Na podlagi določil 4. in nadaljnjih členov Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo) (ZDru-1UPB2) (Uradni list RS, št. 64/11) je občni zbor na svoji seji dne 29.03.2016, dne 19.8.2016 in dne
8.12.2017 spremenil in dopolnil

STATUT
DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK
LJUBLJANA
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ime kluba je: Drsalno kotalkarski klub Stanko Bloudek Ljubljana (v nadaljevanju tudi: DKK Stanko
Bloudek in/ali klub)
Sedež kluba: Ljubljana
Občina: Ljubljana
Izvršni odbor s sklepom določi poslovni naslov znotraj sedeža kluba.
2. člen
Klub je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje športnikov in simpatizerjev športa, ki
združuje, vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja programov športne dejavnosti. V klubu
bodo delovale naslednje sekcije: drsalna sekcija in kotalkarska sekcija. Lahko se ustanovijo tudi nove
sekcije, če člani tako želijo.
3. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
Klub ima svoj pečat. Pečat kluba je okrogle oblike, premera 2,8 cm z napisom Drsalno kotalkarski klub
STANKO BLOUDEK LJUBLJANA.
5. člen
Klub se lahko z drugimi klubi povezuje v Zvezo drsalnih športov Slovenije in Zvezo kotalkarskih
športov Slovenije. Preko kluba, ki je edina pravna oseba, se posamezne sekcije lahko vključijo v
regijsko ali republiško panožno organizacijo.
6. člen
Klub obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.
1. Ožjo javnost obvešča:
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-

z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v klubskih prostorih in na spletnih
straneh;
z izdajo internega glasila kluba;
s tem, da so zapisniki vseh organov kluba dostopni na vpogled članom kluba;
z objavljanjem ostalih novic na spletnih straneh.

2. Širšo javnost obvešča:
- s tem, da so seje organov kluba javne in da se nanje vabi sredstva javnega obveščanja ter
druge osebe, ki izkažejo javni interes.
7. člen
Klub poleg temeljne naloge iz 2. člena zasleduje še naslednje cilje:
-

razvijanje karakternih vrlin članstva, ki so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti,
disciplino, samokritičnost, točnost, prijateljstvo in skromnost;
skrb za množično športno rekreacijo in popularizacijo športa med krajani, predvsem med
mladimi;
skrb za kvalitetno pripravo športnikov, ki tekmujejo;
vzgaja članstvo v duhu fair playa ter ljubezni do domovine.
8. člen

Klub uresničuje svoje cilje z naslednjimi nepridobitnimi nalogami, v skladu z veljavnimi predpisi in cilji
kluba:
-

organizacijo redne športne vadbe;
s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in
prireditvah, ki jih organizirajo druga društva, klubi in športne zveze ter na višjih ravneh;
s predavanji in izdajanjem svojega glasila ter strokovne literature;
z obnavljanjem in razširitvijo objektov, ki so namenjeni delovanju kluba;
z omogočanjem članom kluba sodelovanje v upravljanju s področja športa.

Klub lahko z namenom uresničevanja svojih ciljev kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti
opravlja sledeče pridobitne dejavnosti:
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije;
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov in
93.190 Druge športne dejavnosti;
in sicer pod pogoji, ki jih za opravljanje teh dejavnosti določa zakon. Če klub pri opravljanju
pridobitnih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje svoje
temeljne nepridobitne dejavnosti.
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II.

ČLANSTVO
9. člen

Član kluba lahko postane vsaka oseba, ki izpolnjuje enega od sledečih pogojev:
-

-

se udeleži uvodnega treninga drsanja ali kotalkanja ter izrazi željo po udeleževanju na redni
športni vadbi v organizaciji kluba;
se kot tekmovalec udeležuje tekem v organizaciji kluba, drsalne in/ali kotalkarske zveze
Slovenije oz. primerljivih zvez drugih držav;
se kot rekreativni tekmovalec udeležuje tekem v organizaciji kluba, drsalne in/ali kotalkarske
zveze Slovenije oz. primerljivih zvez drugih držav;
je bivši udeleženec tekmovanj iz prve in/ali druge alineje;
je s tekmovalcem in/ali rekreativnim tekmovalcem, ki je član kluba in se udeležuje tekem v
organizaciji kluba, drsalne in/ali kotalkarske zveze Slovenije oz. primerljivih zvez drugih držav,
oz. takim bivšim tekmovalcem, v zakonski zvezi oz. primerljivi partnerski vezi, je njegov
skrbnik ali posvojitelj, oz. je njegov sorodnik do vključno drugega kolena;
je sodnik ali bivši sodnik drsanja in/ali kotalkanja;
je trener ali bivši trener drsanja in/ali kotalkanja;
prejme povabilo predsednika kluba in/ali izvršnega odbora kluba k včlanitvi v klub zaradi
opravljanja funkcij v organih društva

in, ki sprejme ta Statut, se ravna po njem, podpiše veljavno pristopno izjavo in plačuje redno letno
članarino klubu.
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, in želi postati član kluba, na izvršni odbor
kluba vloži prošnjo za sprejem v klub v pisni obliki. Prošnja za sprejem v klub se lahko vloži tudi po
elektronski pošti na elektronski naslov kluba, ki je objavljen na spletnih straneh kluba. Obvezna
priloga prošnje za sprejem v klub je lastnoročno podpisana pristopna izjava v klub in dokazila o
izpolnjevanju pogojev za članstvo.
Obliko in vsebino pristopne izjave v klub določi izvršni odbor kluba. Veljavne so samo tiste pristopne
izjave, ki so podane v predpisani obliki in vsebini ter, ki so potrjene s pečatom kluba in lastnoročno
podpisane s strani odgovorne osebe kluba.
Prošnje za sprejem v klub izvršni odbor kluba obravnava na svojih rednih sejah in preveri ali oseba, ki
želi postati član kluba, izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. V primeru izpolnjevanja
pogojev izvršni odbor potrdi sprejem novega člana. Kot dan včlanitve v klub šteje datum seje
izvršnega odbora kluba, na kateri izvršni odbor potrdi sprejem novega člana v klub.
V kolikor izvršni odbor kluba prošnje za sprejem člana ne obravnava v roku 2. mesecev od njene
vložitve, velja, da je oseba, ki je vložila popolno prošnjo za sprejem, postala član kluba s prvim
naslednjim dnem po poteku 2-mesečnega roka.
Za mladoletno osebo, ki še ni dopolnila starosti 7 let, prošnjo za sprejem v klub in pristopno izjavo
podpiše ter vloži njen zakoniti zastopnik, ki jo tudi zastopa v organih kluba. Za mladoletno osebo od 7
leta do dopolnjenega 15 leta starosti, ki sama vloži prošnjo za sprejem v klub, zakoniti zastopnik na
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pristopni izjavi poda pisno soglasje za včlanitev v klub. Tudi člane do dopolnjenega 15 leta starosti
zastopa v organih kluba zakoniti zastopnik.
Članstvo kluba je prostovoljno.
10. člen
Klub ima tudi častne člane. Častni člani so opravičeni obveznosti plačevanja članarine.
Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.
Častni član kluba lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem
storila klubu usluge neprecenljive vrednosti ali ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delovanje
kluba.
Častni član lahko postane tudi oseba, ki ni član kluba. Če častni član ni član kluba, nima pravice
odločanja.
11. člen
Pravice članov kluba so:
-

da volijo in so izvoljeni v organe kluba;
da sodelujejo pri delu organov kluba;
da dajejo predloge in sugestije organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog;
da sodelujejo na pripravah, internih tekmovanjih in drugih prireditvah kluba, ter zastopajo
klub na tekmovanjih v Sloveniji in v tujini;
da sprejmejo nagrade in pohvale za delo v klubu ter dosežene uspehe;
da so seznanjeni s programom dela društva ter njenim finančnim poslovanjem.

12. člen
Dolžnosti članov kluba so:
-

-

da volijo v organe kluba;
da sodelujejo pri delu organov kluba;
da z osebnim prizadevanjem, rednim delom v dobrobit kluba in njegovih članov ter vzorom
pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba, sodelujejo pri organizaciji tekmovanj in
drugih prireditev v organizaciji kluba;
da prenašajo svoje znanje in izkušnje na mlajše člane kluba;
da ravnajo v skladu s Statutom kluba in upoštevajo sklepe organov kluba;
da redno plačujejo članarino, skrbijo za objekte kluba in druga sredstva s katerimi klub
razpolaga.
13. člen

Pravice in dolžnosti organov kluba so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne
dobivajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član kluba pokaže pri svojem delu,
lahko izvršni odbor prizna članu ustrezno nagrado.
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14. člen
Članstvo v klubu preneha:
-

z izstopom;
s črtanjem;
z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije kluba;
s smrtjo.

Član izstopi iz kluba prostovoljno, kadar poda Izvršnemu odboru kluba izjavo o izstopu.
Član se črta iz kluba, če najkasneje do 31. septembra ne plača članarine za tekoče koledarsko leto. O
črtanju članov in s tem prenehanju članstva v klubu se ugotavlja na izvršnem odboru, ki o črtanju
vsakega posameznega člana iz članstva v klubu sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva. Kot
dan prenehanja članstva posamezne osebe v klubu šteje datum seje izvršnega odbora kluba, na kateri
izvršni odbor sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju članstva. V kolikor črtan član želi ponovno
pristopiti v klub, mora vložiti prošnjo in izpolniti pristopno izjavo ter izpolnjevati pogoje vse v skladu z
9. členom tega Statuta.
Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 11. in 12. členu Statuta, če
zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred disciplinsko komisijo obsojen za
nečastno dejanje. Člana izključi disciplinska komisija, kot prvostopenjski organ. Na sklep disciplinske
komisije se član lahko v roku 8 dni od prejema sklepa pritoži na izvršni odbor kluba kot
drugostopenjski organ. Odločitev izvršnega odbora je dokončna.

III.

ORGANIZACIJA KLUBA
15. člen

Organi kluba so:
III.I.

občni zbor;
izvršni odbor;
predsednik kluba;
tajnik kluba;
nadzorni odbor;
disciplinska komisija;
strokovni svet kluba.

OBČNI ZBOR
16. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga vsi člani kluba.

5

17. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni.
Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem (7) dni pred dnevom, za
katerega je sklican.
Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo
nadzornega odbora ali zahtevo ene tretjine članov. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero
je bil sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati občni zbor najkasneje v roku treh (3) mesecev potem, ko
je ta prejel zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatalej, ki mora
predložiti tudi ustrezni dnevni red s predlogi sklepov in gradivom za odločanje.
18. člen
Občni zbor sprejme svoje sklepe z večino glasov osebno navzočih članov.
Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici organov kluba, ne morejo glasovati člani
organa kluba o katerem se glasuje.
19. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati tudi osebe, ki niso člani kluba in ki so ali pa želijo biti neposredno
povezane z delovanjem društva. Osebe, ki niso člani kluba, nimajo pravice glasovati, smejo pa
svetovati.
20. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku osebno navzočih več kot polovica članov.
Če ob predvidenem začetku ni sklepčen, se začetek odloži za 15 min, nakar občni zbor veljavno
sklepa, če je osebno navzočih najmanj 10 članov. Milejšega kriterija za sklepčnost, ki je določen v tej
določbi, ni mogoče uporabiti kadar se odloča o spremembi Statuta oziroma o prenehanju delovanja
kluba. Pri odločanju o spremembi Statuta in o prenehanje kluba mora biti osebno navzočih več kot
polovica članov.
Glasovalno pravico mladoletnih članov kluba, ki še niso dopolnili 15. let starosti, izvršujejo njihovi
zakoniti zastopniki.

21. člen
Občni zbor začne predsednik kluba in ga vodi dokler se ne izvoli delovno predsedtvo. Poleg tega se
izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko
komisijo in verifikacijsko komisijo ter druge delovne organe.
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22. člen
Občni zbor opravlja naslednje naloge:
-

sklepa dnevni red;
razpravlja o delu in poročilih izvršnega, nadzornega odbora in disciplinske komisije in sklepa o
njih;
sprejema program dela kluba;
odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora;
sprejema finančni plan za prihodnje leto in potrdi finančno poročilo za preteklo leto;
sprejema, spreminja ter dopolnjuje Statut in druge splošne akte kluba;
ustanavlja nove sekcije;
z glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije;
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
z glasovanjem neposredno voli predsednika izvršnega odbora, ki je istočasno tudi predsednik
kluba;
odloča o prenehanju oz. združitvi kluba;
določa višino letne članarine za vse člane, razen za tiste , ki se aktivno ukvarjajo s treningi.
23. člen

O poteku seje občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba
overovitelja in zapisnikar.

III.II.

IZVRŠNI ODBOR
24. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja naloge, ki mu jih naloži občni zbor oziroma tiste, ki
niso navedene med pristojnostmi občnega zbora in po svoji naravi spadajo v njegovo delovno
področje.
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve.
25. člen
Izvršni odbor predstavlja klub pri vključevanju v širši športni in družbeni prostor, sodeluje z
občinskimi in upravnimi organi in ustreznimi športnimi organizacijami na način, kot je to določeno s
pravili in drugimi akti navedenimi v organizaciji.
26. člen
Izvršni odbor oziroma člani izvršnega odbora so za svoje delo odgovoreni občnemu zboru kluba.
27. člen
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Izvršni odbor sestavljajo : predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik, vodja trenerjev in še 3 drugi
člani kluba. Izvršni odbor šteje 8 članov.
28. člen
Predsednik (v primeru njegove zadržanosti podpredsednik) izvršnega odbora zastopa klub v skladu s
sprejetimi odločitvami in navodili izvršnega odbora.
29. člen
Izvršni odbor upravlja klub v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem
zboru. Sestaja se vsaj 4 krat letno, po potrebi pa tudi bolj pogosto.
Operativne sklepe, ki ne vplivajo na finančno stanje kluba lahko sprejme tudi na korespondenčnih
sejah (preko elektronskih komunikacij).
30. člen
Predsednika in člane izvršnega odbora voli občni zbor za 4 leta in so lahko večkrat zapored izvoljeni.
Poleg članov izvršnega odbora občni zbor izmed članov kluba izvoli 3 namestnike članov izvršnega
odbor.
31. člen
V okviru delovnega področja in 24. člena Statuta, opravlja izvršni odbor zlasti naslednje:
-

sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za obravnavo na občnem zboru,
pripravlja predloge in splošne akte kluba;
sprejema interna pravila kluba;
pripravlja in sestavlja programe dela in predlog finančnega načrta ter predlog zaključnega
računa;
potrjuje in črta člane klube ter vodi evidenco o članstvu;
imenuje člane strokovnega sveta (trenerje in druge strokovne delavce) v skladu s predlogom
vodje strokovnega sveta;
odloča o sklepih strokovnega sveta, ki so povezana s finančnimi sredstvi in drugimi projekti, ki
zahtevajo organizacijske ukrepe vodstva;
po potrebi imenuje stalne ali občasne komisije;
skrbi za materialno-finančno poslovanje kluba;
skrbi za uresničitev ciljev in nalog ki jih določajo 7. , 8. , in 9. člen tega Statuta;
določa članarino za aktivne tekmovalce in člane kluba, ki se udeležujejo treningov;
določa višino urne postavke za vaditelje in trenerje kluba, v skladu s predlogi strokovnega
sveta;
podpisuje sponzorske in donatorske pogodbe, ostale pogodbe in pogodbe s trenerji;
imenuje zastopnike kluba v zunanjih institucijah in panožnih zvezah;
odloča o spremembi poslovnega naslova znotraj sedeža kluba;
odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije.
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32. člen
Izvršni odbor prejema sklepe, če je na seji osebno prisotna polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje
glasuje večina osebno navzočih članov.
33. člen
V primeru nepopolnega števila članov (27. člen) lahko izvršni odbor kooptira v svoj sestav največ 3
namestnike članov izvršnega odbora.
34. člen
Klub lahko ustanavlja sekcije. Sekcije so metode dela kluba organizirane po interesnem principu
članov kluba. Sekcije ustanovi občni zbor kluba na pobudo članov. Sekcije niso pravne osebe in
morajo delovati v skladu s Statutom kluba.
Za svoje delo so odgovorni občnemu zboru kluba.

III.IV.

PREDSEDNIK KLUBA
35. člen

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in
tujini.
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.
Predsednik je odgovoren za delo kluba v skladu s Statutom in pravnim redom RS. Za svoje delo je
odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru.

III.IV.

TAJNIK KLUBA
36. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med organi kluba
skrbi tajnik kluba, ki ga izmed svojih članov izvoli izvršni odbor za dobo 4 let. Za svoje delo je
odgovoren izvršnemu odboru in občnemu zboru.

III.V.

NADZORNI ODBOR
37. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let. Predsednika izvolijo
člani sami izmed sebe. Predsednik nadzornega odbora je na to funkcijo lahko izvoljen največ za dve
mandatni obdobji zapored. Nadzorni odbor oziroma člani nadzornega odbora so za svoje delo
odgovorni občnemu zboru kluba.
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38. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med sejami občnega zbora in da
vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem kluba.
39. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanj glasujeta dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora. Imajo pa pravico udeleževati se
sej izvršnega odbora, vendar brez odločanja.

III.VI.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
40. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki so izvoljeni na občnem zboru za dobo 4 let. Predsednika
izvolijo člani sami izmed sebe. Predsednik disciplinske komisije je na to funkcijo lahko izvoljen največ
za dve mandatni obdobji zapored. Disciplinska komisija oziroma člani disciplinske komisije so za svoje
delo odgovorni občnemu zboru kluba.
Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če sta prisotna vsaj dva člana in če zanj glasujeta vsaj
dva člana.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
41. člen
Za disciplinski prekršek članov kluba se šteje hujše nespoštovanje Statuta in sklepov organov kluba
ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese kluba.
42. člen
O prekršku odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki posluje po disciplinskem pravilniku.
43. člen
Disciplinska komisija lahko izreče članom kluba naslednje ukrepe:
-

-

ustni opomin;
pisni opomin;
plačilo kazni;
prepoved nastopa na tekmovanjih, sodelovanja v organih tekmovanja (tekmovalna komisija,
sodniški zbor), opravljanja trenerskega dela na tekmovanjih in dela v organih panožnih zvez
ter
izključitev iz kluba.

Ukrep prepovedi se lahko izreče v trajanju do ene sezone. Ukrep prepovedi se lahko izreče tudi
trajno, in sicer z izključitvijo člana iz kluba.
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O pritožbah proti ukrepom in sklepom komisije odloča na svojem prvem naslednjem sklicu izvršni
odbor kot s tem Statutom določen drugostopenjski organ.
Disciplinski postopki in ukrepi, način njihovega izreka, trajanje disciplinskega ukrepa in pravna
sredstva zoper izrečeni ukrep so urejeni in konkretizirani v disciplinskem pravilniku. Sprememba
disciplinskega pravilnika, v kolikor se z njim ne spreminjajo disciplinski ukrepi, ne pomeni spremembe
tega statuta.

III.VII. STROKOVNI SVET
44. člen
Strokovni svet kluba je sestavljen iz članov kluba, ki opravljajo funkcije trenerjev, vaditeljev in
njihovih strokovnih sodelavcev. Strokovni svet je sestavljen iz najmanj 2. do največ 10. članov sveta.
Strokovni svet je sklepčen, če je na njem osebno prisotnih najmanj polovica članov. Na sejah
strokovnega sveta so lahko prisotni tudi drugi strokovni sodelavci, ki niso člani kluba, vendar nimajo
glasovalnih pravic.
Sklep strokovnega sveta je sprejet, če na seji strokovnega sveta zanj glasuje večina osebno navzočih
članov strokovnega sveta. Seje strokovnega sveta so lahko tudi korespondenčne, tako, da člani
strokovnega sveta svoje glasove (glasovnice) v zvezi s predlaganimi sklepi vodji strokovnega sveta
pošljejo pisno, ali z uporabo sodobnih komunikacijskih sredstev, ki omogočajo nesporno identifikacijo
člana sveta.
45. člen
Člane strokovnega sveta, na predlog vodje strokovnega sveta, imenuje in razrešuje izvršni odbor
kluba na svojih rednih sejah.
Strokovni svet oziroma člani strokovnega sveta so za svoje delo odgovorni izvršnemu odboru kluba,
vodja strokovnega sveta pa tudi občnemu zboru kluba.
46. člen
Strokovni svet vodi vodja strokovnega sveta, ki ga imenuje občni zbor in je član izvršnega odbora
kluba.
Vodja strokovnega sveta zastopa klub v strokovnih svetih panožnih zvez.
Vodja strokovnega sveta lahko imenuje pomočnika vodje strokovnega sveta.
47. člen
Strokovni svet kluba ima naslednje naloge:
-

pripravlja plan strokovnega dela kluba;
razporeja otroke po grupah in jih razporeja k trenerjem in vaditeljem;
izdela kriterije za merjenje kakovosti;
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-

določa tekmovalce na tekmovanja.
48. člen

Strokovni svet o svojih sklepih obvešča izvršni odbor.
O sklepih strokovnega sveta, ki so povezani s finančnimi učinki in organizacijskimi aktivnostmi,
odloča izvršni odbor.

IV.

FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE:
49. člen

Dohodki kluba so :
-

članarina;
dohodki od kotizacij za pokrivanje stroškov tekmovanj, članskih prireditev kluba, tečajev in
treningov;
dodeljena sredstva občine;
prispevki donatorjev in sponzorjev;
darila;
drugi prihodki.

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
Klub ima lahko sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno ali kako
drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa
pravice odločanja.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
opravljanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja med člani je nična.
50. člen
Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba ali dane v upravljanje
in so kot take vpisane v inventarno in zemljiško knjigo.
51. člen
Finančno materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube ter z veljavnimi
zakonskimi predpisi.
Materialno finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.
52. člen
Finančno poslovanje kluba se odvija preko računa odprtega pri banki.
Blagajnik vodi poslovanje kluba v skladu z določili pravilnika o finančno materialnem poslovanju.
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Denarna sredstva društva vodi blagajnik.
53. člen
Finančne in materialne listine podpisuje blagajnik, verificira pa predsednik kluba.
Blagajnik poroča o finančnem poslovanju izvršnemu odboru.
54. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član organov kluba lahko zahteva vpogled v finančno materialno
poslovanje kluba.

V.

KONČNE DOLOČBE
55. člen

Klub preneha delovati:
-

s sklepom občnega zbora sprejetega z dvotretjinsko večino navzočih članov;
po samem zakonu.
56. člen

V primeru prenehanja delovanja kluba pripadajo njegov sredstva Zvezi drsalnih športov Slovenije.
57. člen
V skladu s tem Statutom ima klub naslednje splošne akte:
-

disciplinski pravilnik;
tekmovalni pravilnik;
pravilnik o finančno materialnem poslovanju.
58. člen

Ta Statut je bil sprejet na občnem zboru dne 10.10.1977, spremenjen in dopolnjen na občnem zboru
dne 23.4.2001, spremenjen in dopolnjen na občnem zboru dne 09.06.2003, spremenjen in dopolnjen
na občnem zboru 15.05.2013, spremenjen in dopolnjen na občnem zboru 19.8.2016 ter spremenjen
in dopolnjen na občnem zboru 8.12.2017 in začne veljati takoj.
PREDSEDNIK
DRSALNO KOTALKARSKEGA KLUBA STANKO BLOUDEK LJUBLJANA
PIRŠ STUPAN KSENIJA

________________

Ljubljana, ________________
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