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I . SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen 

 
Ime društva je : SAAB klub Slovenija ( v nadaljnem besedilu klub ). Klub je  
prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki se ukvarjajo z zbiranjem in 
ohranjanjem vseh starodobnih in prometnih sredstev povezanih z znamko SAAB, kot dela 
slovenske in svetovne avtomobilske tehnično - kulturne dediščine. 
 

2. člen 
 
Sedež kluba je na Cesti na Grič 41, 1353  Borovnica) 
Klub deluje območju Republike Slovenije. 
Klub je pravna oseba zasebnega prava. Klub ne more biti član politične stranke. 
 

3. člen 
 
Klub ima svoj pečat, ki je kvadratne oblike velikosti 4 cm z napisom imena kluba, SAAB klub 
Slovenija.  

 
4. člen 

 
Delo kluba in njegovih organov je javno 
Svoje člane obvešča klub: 
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba 
• preko društvenega glasila in spletnega portala 
• preko sredstev javnega obveščanja 
 
Širšo javnost obvešča klub o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira okrogle 
mize, tiskovne konference, za delovanje pomembne informaicje podaja na spletnem portalu društva, 
društvenem glasilu oziroma posebnih izjavah za javnost. Na  svoje seje vabi predstavnike 
zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za 
zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba. 
 
 

II. PROGRAM DELA KLUBA  

5. člen 

 
Namen kluba je vzpodbujati lastnike in ljubitelje starodobnih vozil ter ostalih vozil znamke SAAB 
pri druženju in restavriranju teh vozil in tako prispevati k razvoju tega področja v Republiki 
Sloveniji, ki ga dosega s tem, da: 
• sodeluje s Slovensko veteransko avtomoto zvezo, mednarodno organizacijo starodobnih vozil 

F.I.V.A. in drugimi društvi in organizacijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s tematiko 
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starih vozil, 
• si prizadeva za visokostrokovno raven dela kluba, 
• se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju kluba, 
• seznanja člane in javnost o problemih in napredku na področju delovanja kluba, 
• ohranja tehnično - kulturno dediščino, 
• obnavlja in vzdržuje vsa starodobna prometna sredstva 
 

6. člen 
 
Svoje namene in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog: 
• skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov 
• organizira predavanja, posvetovanja, razprave, tečaje, seminarje, konference za svoje člane 
• organizira javna predavanja s področja delovanja kluba in tako vzpodbuja zanimanje javnosti za 

področje starih vozil 
• sodeluje pri načrtovanju vzgojno izobraževalnih programov 
• vzpodbuja sodelovanje z raziskovalnimi institucijami in posameznimi strokovnjaki pri 

posamezmh projektih kluba . 
• nudi pomoč in svetovanje pri restavriranju in vzdrževanju starodobnih vozil. 
 

7. člen 
 
Klub se vključuje in sodeluje z drugimi organizacijami in združenji, ki so povezane z 
dejavnostjo kluba. 
 

8. člen 
 

Klub organizira lastne športno – turistične prireditve in srečanja za lastnike starodobnih in drugih 

vozil znamke SAAB 
 
 

III. ČLANSTVO  

9. člen 

Član kluba lahko postane vsak, ki poseduje katerokoli vozilo znamke SAAB.  
Članstvo je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti pristopno 
izjavo, v kateri izrazi željo postati član kluba, in se s podpisom izjave zaveže, da bo deloval v skladu s  
pravili kluba in plačal članarino. V kolikor se želi včlaniti mladoletna oseba od 7. do dopolnjenega 15. 
leta starosti, mora zanj zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje.  
V kolikor interesent nima v lasti vozila znamke SAAB, se mu lahko izda ZAČASNO članstvo za 
dobo 1 leta. Po tem letu odbor kluba presodi o primernosti interesenta. 
 
Upravni odbor lahko s pisnim sklepom zavrne prošnjo za učlanitev. Zoper ta sklep je možna 
pritožba na častno razsodišče. 
 
Člani društva opravljajo svoje funkcije in druge dolžnosti v organih društva nepoklicno.  
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Upravni odbor lahko sklene, da posamezni člani za svoje opravljeno delo prejmejo ustrezno kritje 
materialnih stroškov.  

10. člen 
 
Pravice članov kluba so: 
• da volijo in so voljeni v organe kluba 
• da sodelujejo pri delu organov kluba 
• da dajejo predloge, nasvete in pobude organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog 
• da sprejemajo pohvale in nagrade za delo v klubu in dosežene uspehe 
• da je obveščen o dejavosti društva in da lahko od vseh organov društva zahteva in dobi 

odgovore na zastavljena vprašanja in predlaga oceno dela in odgovornosti vseh svojih 
predstavnikov in organov društva 

 
11. člen 

 
Dolžnosti članov kluba so: 
• da volijo in so voljeni v organe kluba 
• da sodelujejo pri delu organov kluba 
• da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov kluba 
• da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa 
• da znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane 
• da redno plačujejo članarino, ki jo določi skupščina kluba 
• da varujejo ugled kluba 
• da v društvu izraža svoje mnenje in aktivno sodeluje pri oblikovanju in izražanju stališč in 

sklepov organov društva 
 

12. člen 
 
Član kluba je lahko tudi tujec, ki ima v klubu enake pravice in dolžnosti, kot člani državljani 
Republike Slovenije. 
Klub ima redne in častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član kluba, ki ima posebne zasluge 
za razvoj in uspešno delo kluba. Naziv častnega člana kluba lahko podeli klub tudi nečlana, ki ima 
velike zasluge na področju vozil SAAB ali njemu spremljajočih področjih. . 
Naziv častnega člana podeljuje skupščina kluba na predlog upravnega odbora. 
 
Oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana in ni član kluba nima pravice odločanja. Pravice in 
dolžnosti članov kluba so častne. Za svoje delo v klubu ne prejemajo plačila. 
 

13. člen 
 
Članstvo v klubu preneha: 
• s prostovoljnim izstopom 
• s črtanjem 
• z izključitvijo 
• s smrtjo 
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14. člen 
 
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu. 
Člana črta iz kluba upravni odbor, če ne plačuje članarine za tekoče leto, se ne udeleži vsaj 
polovice sestankov in ne opravi vsaj enkrat letno prostovoljnega dela v klubu. 
Člana izključi upravni odbor na podlagi ugotovitev častnega razsodišča, če član zavestno krši pravice 
in dolžnosti, ali ravna proti interesu in stališču kluba 

IV. ORGANI KLUBA  

15.člen 

Organi kluba so: 
• Skupščina 
• Upravni odbor 
• Nadzorni odbor 
• Častno razsodišče 
 
Mandat organov kluba je 4 leta z možnostjo podaljšanja 
 

16. člen 
 
 Skupščina je najvišji organ kluba, ki jo sestavljajo vsi člani kluba 
Skupščina je lahko redna in izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor enkrat letno. 

 Izredna skupščina se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na    
 zahtevo ene tretine članov kluba. 
Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če 
upravni odbor ne skliče skupščine v predvidenem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti 
dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana. 

 
17. člen 

 
O sklicu skupščine in predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 14 
dni pred sklicem. 
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot 10 odstotkov članov ob predvidenem začetku. Če 
skupščina ni sklepčna se zasedanje preloži za 30 minut.  
Po preteku tega časa lahko veljavno deluje tudi če je prisotnih manj kot 10 odstotkov članstva in 
lahko razpravlja ter odloča o vseh zadevah, razen o združevanju društva v druge organizacije 
oziroma o ukinitvi delovanja društva...  

 
18. člen 

 
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil 
ali prenehanju delovanja kluba je potrebno,, da za to glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov in 
da prisostvuje skupščini najmanj polovica članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani 
na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.  
Volitve organov kluba so praviloma tajne. 
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19. člen 
 
Naloge skupščine so: 
• sklepa o dnevnem redu 
• sprejema, spreminja pravila in druge akte kluba 
• sprejema program dela kluba 
• sprejema finančni načrt in zaključni račun 
• voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika, ter člane upravnega odbora, 

nadzornega odbora in častnega razsodišča 
• določa višino članarine 
• odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega 

razsodišča 
• sklepa o prenehanju delovanja kluba 
• odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi. 

 
20. člen 

 
Skupščino odpre predsednik upravnega odbora kluba in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega 
predsedstva. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika. Posamezni 
predlogi za razpravo na skupščini morajo biti poslani v pisni obliki upravnemu odboru najmanj 8 dni 
pred sklicem. 
 

21. člen 
 
Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovna, tehnična, upravna 
in administrativna dela, ter vodi klub med dvema skupščinama. Upravni odbor je za svoje delo 
odgovoren skupščini. 
Upravni odbor šteje pet članov. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik, ter še dva 
izvoljena člana. 
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. 
Mandat upravnega odbora traja štiri leta.. 
 

22. člen 

Naloge upravnega odbora so:  
• sklicuje skupščino 
• skrbi za izvrševanje programa dela kluba 
• pripravlja predloge aktov kluba 
• pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa 
• skrbi za materialno in finančno poslovanje kluba 
• upravlja s premoženjem kluba 
• ustanavlja in ukinja sekcije v klubu 
• neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog kluba 
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih dodatno  naloži 

skupščina 
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23. člen 

 
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba v njegovi odsotnosti pa tajnik kluba. 
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe 
sprejema z večino glasov prisotnih. 
Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v 
skladu spravili kluba. Za svoje delo so odgovorne upravnemu odboru. 
 

24. člen 
 
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba, ter opravlja nadzor nad 
finančno-materialnim poslovanjem kluba. 
Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni 
odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih  let. Člani nadzornega 
odbora ne morejo hiti hkrati člani upravnega odbora. 
 

25. člen 
 
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in, če zanje glasujeta vsaj dva 
člana. Nadzorni člani kluba so lahko prisotni na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. 
 

26. člen 
 
Člane častnega razsodišča voli skupščina za dobo štirih  let. Sestavljajo ga trije člani. Častno 
razsodišče odloča : 

• o ugovorih državljanov proti sklepu, s katerim jim je upravni odbor odklonil 
prošnjo za sprejem v članstvo, pri čemer menijo da jim je bila s tem kršena pravica 
na podlagi 9. člena tega statuta 

• o ugovorih in pritožbah članov društva proti izrečenim ukrepom vodi postopke in 
izreka kazni ob kršitvah pravil.  

 
27. člen 

 
 
Član društva, ki škoduje ugledu društva, lrši statut in druga pravila združenja je za to 
odgovoren. Za  kršitve upravni odbor predlaga obranavo pred častnim razodiščem, ki lahko 
proti članu uporabi naslednje ukrepe : 
• opomin 
• javni opomin 
• izključitev 

 
Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje: 
• kršitve določb pravic 
• nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu 
•  neizvrševanje sklepov organov kluba 
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba 
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Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, kot 
drugostopenjski organ. Odločitve skupščine so dokončne in na njih ni pritožbe. 
 

28. člen 
 
Zakoniti zastopnik predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi 
in tujini 
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora, ki ga izvoli skupščina za dobo štirih 
let. 
Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s pravili in pravnim redom Republike 
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnem odboru. Tajnik kluba opravlja 
strokovna tehnična in administrativna dela ter skrbi za koordinacijo med organi kluba. Za svoje 
delo je odgovoren skupščini, ki ga izvoli za dobo štirih let. 
 
 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA 
 

29. člen 
 

Dohodki in izdatki kluba se vsako leto določijo s finančnim načrtom. Finančni načrt, zaključni račun 
in ostalo finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja 
in računovodskimi standardi za klub in poslovanje kluba. Letno poročilo o poslovanju mora klub-

predložiti oganizaciji za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v mesecu februarju 
tekočega leta. 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med njegove 
člane  je nična. 

30. člen 

Dohodki kluba so: 

• članarina 

• darila, volila 
• dohodki od prireditev 
• prispevki sponzorjev 
• javna sredstva 
• drugi viri 
 
O višini članarine odloča skupščina društva.Članarina je izključna last društva. 
 

31. člen 
 
Klub ima lahko premično in nqremično premoženje, kije kot last kluba vpisana v inventarno 
knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. 
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine. 
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32. člen 

 
Klub ima svoj transakcijski račun pri Novi Ljubljanski Banki Blagajnik vodi finančno poslovanje 
kluba po pravilniku o finančno-materialnem poslovanju, v blagajniški knjigi. O finančnem 
poslovanju redno poroča upravnemu odboru ali skupščini. Delo blagajnika je javno. Vsak član 
kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
poslovanje kluba. 
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in zakoniti zastopnik. 
 
 

VI. PRENEHANJE KLUBA  

          33. člen 

Klub lahko preneha: 
• po sklepu skupščine 
• s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu 
• po samem zakonu 
Skupščina kluba lahko sprejme sklep o prenehanju kluba, če se zato odloči dvotretjinska večina 
članov. 
Skupščina sprejme sklep o spojitvi ali pripojitvi kluba k drugemu društvu, z enako ali sorodno 
dejavnostjo. 
Skupščina sprejme sklep o prenehanju, ki mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, 
ustanovljenega na podlagi Zakona o društvih, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese 
premoženje kluba. te takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost Proračunska 
sredstva se vrnejo v proračun. 
 

34. člen 
 
O sklepu kluba mora zakoniti zastopnik kluba v roku 30 dni obvestiti pristojni organ. Priložiti mora 
poročilo o razpolaganju s sredstvi kluba, iz katerega je razviden obseg sredstev kluba, način 
poravnave, obveznosti kluba, višina javnih sredstev, ter njihova vrnitev v proračun, ter prenos 
premoženja na drugo društvo ali lokalno skupnost. 
 

35. člen 
 
Ta pravila so bila prejeta na ustanovni skupščini kluba začenjo veljati z dnem vpisa v register na 
pristojni Upravni enoti. 
 
 

Tajnik:         Predsednik: 

Matjaž Stražišar        Mitja Jakša 


