
Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS, štev. 64/2011) so člani in članice  Judo kluba 
Železničar Maribor na zboru članic  28. 05. 2019 sprejeli sklep o sprejetju dopolnitev 
temeljnega akta društva: 
 
 

DOPOLNITVE 
TEMELJNEGA AKTA 

 
]UDO KLUBA ŽELEZNIČAR MARIBOR 

(predlog dopolnitev 2019) 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 
Dopolni se 3. odstavek 1. člena, ki se glasi:  

 
Društvo je pravna oseba-zasebnega prava in deluje kot društvo v javnem interesu na 
območju upravnih enot Maribor in Pesnica. Društvo je stalna članica Judo zveze 
Slovenije. 

 
Prvi in drugi odstavek  1. člena ostaneta nespremenjena. Prvi člen se tako glasi:  
 

1. člen 
 
Ime športnega društva je Judo klub Železničar Maribor (v nadaljnjem besedilu 
društvo).  Skrajšano ime društva je Društvo JKŽ Maribor  
 
Sedež društva je v Mariboru , Engelsova ul. 6, 2000 Maribor. 
 
Društvo je pravna oseba-zasebnega prava in deluje kot društvo v javnem interesu 
na območju upravnih enot Maribor in Pesnica. Društvo je stalna članica Judo zveze 
Slovenije. 
 
V pravnem prometu društvo zastopata predsednik in podpredsednik društva. 
 
 
EVIDENCE DRUŠTVA 
 
V zvezi z novo zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov se za čl. 46, 
dodajo novi členi 46. a, 46.b, 46. c in 46.d   
 
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV V DRUŠTVU 
 

       46 a . člen 
 

Društvo zbira in obdeluje osebne podatke svojih članov, njihovih staršev oziroma 
skrbnikov in ostalih strank. Društvo varuje zbrane osebne podatke posameznikov v 
skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in Pravilnikom o 
varstvu osebnih podatkov. 



     46 b. člen 
 

Obdelava osebnih podatkov članov društva, njihovih staršev oziroma skrbnikov in 
ostalih strank je opredeljena v Pravilniku o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov.  
 
 
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV JUDO ZVEZE SLOVENIJE 

 
46  c. člen 

 
Društvo v okviru svojega delovanja posreduje osebne podatke svojih članov Judo zvezi 
Slovenije. Obdelava teh osebnih podatkov je opredeljena v Pravilniku o zbiranju in 
obdelavi osebnih podatkov.  
 
OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV MEDNARODNE JUDO ZVEZE 

 
46 d . člen 

 
Mednarodna judo zveza kot upravljavec osebnih podatkov zbira in obdeluje osebne 
podatke tekmovalcev, ki so registrirani v Judo zvezo Slovenije in tekmujejo na 
mednarodnem nivoju. Obdelava teh osebnih podatkov je opredeljena v Pravilniku o 
zbiranju in obdelavi osebnih podatkov. 
 
 
PRENEHANJE DRUŠTVA 
 
Dosedanji 48. člen se črta in se nadomesti z novim dopolnjenim 48. členom:  
 

nov 48  . člen 
 
Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme 
zbor članov društva. S poravnavo vseh obveznosti se premoženje društva prenese na 
Železničarsko športno društvo Maribor, ki je ustanovljeno v skladu z zakonom o 
društvih. Če to društvo ne deluje več, se premoženje prenese na lokalno skupnost. 
 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
 
O sklepu zbora članov iz 1. odstavka tega člena mora zastopnik društva v 30 dneh pisno 
obvestiti upravni organ, ki je društvo registriral. 
 
Društvo mora sklepu predložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva iz katerega je 
razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter 
njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo nevladno 
organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega 
prava. 
  
Pristojni upravni organ objavi sklep o prenehanju društva na oglasni deski organa. Vsi 
upniki lahko obvestijo pristojni organ o svojih terjatvah, ki jih imajo do društva, v roku 
30 dni od dneva objave. 



PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
52. člen se dopolni z dvema novima splošnima aktoma društva in se glasi:   
 

čl. 52 
 
V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte: 

• pravilnik o podeljevanju priznanj društva, 
• Finančni pravilnik JKŽ Maribor, 
• Pravilnik o pravicah in dolžnostih članov JKŽ Maribor in 
• Pravilnik o uporabi klubskega motornega vozila 
• Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
• Pravilnik o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov.    

                                                                                                                                       
 
 
                                                                                                                              UPRAVNI ODBOR    


