Statut Atletskega Klub Žalec

Statut lahko snamete v naslednjih oblikah :

Na osnovi določil 4., 9. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije štev.
60/95) je ustanovni občni zbor Atletskega kluba Žalec dne 21. 06. 2001 sprejel naslednji
STATUT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
ATLETSKI KLUB ŽALEC je prostovoljno, samostojno neprofitno združenje fizičnih oseb, ki
sodelujejo pri razvijanju in vzgoji na področju rekreacije in doseganju športnih rezultatov.
2. člen
Sedež kluba je na Aškerčevi ulici št. 13, Žalec.
3. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
Klub ima svojo štampiljko. Ta je okrogle oblike s premerom 34 mm in z dvojnim robom.
Zgoraj je z velikimi tiskanimi črkami napisano ATLETSKI KLUB ŽALEC, v sredini je napis
Žalec.
5. člen
S podpisom pogodbe o ustanovitvi zveze društev se društvo povezuje v Zvezo športnih
društev.
6. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno.
Javnost dela kluba se zagotavlja na naslednje načine:
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba
- preko klubskih obvestil in oglasnega panoja v društvenih prostorih
- preko sredstev javnega obveščanja
Širšo javnost klub obvešča na naslednje načine:
- seje organov kluba so javne
- na svoje seje vabi predstavnike javnih občil

- ob pomembnejših aktivnostih organizira tiskovne konference
- z izdajanjem biltenov o klubskih prireditvah
- s propagiranjem svojih prireditev v javnih občilih in drugih oblikah obveščanja javnosti
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih podatkov o delu kluba je odgovoren predsednik
kluba.
II. NAMEN IN CILJI KLUBA
7. člen
Namen kluba je vzpodbujati športno dejavnost in tako prispevati k razvoju področja športa v
Sloveniji v tistih športnih panogah, za katere so zagotovljeni pogoji delovanja v kraju
delovanja kluba.
8. člen
Svoj namen in cilje uresničuje klub z izvajanjem naslednjih nalog:
- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov, za kar organizira predavanja, tečaje in
posvetovanja;
- organizira aktivnosti za svoje člane na področju rekreacije in tekmovanj v atletiki;
- skrbi za razvijanje in vzgojo mladih v klubu,
- organizira rekreacijo za svoje člane tudi na področju malega nogometa, odbojke, košarke,
tenisa, plavanja, smučanja in tudi drugih športnih panog;
- organizira družabna srečanja za svoje člane in širšo javnost;
- občasno organizira aktivnosti tudi na drugih področjih dejavnosti športa, kulture in telesne
kulture (npr. srečanja z vrhunskimi športniki, strokovnjaki);
- za sposobnejše člane na področju tekmovalnega dela dejavnosti kluba organizira in se
udeležuje športnih tekmovanj;
- skrbi za vzgojo in izobraževanje strokovnega kadra za vse zvrsti delovanja, tako da jih
pošilja v ustrezne šole na tečaje, delavnice, ki jih organizirajo za to pooblaščene inštitucije;
- gradi, upravlja in vzdržuje športno opremo in objekte;
- skrbi za varnost udeležencev prireditev in zagotavljanje materialnih sredstev za delovanje;
- zalaga in izdaja propagandno in drugo gradivo;
- organizira sejme športne opreme;
- s svojo aktivnostjo pomaga pri razvoju turizma v kraju delovanja.
III. ČLANSTVO
9. člen
Vsakdo lahko postane član kluba in deluje v klubu po enakimi pogoji.
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7 leta starosti, podpiše pristopno izjavo
njegov zakoniti zastopnik. Od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa
mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.
10. člen

Kdor želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri
izrazi željo postati član kluba. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in
plačeval članarino.
11. člen
Pravice članov kluba so:
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
- da sodelujejo pri delu organov kluba,
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,
- da dajejo predloge in pobude organom kluba pri delu in izpolnjevanju klubskih nalog,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno-materialnim
poslovanjem,
- uživajo pravice, ki jih daje klub svojim članom skladno s statutom.
12. člen
Dolžnosti članov kluba so, da:
- spoštujejo statut, klubske akte in sklepe organov kluba,
- sodelujejo pri delu organov kluba,
- si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog kluba,
- sodelujejo na klubskih prireditvah in tekmovanjih,
- redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor kluba,
- dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
- prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane kluba,
- varujejo ugled kluba,
- pri aktivnostih v klubu pazijo na varnost,
- varujejo objekte in druga klubska sredstva.
13. člen
Častni član kluba lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem imela posebne zasluge pri
realizaciji programov kluba, uresničevanju klubskih nalog in uveljavljanju kluba.
O podelitvi častnega članstva odloča občni zbor kluba.
Častni člani so lahko redni člani kluba ali nečlani. Če je častni član redni član kluba, ima vse
pravice, ki izhajajo iz članstva. Če častni član ni redni član kluba, pa nima pravice odločati o
delu kluba.
Častni član je lahko tudi pravna oseba.
Častni člani ne plačujejo članarine in so upravičeni do brezplačnih storitev kluba oz. storitev
po nižji ceni.
14. člen
V klub se lahko vključijo tudi simpatizerji.
Ti na pristopni izjavi izrazijo željo, da so samo simpatizerji, in da se ne vključujejo v klub s
ciljem sodelovati pri izvajanju osnovnih nalog kluba.
15. člen

Posebnih nalog častni člani in simpatizerji nimajo, imajo pa pravico, da so obveščeni o
klubskih aktivnostih in vabljeni na klubske prireditve.
16. člen
Tujec lahko postane član kluba v primeru, da to ni v nasprotju z državno zakonodajo, in da
ima ta pravico bivati v državi.
S pridobitvijo članstva dobi vse pravice rednega člana kluba.
17. člen
Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- z izključitvijo,
- s smrtjo,
- s črtanjem.
18. člen
Član izstopi iz kluba prostovoljno, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
19. člen
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v dveh
zaporednih koledarskih letih.
20. člen
Člana se izključi iz kluba, če grobo krši dolžnosti, ki so določene v tem statutu in drugih
klubskih aktih, če zavestno ravna proti interesom kluba, ali povzroča klubu škodo.
O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
21. člen
Svojo pripadnost klubu izkazujejo člani z društveno izkaznico. Člani so vpisani v matično
knjigo članstva.
IV. ORGANI KLUBA
22. člen
Organi kluba so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija,
- strokovni odbor,
- tehnični odbor.

23. člen
Občni zbor je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani.
Na občni zbor so vabljeni tudi časti člani in simpatizerji. Način dela občnega zbora določa
poslovnik občnega zbora.
24. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden.
Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali
na zahtevo ene tretjine članov kluba.
25. člen
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor roku 30 dni od sprejema podpisane
zahteve ene tretjine članov kluba.
Če upravni odbor ne skliče izrednega zbora v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj.
Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.
26. člen
O sklicu občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani kluba seznanjeni
najmanj 15 dni pred občnim zborom.
27. člen
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku
občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je
prisotnih najmanj 10 članov; sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot 50 %
navzočih. Če občni zbor sklepa o spremembi statuta ali prenehanju delovanja kluba, je
potrebno, da občnemu zboru prisostvuje najmanj polovica članov kluba ter za to glasujeta
najmanj dve tretjini navzočih članov.
28. člen
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.
Volitve organov kluba so praviloma tajne.
O načinu dela organov občnega zbora odloča poslovnik občnega zbora, ki poslovnik tudi
sprejme.
29. člen
Naloge občnega zbora so:
- sklepa o dnevnem redu,
- imenuje delovna telesa občnega zbora,
- sprejema statut kluba,
- sprejema poslovnik o delu občnega zbora,

- sprejema program dela kluba,
- sprejema finančni načrt in letno poročilo,
- voli in razrešuje predsednika, športnega direktorja in člane upravnega odbora ter disciplinske
komisije,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in zvezami
društev ter združitvi z drugimi klubi, društvi,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
- odloča o častnem članstvu v klubu,
- odloča o vseh vprašanih , ki zadevajo delo in razvoj kluba,
- odloča o prenehanju delovanja kluba.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči občnega zbora,
zapisnikar in dva overovatelja zapisnika.
30. člen
UPRAVNI ODBOR
Je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in
administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in
sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
31. člen
Upravni odbor šteje 6 članov.
Sestavljajo ga: predsednik, športni direktor in člani.
32. člen
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov upravnega odbora.
Seje upravnega odbora so javne.
Podroben način dela upravnega odbora določa poslovnik upravnega odbora.
33. člen
Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje občni zbor,
- skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
- pripravlja predloge klubskih aktov,
- ustanavlja stalne in občasne klubske komisije in imenuje njihove predsednike,
- pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo,
- upravlja s premoženjem kluba,
- sklepa pogodbe,
- skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva kluba,
- skrbi za realizacijo sklepov občnega zbora,
- ustanavlja sekcije,

- določa članarino in višini prispevkov za posamezne namene,
- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor.
34. člen
Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela kluba in so organizirane po
interesnem principu članov kluba.
Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov kluba. Sekcije niso pravne osebe in morajo
delati v skladu s statutom kluba.
Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.
35. člen
V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor med dvema občnima zboroma dopolni v
svoj sestav največ dva člana.
36. člen
NADZORNI ODBOR
je nadzorni organ kluba in spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba, opravlja
nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem kluba in nadzor nad izvrševanjem sklepov
občnega zbora. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi poroča (enkrat
letno).
Nadzorni odbor sestavljajo trije na občnem zboru izvoljeni člani. Predsednika člani izvolijo
izmed sebe.
37. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani upravnega odbora, imajo pa pravico
udeleževati se sej upravnega odbora, a brez pravice odločati na seji.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani.
Odločitve nadzorni odbor sprejema z večino glasov vseh članov.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti in so potem lahko samo še enkrat
izvoljeni v ta organ.
38. člen
Naloge nadzornega odbora so:
- nadzira izvajanje določil tega statuta,
- daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora,
- nadzira izvajanje sklepov občnega zbora,
- nadzira finančno poslovanje kluba in pregleduje finančno dokumentacijo,
- nadzira izvajanje letnega finančnega načrta,
- predlaga občnemu zboru razrešnico organov kluba,
- razpravlja o nepravilnostih v klubu in ustrezno ukrepa,
- nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi kluba,
- nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov kluba,
- nadzira izvajanje drugih za klub obveznih zakonskih določil državne zakonodaje.

39. člen
DISCIPLINSKA KOMISIJA
je disciplinski organ društva, ki ga sestavljajo predsednik in štirje člani.
Predsednika in člane disciplinske komisije izvoli občni zbor. Senat disciplinske komisije vodi
disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki je
drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.
40. člen
PREDSEDNIK KLUBA
zastopa in predstavlja klub v upravnem prometu v državi in tujini.
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
Za mandatno dobo štirih let ga izvoli občni zbor. Po poteku mandata je lahko ponovno
izvoljen.
Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

V času odsotnosti predsednika kluba ga nadomešča član upravnega
odbora po pooblastilu predsednika.
41. člen
ŠPORTNI DIREKTOR
opravlja administrativna dela kluba in skrbi za koordinacijo med organi kluba in nadomešča
predsednika v času njegove odsotnosti.
42. člen
STROKOVNI ODBOR
Strokovni odbor je strokovni organ kluba. Strokovni odbor kluba imenuje upravni odbor na
predlog predsednika. Poleg treh stalnih članov so člani odbora tudi vsakoletni trenerji
posameznih vadbenih skupin, vodje sekcij in drugi strokovni delavci v klubu.
Naloge strokovnega odbora so:
- programira, organizira in spremlja celotno strokovno delo v klubu,
- obravnava strokovne probleme,
- načrtuje in izvaja strokovno izobraževanje,
- organizira strokovno izobraževanje za člane kluba in druge zainteresirane,
- načrtuje in izvaja klubske prireditve,
- opravlja druge naloge, za katere ga zadolži občni zbor ali upravni odbor.
43. člen

Za uspešnejše izvrševanje nalog ima lahko upravni odbor stalne ali občasne komisije.
Komisija ima 3 do 5 članov, ki so za svoje delo odgovorni upravnemu odboru.
Ob imenovanju komisije ji upravni odbor določi naloge in čas delovanja.
Komisija zaključi z delom najkasneje v času, ko poteče mandat upravnemu odboru, ki jo je
imenoval.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA
44. člen
Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- s prispevki sponzorjev,
- iz javnih sredstev,
- iz drugih virov.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.
45. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih
sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo
zaključno letno poročilo.
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki
jih klub prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.
46. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in vsaj še en s sklepom upravnega odbora
pooblaščen podpisnik.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Športni direktor vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnomaterialnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o
finančno- materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za
klub.
47. člen
Delo športnega direktorja je javno.
Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje
kluba.

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko klub zaposli finančnega strokovnjaka
v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.
48. člen
Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisano v inventarno
knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na osnovi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na osnovi sklepa občnega zbora.
49. člen
Klub ima lahko tudi sponzorje ali donatorje. Ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu
materialno ali kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah kluba, nimajo pa pravice
odločanja.
50. člen
Klub lahko organizira javne prireditve skladno z Zakonom o javnih prireditvah in javnih
shodih za svoje člane in tudi nečlane.
S takimi prireditvami pridobljena sredstva klub porabi skladno s finančnim programom in
veljavno zakonodajo.
VI. ODGOVORNOST ČLANOV IN PRIZNANJA
51. člen
Za disciplinske prekrške, ki jih povzročijo člani, se štejejo:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
- neizvrševanje sklepov organov kluba,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.
52. člen
O prekrških na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, ki lahko proti članom kluba izreče
naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
53. člen
Klub lahko za uspešno delo članom kluba podeli priznanja v obliki:
- pohvale,
- značke ali plakete,

- nagrade,
- predloga za razna državna ali družbena priznanja.

VII. PRENEHANJE KLUBA
54. člen
Klub lahko preneha delovati:
- po sklepu občnega zbora z dvotretjinsko večino članov občnega zbora,
- po samem zakonu.
55. člen
Poleg sklepa, da klub preneha z delovanjem, mora sklep občnega zbora vsebovati tudi
določilo, ki določa, kateremu po dejavnosti sorodnemu klubu pripada imovina, potem ko so
poravnane vse obveznosti.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
56. člen
Po samem zakonu klub preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s
pravnim redom Republike Slovenije.
Če klub preneha delovati po določilu tega člena, potem odloči o prenosu premoženja v skladu
s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava določen pristojni državni organ.
V primeru takega prenehanja se klubska imovina dodeli klubu na območju Mestne skupnosti,
Občine Žalec, ki ima v svojem programu enake ali podobne dejavnosti.
VIII. KONČNE DOLOČBE
57. člen
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejemajo po postopku, ki velja za sprejem statuta.
58. člen
Ta pravila kluba so bila sprejeta na ustanovnem občnem zboru dne 21. 06. 2001.
Veljati začnejo, ko pristojni upravni organ oddelka za upravne notranje zadeve Upravne enote
Republike Slovenije v Žalcu ugotovi, da so v skladu z zakonom o društvih.
Žalec, dne 15. 03. 2013

Drago Kitak,
predsednik

