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Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006, 58/2009, 39/2011) je 

ustanovni zbor Kluba navijačev Real Madrid Slovenija, dne 5.2.2012 sprejel naslednji: 

 

S T A T U T 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Klub navijačev Real Madrid Slovenija je prostovoljno zdruţenje drţavljanov Republike 

Slovenije, ki se ukvarjajo z navijanjem in zdruţevanjem simpatizerjev nogometnega kluba 

Real Madrid CF. 

Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega zdruţenja članov, 

enakih pogojih za včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na 

načelih javnosti dela. 

Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička. 

 

II. STATUSNE DOLOČBE 

2. člen 

 

Ime društva je: Klub navijačev Real Madrid Slovenija 

Sedeţ društva je: Gorica pri Raztezu 8, 8280 Brestanica 

Skrajšano ime društva je: Klub navijačev RMS 

3. člen 

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki je vpisana v register društev pri Upravni enoti 

Krško. 

Društvo deluje v Republiki Sloveniji. 

 

4. člen 

 

Društvo ima svoj ţig. Ţig društva je okrogle oblike. Na njem je izpisano polno ime društva. 

Število posameznih ţigov, njihovo uporabo in način varovanja določi izvršilni odbor društva. 
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5. člen 

 

Društvo se lahko vključuje v ustrezna mednarodna strokovna društva in zdruţenja. 

Društvo se lahko včlani v zveze društev in druge organizacije, še posebej v zveze društev 

navijačev Real Madrid CF, ki delujejo v okviru ali s soglasjem Real Madrida CF. 

6. člen 

 

Za zastopanje in predstavljanje društva je pooblaščen predsednik in sekretar društva. 

Pooblaščenca v okviru sprejetih sklepov organov društva in določil tega statuta, zastopata in 

predstavljata društvo neomejeno. 

Listine društva (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisuje predsednik. 

7. člen 

 

Pooblaščenca društva lahko pooblastita za opravljanje posameznih pravnih in drugih dejanj ali 

vrste dejanj ter za podpisovanje v okviru pooblastil tudi druge osebe. 

 

III. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST 

8. člen 

 

Osnovni namen društva je prostovoljno zdruţevanje navijačev nogometnega kluba Real 

Madrid CF zaradi spodbujanja športnega navijanja in moralnih športnih vrednot. Pri tem 

društvo spoštuje tudi vrednote za katere se zavzema Real Madrid CF, poleg tega pa si društvo 

prizadeva za širitev navijaške baze v Sloveniji.  

9. člen 

 

Namen društva je naslednji: 

 

• prizadevanje za mnoţičnost in popularizacijo kluba Real Madrid CF in njegovih dejavnosti, 

• razvijanje prijateljskih odnosov, 

• zdravo in ustvarjalno preţivljanje prostega časa. 

• organizacija in sodelovanje na športnih prireditvah , 

• organizirano srečanje članov in simpatizerjev Real Madrida CF, 

• sodelovanje z drugimi društvi (peñasi), ki so organizirani kot društva navijačev Real Madrid 

CF,                                   

• omogočit članom popust oz. ugodnejše cene pri nakupu kart, dresov,…,            

• organizira skupne nakupe športne in navijaške opreme, 

• organizacija odhodov na tekme Real Madrida CF v Španijo in sosednje drţave, ki so blizu 

Slovenije. 
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10. člen 

 

Dejavnost društva je: 

• organizacija in sodelovanje na športnih prireditvah, povezanih z dejavnostjo Real Madrida 

CF, 

• promocija Real Madrida CF ter sodelovanje z ostalimi klubi navijačev (peñasi) Real 

Madrida CF,                                          

• organizacija in sodelovanje na športnih prireditvah, 

• organizirano srečanje članov in simpatizerjev Real Madrida CF, 

• sodelovanje z drugimi društvi (peñasi), ki so organizirani kot društva navijačev Real Madrid 

CF,                                   

• omogočit članom popust oz. ugodnejše cene pri nakupu kart, dresov, …,            

• organizira skupne nakupe športne in navijaške opreme, 

• organizacija odhodov na tekme Real Madrida CF v Španijo in sosednje drţave, ki so blizu 

Slovenije.               

IV. ČLANSTVO 

11. člen 

 

Članstvo je redno in častno ter prostovoljno. Člani so vpisani v evidenco članstva. 

 

Včlanitev 

12. člen 

 

Redni član društva lahko postane oseba – drţavljan Republike Slovenije, ki poda podpisano 

izjavo, v kateri izrazi ţeljo postati član društva, sprejema Statut društva in redno plačuje 

članarino. Če se v društvo včlani mladoletnik do 15. do 18. leta starosti, mora zakoniti 

zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Redni člani lahko 

postanejo tudi drţavljani tujih drţav na predlog dveh rednih članov društva. Mladoletne osebe 

od 15. do 18. leta starosti so lahko sodelujejo pri dejavnostih društva, vendar pa nimajo 

pravice glasovanja za organe društva, prav tako pa tudi ne morejo biti izvoljeni v organe 

društva.  

13. člen 

 

Častni član društva lahko postane oseba, katere strokovno delo pomeni znatno vrednost za 

razvoj društva. Častne člane potrdi skupščina na predlog izvršilnega odbora. Častni član 

društva ne plačuje članarine in nima pravice odločati pri delu društva. 

 

Članarina 

14. člen 
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Redni člani društva plačujejo članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine določi 

skupščina, za vsako leto posebej. Članarino vplačujejo člani za vsako leto posebej, oziroma 

ob včlanitvi v društvo. Način plačevanja članarine določi izvršilni odbor društva. 

 

Pravice in dolžnosti članov 

15. člen 

 

Pravice rednih članov so naslednje: 

• da sodelujejo pri dejavnostih društva, 

• da volijo in so voljeni v organe društva, 

• da so obveščeni o delu društva, 

• da izvršilnemu odboru predlagajo kandidate za funkcionarje in organe društva,                     

• sodelovanje pri skupnih nakupih društva,                                 

• sodelovanje v ekipi društva na nogometnih turnirjih navijaških skupin,               

• sodelovanje na druţabnih prireditvah, ki jih organizira društvo,              

• da sodelujejo pri organiziranem ogled tekem na stadionu Santiago Bernebeu v Madridu in 

drugod izven Slovenije v okviru društva. 

16. člen 

 

Dolţnosti rednih članov so naslednje: 

• da sodelujejo pri dejavnostih Društva, 

• da spoštujejo statut, sklepe in odločitve organov Društva,              

• si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog Društva,             

• dajejo Društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,           

• varujejo ugled Društva,                              

• da redno plačujejo članarino. 

17. člen 

 

Pravice in dolţnosti članov Društva so častne. Člani društva za svoje delo in aktivnosti ne 

prejemajo plačil.  

 

Prenehanje članstva 

18. člen 

 

Status rednega člana preneha v naslednjih primerih: 

• z izstopom na podlagi pisne izjave članstva društva, 

• z izključitvijo na podlagi sklepa skupščine, 
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• s črtanjem iz članstva v primeru, da član več kot eno leto ne plača članarine,           

• s smrtjo. 

 

V. ORGANI DRUŠTVA 

19. člen 

 

Kolektivni organi društva so: 

• skupščina, 

• izvršilni odbor, 

• nadzorni odbor, 

• častno razsodišče. 

Funkcionarji društva so: 

- predsednik društva, 

- sekretar društva, 

- blagajnik društva. 

 

Predsednik društva je istočasno predsednik izvršilnega odbora društva. Sekretar društva je 

istočasno namestnik predsednika izvršilnega odbora društva. 

20. člen 

 

Za izvajanje posameznih nalog društva skupščina in izvršilni odbor ustanovita sekcije, 

komisije in skupine. 

 

Skupščina društva 

21. člen 

 

Skupščino sestavljajo redni člani društva. skupščina je lahko redna ali izredna. Redno 

skupščino skliče izvršilni odbor najmanj enkrat letno. 

22. člen 

 

Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo izvršilni odbor na svojo pobudo, na zahtevo 

nadzornega odbora, ali na zahtevo vsaj petine vseh članov društva. Izvršilni odbor je dolţan 

sklicati izredno sejo skupščine najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel pisno 

zahtevo podpisano s strani predlagateljev. Če Izvršilni odbor v navedenem roku ne skliče 

izredne seje, jo lahko skliče predlagatelj sam. Izredna seja skupščine sklepa samo o zadevi, za 

katero je bila sklicana. 

23. člen 
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Sklic skupščine mora biti objavljen skupaj z dnevnim redom. Objava in vabila morajo biti 

poslana v pisni ali elektronski obliki najmanj sedem dni pred skupščino. 

24. člen 

 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če na dan skupščine in 

ob določeni uri za skupščino ni prisotnih polovice članov društva, se počaka 1 ura, po kateri je 

skupščina sklepčna tudi ob četrtini prisotnih članov društva. Skupščina sprejema sklepe z 

večino navzočih članov. Ko se odloča o spremembi statuta so sklepi sprejeti z dvema 

tretjinama glasov navzočih članov. Ko se odloča o prenehanju društva, so sklepi sprejeti, če 

zanje glasuje večina vseh članov, ob pogoju, da skupščini prisostvuje dve tretjini članov 

društva. Glasovanja so tajna. 

25. član 

 

Pristojnosti skupščine so naslednje: 

• sklepa o dnevnem redu, 

• voli delovno predsedstvo, 

• razpravlja o delu in poročilih izvršilnega odbora, nadzornega odbora ter sklepa o njih, 

• sprejema letno poročilo za minulo leto, 

• voli in razrešuje predsednika in s tem predsednika izvršilnega odbora, 

• voli in razrešuje sekretarja in s tem podpredsednika izvršilnega odbora, 

• voli in razrešuje blagajnika, 

• voli in razrešuje člane kolektivnih organov društva, 

• sprejema politiko društva in program dela, 

• sklepa o finančnem načrtu in planu dela, 

• sklepa o prenehanju društva, 

• sprejema statut in spremembe statuta, 

• odloča o pritoţbah zoper sklepe kolektivnih organov in v drugih zadevah, določenih o 

sprejemu, črtanju ali izključitvah članov, 

• določa višino članarine. 

 

Izvršilni odbor društva 

26. člen 

 

Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine in šteje najmanj pet članov in največ deset članov. 

Izvršilni odbor ima predsednika, sekretarja, blagajnika in še dva do sedem članov. V izvršilni 

odbor so lahko voljeni samo člani društva. Mandatna doba članov izvršilnega odbora traja 

štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Izvršilni odbor je odgovoren skupščini.  

Skupščina lahko izvršilni odbor ali posameznega člana razreši pred potekom mandata. 

27. člen 
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Izvršilni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične 

zadeve, ki izhajajo iz aktov in sklepov skupščine. 

Pristojnosti izvršilnega odbora so zlasti: 

• sprejema pravilnike o notranji organizaciji društva in ostale operativne akte društva, 

• sklicuje redno in izredno skupščino društva, 

• obravnava in posreduje skupščini predlog letnega programa dela, delovnih in finančnih 

načrtov ter zaključnega računa, 

• skrbi za finančno materialno poslovanje, 

• odloča o investicijah, ki niso zajete v planu, do vrednosti, za katero ga pooblasti skupščina 

ali do zneska na računu, 

• določa računovodjo, 

• predlaga skupščini kandidate za funkcionarje in za kolektivne organe društva pridobi 

soglasja kandidatov, 

• sklepa o podelitvi nagrad in priznanj društva. 

28. člen 

 

Izvršilni odbor se sestaja po potrebah in sprejema sklepe na sejah vsaj enkrat na leto. Sklep je 

sprejet, če je zanj glasovala vsaj polovica članov izvršilnega odbora. O sejah se vodi zapisnik. 

29. člen 

 

Seje izvršilnega odbora so javne. Zapisniki sej izvršilnega odbora so na vpogled v prostorih 

društva. 

 

Nadzorni odbor društva 

30. člen 

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta. 

Nadzorni odbor je odgovoren skupščini. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika 

nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. 

31. člen 

 

Naloge nadzornega odbora so zlasti: 

• spremljanje in nadziranje uresničevanja določb statuta in drugih aktov društva, 

• spremljanje in nadziranje izvrševanja sklepov, ki jih je sprejela skupščina in drugi organi 

društva, 

• spremljanje in nadziranje materialno finančnega poslovanja društva, 

• opravljanje drugih zadev, določenih s tem statutom, 

• poročanje skupščini, 

• prejem odstopnih izjav predsednika ali celotnega izvršilnega odbora in njihovo posredovanje 

skupščini. 
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Častno razsodišče 

32. člen 

 

Častno razsodišče je sestavljeno iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo enega leta. 

Predsednika izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe. Častno razsodišče je odgovorno 

skupščini. 

33. člen 

 

Častno razsodišče odloča o sporih med člani na zahtevo prizadetih ali na zahtevo izvršilnega. 

Glasovanje je tajno. Razsodišče mora svoje odločitve sporočiti pisno v 15-ih dneh vlagatelju 

zahteve. Častno razsodišče je sklepčno, če sta na seji prisotna vsaj dva člana. 

34. člen 

 

Častno razsodišče odloča o kršitvah dolţnosti članov, ki so navedeni v 16. členu tega statuta, 

po katerem imajo člani na voljo 15 dni časa za pritoţbo. Častno razsodišče lahko na podlagi 

kršitve podajo naslednja ukrepa: opomin in izključitev iz društva. 

 

Predsednik, sekretar in blagajnik društva 

35. člen 

 

Predsednik in sekretar društva predstavljata in zastopata društvo v mejah pooblastil, ki 

izvirajo iz statuta. Mandatna doba predsednika, sekretarja in blagajnika traja štiri leta in so 

lahko ponovno izvoljeni. 

36. člen 

 

Predsednik društva: 

• skrbi za zakonito poslovanje,  

• vodi delo in seje izvršilnega odbora kot njegov predsednik, 

• pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje, 

• zastopa društvo v premoţenjskih, pravnih in drugih poslih,  

• podpisuje finančno materialne listine, 

• je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. 

37. člen 

 

Sekretar: 

• nadomešča predsednika v odsotnosti, 

• vodi administrativno poslovanje, 
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• vodi knjigo članstva in hrani akte društva, 

• opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva. 

38. člen 

 

Blagajnik: 

• vodi blagajno društva, 

• izvršuje gotovinska izplačila, 

• poravnava finančne obveznosti društva, 

• opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva 

 

VI. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE 

39. člen 

 

Društvo lahko pridobiva sredstva za svojo dejavnost: 

• iz članarin, 

• iz prihodkov iz naslova materialnih pravic društva, 

• iz proračunskih sredstev,                                                                                                                                     

• iz prostovoljnih prispevkov članov,                                 

• iz prispevkov sponzorjev, 

• iz drugih virov. 

40. člen 

 

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

dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost društva se lahko opravlja pod šiframi kategorije 

R93.120, kar je dejavnost športnih klubov. 

41. člen 

 

Premoţenje društva lahko sestavljajo: 

• denarna sredstva, 

• nepremičnine,  

• premično premoţenje. 

 

S premoţenjem društva upravlja izvršilni odbor v okviru pooblastil in omejitev iz statuta ter v 

skladu z veljavnimi predpisi. 

42. člen 

 

Društvo opravlja finančno materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in 

predpisi, ki veljajo za društva. društvo bo vodilo knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški 

dnevnik), preostale podatke pa bo zagotovilo z letnim popisom in ocenitvijo. Specifična 
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strokovna dela se lahko prenesejo izven društva (računovodstvo). Nadzor nad pravilnostjo 

materialno finančnega poslovanje izvaja nadzorni odbor. 

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA 

43. člen 

 

Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. Sklep je veljaven, če zanj 

glasuje več kot polovica vseh članov. 

44. člen 

 

V primeru, da skupščina društva ni sprejela drugačnega sklepa ob prenehanju društva, se po 

poravnavi vseh obveznosti, prenese premoţenje bliţnjemu društvu navijačev Real Madrida, ki 

se ukvarja z enako ali podobno aktivnostjo. 

 

VIII. JAVNOST DRUŠTVA 

45. člen 

 

Delovanje društva je javno. Za stike z javnostjo je pooblaščen predsednik društva ali od njega 

pooblaščena oseba. Širšo javnost društvo obvešča preko spletnih strani in javnih občil. 

Društvo obvešča članstvo s pisnimi obvestili, okroţnicami, zapisniki sej organov društva. 

 

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

46. člen 

 

Društvo ima naslednje akte: 

• statut društva, 

• druge akte. 

47. člen 

 

Vsi funkcionarji in kolektivni organi so dolţni opravljati svoje naloge do izvolitve novih. 

48. člen 

 

O zadevah, ki niso urejene s tem statutom, se uporabljajo neposredno določila zakona o 

društvih in ostali predpisi, ki urejajo delo društev, ali se nanašajo na delo društev. 

49. člen 
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Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru, dne 5.2.2012. 

Statut začne veljati, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

 

Ljubljana, 5.2.2012 

 

 

Ime društva: Klub navijačev Real Madrid Slovenija 

 

 

Ustanovitelj in predsednik društva         Ustanovitelj          Ustanovitelj 

 

Marko Sotošek           Jernej Cestnik          Katja Grabnar 

 


