
Na podlagi 21. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) je občni zbor društva na svoji seji 

dne 5. junija 2009 sprejel prečiščeno besedilo pravil društva, ki se glasijo, kot sledi: 

 

 

 

PRAVILA 

RUGBY ATLETSKI KLUB OLIMPIJA 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 
Ime kluba je: RUGBY ATLETSKI KLUB OLIMPIJA 
Sedež kluba je: Herbersteinova 31, 1000 Ljubljana in deluje na območju mestne občine Ljubljana. 
 
 

2. člen 
 
Klub je prostovoljno združenje tekmovalcev in drugih fizičnih oseb, ljubiteljev športa in rekreacije, 
ki se združujejo na amaterski podlagi, s poudarkom na razvoju množičnega športa. Z družbenimi 
in lastnimi sredstvi zagotavlja delovanje kluba, razvoj športa in rekreacije ter zagotavlja pogoje za 
športno udejstvovanje mladine in odraslih.  
 
 

3. člen 
 
Klub je pravna oseba. Ima svoj znak in pečat, na katerem piše: RUGBY ATLETSKI KLUB 
OLIMPIJA. 
Znak vsebuje zeleno in belo barvo.  
 
 

4. člen 
 
Klub se lahko včlani v druge sorodne organizacije, katerih namen je razvijati splošno športno 
udejstvovanje in rekreativne aktivnosti.  
Klub se lahko včlani v katero od meddruštvenih zvez, ki delujejo v Republiki Slovenije na področju 
športa in rekreacije.  
 
 

5. člen 
 
Klub se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno klubsko organizacijo s podobnimi cilji, 
predpisanimi s temi Pravili, pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne klubske 
organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije in da je taka vključitev v interesu razvoja 
športa in rekreacije v Republiki Sloveniji.  
 
 

6. člen 
 
Delovanje kluba temelji na načelu javnosti. 
Klub obvešča o svojem delu:  

• svoje člane z vročanjem vabil za sestanke ter objavljanjem sklepov na oglasni deski v 
društvenih prostorih, 

• širšo javnost z obveščanjem preko javnih občil in z delovanjem v podjetjih ter s tiskovnimi 



konferencami. 
 
 
Klub zagotavlja javnost svojega dela prek sredstev javnega obveščanja zlasti s tem, da: 

• omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih, 

• daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradiva za svoje seje in sestanke ter druge 
informacije o svojem delu, 

• sodeluje na tiskovnih konferencah preko svojega zastopnika, 

• zagotavlja, v skladu s svojimi zmožnostmi, organizacijske, materiale in druge pogoje za 
nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja 
javnosti o njihovem delu. 

 
 

7. člen 
 
Dajanje podatkov in informacij o vprašanju iz prvega odstavka 6. člena se lahko odreče le, če so z 
zakonom ali aktom društva določeni kot poslovna tajnost ali če bi bila njihova objava v nasprotju z 
drugimi interesi, ki jih določata Zakon in Pravila društva.  
Za zagotovitev javnosti je odgovoren predsednik kluba oz. drug član, ki ga za to pooblasti izvršni 
odbor.  
 
 
II. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA 
 
 

8. člen 
 
Klub ima naslednje namene in cilje:  

• zagotavljati pogoje za vzgojo podmladka, tekmovalcev in rekreativcev za igranje rugbyja, 

• dvigovanje kvalitete športa in rekreativnih dejavnosti, 

• pri članstvu razvijati karakterne vrline, ustvarjalnost, občutek za delo v skupini, samokritičnost, 
odgovornost, kolegialnost, zbranost itd., 

• skrbeti za popularizacijo športa in rekreacije med občani, predvsem med mladino in jih 
pritegniti v članstvo, 

• ustvarjati pogoje za čim bolj množično udeležbo mladine in odraslih pri športni in rekreativni 
vadbi. 

 
9. člen 

 
Klub uresničuje svoje namene in cilje z naslednjimi nalogami: 

• s širjenjem in popularizacijo športnega udejstvovanja in rekreacije preko sredstev javnega 
obveščanj, 

• z organiziranjem tečajev igranja rugbyja za člane društva, 

• z organizirano vadbo igranja rugbyja vseh starostnih skupin članov društva, 

• z organizacijo tekmovanj v rugbyju doma in v tujini, 

• z udeležbo na tekmovanjih v rugbyju doma in v tujini, 

• z vzgojo in usposabljanje članov in strokovnih delavcev, preko organiziranih strokovnih tečajev 
s področja trenerskega dela, dela športnih funkcionarjev in dela sodnikov, 

• z vključevanjem članov v organe kluba. 
 
 

III. ČLANSTVO 
 
 

10. člen 
 
 

• Član kluba postane lahko vsak, ki s pristopno izjavo sprejme Pravila, se po njih ravna, izrazi 
željo postati član kluba ter redno plačuje članarino. 



• S podpisom pristopne izjave, član potrjuje, da se zaveda, da se lahko v procesih treniranja in / 
ali med tekmovanjem poškoduje. Zavezuje se, da ne bo uveljavljal niti od soigralcev, niti od 
trenerjev ali članov uprave, oziroma od RUGBY ATLETSKEGA KLUBA OLIMPIJA odškodnine 
za premoženjsko ali nepremoženjsko škodo kot posledico morebitne poškodbe. 

• Pravilnik o članarini je dostopen pri vodstvu kluba in na spletnih straneh rugby kluba Olimpija.  

• Član kluba je lahko tudi tuj državljan pod enakimi pogoji. 

• Članstvo v klubu je prostovoljno. 

• Člane sprejema v klub izvršni odbor. 

• Evidenco članov kluba vodi sekretar društva. 
Če se v klub včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, 
podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, če pa se včlani mladoletnik od sedmega do 
dopolnjenega 15. leta starosti, mora k njegovi pristopni izjavi dati pisno soglasje njegov zakoniti 
zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. Članstvo se pridobi z dnem, ko je 
pisna pristopna izjava izročena upravnemu odboru društva. 
 

 
11. člen 

 
Častni člani kluba lahko postanejo tisti člani društva, ki so s svojim dolgoletnim delom in moralnimi 
lastnostmi prispevali k uspehu in ugledu kluba. Sklep o tem sprejme občni zbor kluba.  
Častni člani imajo vse pravice in dolžnosti rednih članov. 
 
 

12. član 
 
Članstvo v klubu preneha:  

• z izstopom, 

• s črtanjem, 

• z izključitvijo, 

• s smrtjo člana. 
 
 

13. člen 
 
Član izstopi iz kluba s tem, da poda pisno izjavo o izstopu izvršnemu odboru. 
Član, ki ima do kluba kakršnekoli neizpolnjene obveznosti, lahko izstopi samo na podlagi sklepa 
izvršnega odbora kluba.  
 
 

14. člen 
 

Člane črta iz kluba izvršni odbor, če ne plača eno leto članarine, tudi po tem, ko je bil pismeno 
opomnjen.  
Član se izključi s sklepom disciplinske komisije, če grobo krši pravice in dolžnosti navedene v 16. 
členu teh Pravil, oziroma krši katerekoli druge določbe splošnih aktov oziroma sprejete sklepe 
organov kluba, če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba ali če je pred sodiščem obsojen 
za nečastno dejanje.  
 
 

15. člen 
 

Pravice članov kluba so:  

• da volijo in so izvoljeni v organe kluba,  

• da sodelujejo pri delu organov kluba s predlogi in mnenji, 

• da sodelujejo na tekmovanjih, prireditvah in drugih aktivnosti,  

• da izvajajo telesnokulturne aktivnosti, uporabljajo klubske prostore in uživajo ugodnosti, ki jih 
klub nudi članom, da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za dosežene uspehe. 

 
16. člen 

 



Dolžnosti članov kluba so: 

• da volijo in opravljajo funkcije v organih kluba, za katere so bili izvoljeni, 

• da sodelujejo pri delu organov kluba, dajejo predloge itd.,  

• da sodelujejo na tekmovanjih in prireditvah ter pri organizaciji tekmovanj, 

• da spoštujejo pravila kluba in izpolnjujemo sklepe organov ter se po njih ravnajo, 

• da z osebnim prizadevanjem in vzorom prispevajo k uresničevanju programa kluba, 

• da redno obiskujejo treninge in sodelujejo pri delovanju kluba po svojih sposobnostih, 

• da prenašajo svoje izkušnje na člane in nudijo pomoč pri razvoju mladine,  

• da nosijo osebno in kolektivno odgovornost za izvajanje pravil, programa in sklepov organov 
kluba,  

• da kot skrben gospodar čuvajo in skrbijo za opremo, inventar, objekte in druga sredstva, s 
katerimi upravlja klub,  

• da redno plačujejo članarino. 
 
 

17. člen 
 

Pravice in dolžnosti članov so častne. Za svoje delo v klubu praviloma ne prejemajo plačila.  
Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna 
ustrezno nagrado oziroma predlaga oblike priznanj in pohval.  
 
 
 
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI KLUBA 

 
 

18. člen 
 

Organi kluba so: 

• Občni zbor,  

• Izvršni odbor, 

• Nadzorni odbor,  

• Disciplinska komisija. 
 
 
Mandatna doba je dve leti, pri čemer so lahko izvoljeni največ trikrat.  
V klubu lahko delujejo tudi člani kluba, ki imajo posebne zadolžitve in jih imenuje izvršni odbor 
(blagajnik, ekonom, trenerji). 
Članstvo kluba se znotraj kluba organizira in deli na rekreativce in tekmovalce ter ostale člane. 
Tekmovalci so razporejeni po posameznih starostnih kategorijah. 
 
 
Občni zbor  
 

19. člen 
 

Občni zbor je najvišji organ kluba in voli druge organe kluba. Sestavljajo ga vsi člani kluba, pravico 
odločanja imajo polnoletni člani. 
 

 
20. člen 

 
Občni zbor se sestane enkrat letno ali izredno po potrebi. Občni zbor sklicuje izvršni odbor na 
svojo pobudo ali na zahtevo ene tretjine članov društva ali na zahtevo nadzornega odbora.  
 
Sklic rednega in izrednega občnega zbora mora biti objavljen najmanj 5 dni pred dnevom sklica s 
predlaganih dnevnim redom in priloženim gradivom.  
 
Izredni občni zbor razpravlja in sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. Izredni 
občni zbor je potrebno sklicati najkasneje 30 dni zatem, ko je predsednik oz. izvršni odbor prejel 



tako zahtevo, v nasprotnem primeru lahko to stori predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z 
ustreznimi materiali.  
 

 



21. člen 
 
Občni zbor sprejema sklepe z navadno večino glasov navzočih polnoletnih članov, sklepčen pa je, 
če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica polnoletnih članov. Če ob tem času 
sklepčnost ni zagotovljena, se začetek odloži za 30 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je 
prisotna vsaj 1/3 polnoletnih članov oz. najmanj 10 članov.  
Če se odloča o spremembi Pravil ali o prenehanju delovanja kluba je potrebno, da za to glasujeta 
najmanj dve tretjini polnoletnih članov in da je prisotnih več kot polovica vseh polnoletnih članov 
kluba.  
Način glasovanja določi občni zbor. Volitve organov so praviloma tajne.  
O sprejemanju poročil organov kluba ter o razrešitvi posameznih članov teh organov, člani 
organov kluba oziroma član katerega razrešitev se obravnava, ne more glasovati.  
 

 
22. člen 

 
Delo občnega zbora je javno in mu smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali 
posredno vezani z delovanjem kluba, vendar nimajo pravice glasovanja.  
 
 

23. člen 
 
Občni zbor prične predsednik izvršnega odbora kluba do izvolitve delovnega predsedstva in 
verifikacijske komisije. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in overovitelja zapisnika, po 
potrebi pa tudi kandidacijsko in volilno komisijo ter druga delovna telesa.  
 
 

24. člen 
 
Naloge občnega zbora: 

• voli in razrešuje predsednika kluba, 

• voli in razrešuje sekretarja kluba, 

• sklepa po dnevnem redu,  

• sprejme Pravila kluba, njihove spremembe in dopolnitve, 

• razpravlja in sklepa o poročilih izvršnega odbora, disciplinske komisije in drugih organov kluba, 

• voli in razrešuje člane disciplinske komisijo, 

• voli in razrešuje izvršni odbor, 

• voli in razrešuje člane nadzornega odbora,  

• odloča o drugih vprašanjih pomembnih za delo in poslovanje kluba, 

• potrjuje finančni načrt in zaključni račun, 

• imenuje delegate za zastopanje interesov kluba v okviru širših športnih združenj,  

• odloči o prenehanju ali združitvi kluba, 

• odloča o pritožbah na sklepe izvršnega odbora in disciplinske komisije, 

• določi višino članarine, 

• imenuje častne člane, 

• sprejme delovni program kluba za prihodnje leto. 
 
 

25. člen 
 
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega 
predsedstva in overovitelj zapisnika.  
 

26. člen 
 
Predsednik klubazastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami 
ali tretjim osebam v državi in tujini. 
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo dveh 
let.  



Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s Pravili in pravnim redom Republike 
Slovenije.  
Za svoje delo je predsednik odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru. Predsednik kluba 
sklicuje občni zbor in izvršni odbor, spremlja delo organov in po potrebi sodeluje pri njihovem delu.  
 
 
Izvršni odbor 
 
 

27. člen 
 
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni organ 
občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi 
spadajo v njegovo delovno področje.  
Izvršni odbor sestavljajo na občnem zboru izvoljeni predsednik, ki je obenem tudi predsednik 
kluba, blagajnik  in sekretar. 
Izvršni odbor ima od 3 do 10 članov. Po preteku mandatne dobe se v novi izvršni odbor izvoli 
najmanj 1/3 novih članov.  
Izvršni odbor se sestaja najmanj 4 krat letno oz. po potrebi ter o svojem delu poroča občnemu 
zboru. Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa 
sekretar kluba.  
 
 

28. člen 
 
Naloge izvršnega odbora so: 

• sklicuje občni zbor in izvaja sklepe občnega zbora,  

• pripravlja poročilo o svojem delu in oblikuje predloge za občni zbor, 

• sprejema splošne akte kluba razen Pravil,  

• sprejema normativne akte oz. pravilnike o organizaciji dela, o nagrajevanju delavcev in članov 
kluba, o finančno materialnem poslovanju,  

• sestavlja predlog zaključnega računa in finančnega načrta,  

• Imenuje vodje sekcij, ekonoma, blagajnika, trenerje,  

• predlaga programske usmeritve kluba, 

• sprejema operativne načrte – programe dela kluba in posameznih sekcij, 

• predlaga višino vpisnine, članarine, tečajnine, itd., 

• odloča o ostalih vprašanjih, ki smiselno sodijo v njegov delokrog, 

• imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije ali svete, če so potrebni ter ustanavlja 
posamezne sekcije, 

• odloča o vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na delovanje kluba,  

• opravlja naloge s področja obrambe in zaščite, obravnava prošnje in pritožbe članov. 
 

 
29. član 

 
Seje izvršnega odbora so javne za člane kluba, o njihovem poteku se vodi zapisnik. 
Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot ½ članov. Sklepi so sprejeti, če zanje 
glasuje večina navzočih članov. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.  
 
 

30. člen 
 
Izvršni odbor lahko imenuje komisija in svete, predsedniki katerih so člani izvršnega odbora po 
funkciji, za strokovno reševanje in pripravo predlogov iz svojega področji nalog. Komisije in sveti, 
kot strokovno tehnično operativna telesa, so lahko glede na delovno področje stalne ali začasne.  
 

 



Nadzorni odbor 
 
 

31. člen 
 
Nadzorni odbor šteje 3 člane, ki jih izvoli občni zbor za dobo 2 leti in so lahko večkrat zaporedno 
izvoljeni. Predsednika izvolijo člani izmed sebe. 
Ob vsakih volitvah v nadzorni odbor je potrebno zamenjati najmanj 1/3 članov. Nadzorni odbor 
sprejema veljavne sklepe, če so na seji prisotni 3 člani in za glasujeta 2 člana. 
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico biti prisotni na sejah izvršnega odbora, 
vendar brez pravice glasovanja.  
 
 

32. člen 
 
Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo izvršnega odbora kluba, komisij in svetov in opravlja 
stalni nadzor nad finančno materialnim poslovanjem kluba.  
O svojem delu, stališčih in sklepih mora nadzorni odbor sproti obveščati člane kluba in izvršni 
odbor, najmanj enkrat letno pa pisno poročati občnemu zboru.  
Člani nadzornega odbora so za svoje opravljanje funkcije odgovorni občnemu zboru, le ta pa 
lahko zaradi nevestnega dela ali prekoračenja pooblastil odpokliče člana ali vse člane nadzornega 
odbora.  
 
 

33. člen 
 
Naloge nadzornega organa so: 

• nadzoruje izvajanje določil Pravil in pravilnikov kluba, 

• nadzoruje izvajanje sklepov organov in članov kluba ter preverja skladnost določb, aktov in 
sklepov organov kluba s pravicami, dolžnostmi in interesi članov kluba, 

• preverja uresničevanje delovnih obveznosti organov in članov kluba, 

• pregleduje vse listine, spise in poročila organov kluba, 

• se seznanja vsaj dvakrat letno s celotnim poslovanjem ter materialno – finančnim stanjem 
kluba in poslovno finančno politiko kluba,  

• spremlja izvrševanje delovnih nalog in sklepov občnega zbora, izvršnega odbora in 
disciplinske komisije, 

• pregleduje poročila o zaključnem računu za minulo leto in finančnem načrtu za tekoče leto, 

• pregleduje izpolnjevanje delovnih dolžnosti članov organov kluba, 

• pregleduje listine o tem, ali se odgovorno ter družbeno in ekonomsko smotrno uporabljajo 
sredstva ter razpolaganje z njimi,  

• nadzoruje uresničevanje načel o širši in ožji javnosti kluba, 

• kontrolira uresničevanje pravic in dolžnosti članov organov kluba, 

• ugotavlja nepravilnosti pri delu organov kluba in opozarja na odpravo le-teh. 
 

 
Disciplinska komisija 
 

 
34. člen 

 
Disciplinsko komisijo sestavljajo 3 člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo dveh let in so lahko večkrat 
zaporedno izvoljeni. Izmed sebe izvolijo predsednika.  
Disciplinska komisija izdela Disciplinski pravilnik, ki ga sprejme občni zbor. Disciplinska komisija je 
za svoje delo odgovorna občnemu zboru ter mu daje vsaj enkrat letno poročilo o svojem delu.  
 
 

35. člen 
 
Naloga disciplinske komisije je, da na podlagi predloga vodi disciplinski postopek proti članu kluba 
in izreka disciplinske ukrepe v skladu s disciplinski pravilnikom kluba. 



Disciplinska komisija lahko izreče ukrepe v skladu z določili Disciplinskega pravilnika.  
Na izrek disciplinske komisije se član lahko pritoži na občni zbor kluba.  
O svojem delu disciplinska komisija poroča občnemu zboru najmanj enkrat letno.  
 
Disciplinska komisija lahko izreče naslednje ukrepe: 

• opomin, 

• izključitev in 

• prepoved tekmovanja ali opravljanja funkcije v klubu za dobo do 6 mesecev. 
 
 

Sekretar kluba 
 
 

36. člen 
 
Sekretar ima naslednje naloge: 

• opravlja vsa administrativno – tehnična dela 

• skrbi za sprotno obveščanje članov kluba in organov delovanja kluba, 

• skrbi za pripravo materialov potrebnih za delo organov kluba, 

• opravlja naloge, ki jih dobi od organov kluba, 

• piše zapisnike na sejah organov kluba, 

• sodeluje po potrebi pri delu organov kluba, 

• vodi evidenco članov kluba. 
 
Sekretar kluba je izvoljen na občnem zboru ter je član izvršnega odbora kluba. Sekretar društva 
se voli za dobo dveh let in je lahko večkrat zaporedno izvoljen.  
 
 
Blagajnik 
 
 

37. člen 
Blagajnik ima naslednje naloge: 

• opravlja vsa tehnično operativna dela v zvezi s finančnim poslovanjem kluba, 

• pobira članarino in vodi evidenco, 

• enkrat mesečno poroča predsedniku kluba,  

• o svojem delu sestavlja redna poročila za izvršni odbor, 

• odgovarja za pravilnost poslovanja v smislu pravil o delu blagajnika. 
 
Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno 
dokumentacijo ter poslovanje kluba. 
 
 
Komisije in sveti 
 
 

38. člen 
 
Izvršni odbor po potrebi imenuje stalne ali občasne komisije ali svete, člani le-teh izmed sebe sami 
izberejo predsednika, ki je član izvršnega odbora.  
Komisije in sveti se imenujejo za opravljanje nalog s posameznimi specifičnih področij dela v 
klubu, imenujejo se lahko kot stalne ali začasne, obseg in vsebino pooblastil pa določi izvršni 
odbor.  
 
 



V. MATERIALNO POSLOVANJE 
 
 

39. člen 
 
Dohodki kluba so: 

• članarina, 

• darila in volila, 

• prispevki donatorjev, 

• javna sredstva, 

• podpore in donacije podjetij za rekreacijo njihovih delavcev,  

• drugi viri. 
 
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta, ki ga sprejme občni 
zbor oz. v mejah dohodkov kluba. 
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti 
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.  
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.  
 
 

40. člen 
 

Društvo bo v skladu s Slovenskim računovodskim standardom za društva (SRS 33.11) vodilo 
poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva. V skladu s tretjim odstavkom SRS 33.9 
bo društvo vodilo le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik).  
Društvo ima odprt transakcijski račun pri HYPO d.d. 
 
 

41. člen 
 

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik,  sekretar ali blagajnik kluba v skladu s 
pisnim pooblastilom, ki jim ga da izvršni odbor.  
 
 
VI. KONČNE DOLOČBE 
 
 

42. člen 
 

Klub preneha delovati: 

• s sklepom občnega zbora z 2/3 večino vseh članov, 

• po samem zakonu, 

• če se število članov zmanjša pod 10 članov. 
 

 
43. člen 

 
V primeru prenehanja kluba pripadajo njegova sredstva Rugby zvezi Slovenije, proračunska 
sredstva pa se vrnejo proračunu.  
 
 

44. člen 
 

Izvršni odbor kluba se lahko po potrebi odloči tudi za sprejem drugih aktov. 
 

 



45. člen 
 

Pravila RUGBY ATLETSKI KLUB OLIMPIJA stopijo v veljavo takoj, ko jih sprejeme občni zbor 
kluba, podpišeta pa jih predsednik in sekretar kluba.  
 
 
 
 
 
Ljubljana, 05. 03. 2016 
 
 
 
 
 
Sekretar kluba: 

 
 
 

 
 
 
 
 
Predsednik kluba: 
 
 
 
 
  
  

 
 

 


