 
in druge naloge, za katere ga pooblasti izvršilni odbor. Za svojo delo je odgovoren izvršilnemu odboru. 

31. člen 

Izvršilni odbor imenuje blagajnika kluba. Blagajnik vodi finančno poslovanje, evidenco plačila letne 
članarine in opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti izvršilni odbor. Za svoje delo je odgovoren 
izvršilnemu odboru. 

32. člen 

V primeru, da zbor članov v mandatnem obdobju na predlog izvršilnega odbora ali na predlog zbora 
članov voli nove kandidate v organe kluba ali na funkcije v klubu, je mandat novega člana krajši in se 
konča, ko se izteče mandat ostalim članom organa oziroma funkcij. 

VII. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA 

33. člen 

Viri dohodkov kluba so: 

- članarine; 
- pristopnine; 
- zamudnine; 
- darila; 
- volila; 
- dohodek iz dejavnosti kluba; 
- prispevki sponzorjev in donatorjev; 
- javna sredstva; 
- drugi viri. 

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, se le ta prenese v 
naslednje leto z namenom uresničevanja ciljev in nalog iz 6. člena tega statuta. 

34. člen 

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu z letnim programom in letnim finančnim načrtom, ki ga 
sprejeme zbor članov, za posamezne izredne in nujne odhodke med letom pa tudi na podlagi sklepa 
izvršilnega odbora. Zbor članov vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun. 



 
 

8     
 

VIII. NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM IN NAD FINANČNIM 
IN MATERIALNIM POSLOVANJEM KLUBA 

35. člen 

Finančne in druge listine, potrebne za poslovanje kluba podpisuje predsednik kluba in oseba, ki jo za to 
s sklepom pooblasti izvršilni odbor. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi 
predpisi s tega področja. Nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba izvaja nadzorni odbor. 

Klub vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravili o finančno materialnem poslovanju, ki 
mora biti v skladu z Zakonom o društvih in računovodskimi standardi za društva. 

IX. PRIDOBITNA DEJAVNOST 

36. člen 

Klub lahko v okviru temeljnih namenov in ciljev, opredeljenih v 6. členu tega statuta, opravlja tudi 
pridobitno dejavnost kot dopolnitev k osnovni dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti 
določa Zakon o društvih. Klub lahko v tem okviru opravlja naslednje dejavnosti: 

- I 56.290 Druga oskrba z jedmi 
Od tega: priprava in postrežba hrane za svoje člane in na dogodkih, ki jih organizira klub; 

- I 56.300 Strežba pijač 
Od tega: prodaja pijače za svoje člane in na dogodkih, ki jih organizira klub; 

- M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
Od tega: oglaševanje na raznih medijih na dogodkih, ki jih organizira klub, ali dogodkih, ki 
se jih udeležujejo člani kluba; 

- P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
Od tega: tečaji golfa in izobraževanja povezana s tem; 

- N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
Od tega: Dajanje v najem opreme, povezan s treningom in igro golfa; 

- N77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 
Od tega: Dajanje v najem izdelkov, povezanih s treningom in igro golfa; 

- N77.390 Dajanje strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 
Od tega: Dajanje v najem opreme, ki je povezana s treningom in igro golfa; 

- O88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij 
Od tega: organizacija dobrodelnih dogodkov v okviru dogodkov kluba; 

- R 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 
Od tega: srečelov na dogodkih kluba; 

- R 93.190 Druge športne dejavnosti. 

O opravljanju pridobitne dejavnosti odloča zbor članov na temelju obrazloženega pisnega predloga 
izvršilnega odbora. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže z neposrednim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje osnovnih namenov in ciljev iz 6. člena tega akta. 
Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.  

Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji kluba, če lahko neposredno pripomore k 
uresničevanju namena oziroma ciljev kluba, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov 
kluba.. 
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X. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA 

37. člen 

Delovanje kluba je javno. Za zagotovitev javnosti dela in informiranja javnosti o delu kluba je odgovoren 
predsednik kluba. Člane kluba se obvešča o delu kluba prek elektronske pošte, spletne strani kluba in 
oglasne deske v prostorih kluba, poleg tega pa imajo člani kluba pravico vpogleda v zapisnike organov 
kluba in drugo dokumentacijo kluba. 

XI. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA 

38. člen 

Statut kluba, njegove spremembe in dopolnitve sprejme zbor članov. 

XII. PRENEHANJE KLUBA 

39. člen 

Klub lahko preneha: 

- s sklepom zbora članov, ki je sprejet z večino prisotnih članov; 
- s spojitvijo z drugimi društvi; 
- s pripojitvijo k drugemu društvu; 
- s stečajem; 
- na podlagi sodne odločbe; 
- po samem zakonu. 

V primeru prenehanja kluba se obstoječa finančna sredstva najprej porabijo za poravnavo obveznosti, 
ki izhajajo iz delovanja kluba, ostanek sredstev pa se prenese na klub, ki nadaljuje delo golf kluba Lipica. 
Če tega ni, gredo sredstva Golf zvezi Slovenije. 

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

40. člen 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut sprejet na občnem zboru kluba dne 26. 12. 2016. 

41. člen 

Ta statut začne veljati takoj po sprejemu na seji zbora članov. 

Poslovnik iz 23. člena sprejme izvršilni odbor na svoji prvi seji po seji zbora članov iz predhodnega 
odstavka. 

 

Lipica , 9. 4. 2022    Predsednica kluba: 
         Tamara Glavina Knafelc 

          


