Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) je skupščina Plavalnega kluba Velenje na
zasedanju dne, 19. 12. 2006 in 12. 7. 2007, sprejela

STATUT

PLAVALNEGA KLUBA VELENJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime kluba je “PLAVALNI KLUB VELENJE” (v nadaljevanju klub) in je prostovoljno, samostojno in
nepridobitno združenje ljubiteljev plavanja. Sedež kluba je v Velenju. O morebitni spremembi naslova
sedeža kluba odloča skupščina.
Klub ima svoj znak in pečat. Znak kluba je silhueta plavalca na vodni gladini, pečat pa ima okroglo
obliko s premerom 3 cm. V notranjosti kroga je silhueta plavalca, okoli katerega je besedilo:
PLAVALNI KLUB VELENJE.
2. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava ustanovljen v skladu z Zakonom o društvih (Zdru-1). Zastopa
ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov pisni pooblaščenec.
3. člen
Klub je vključen v Plavalno zvezo Slovenije.
4. člen
Delovanje kluba je javno, kar zagotavlja predsednik , ki je hkrati pooblaščen, da daje informacije v
zvezi z delom kluba. Javnost dela Plavalnega kluba Velenje se zagotavlja s pravico vpogleda članov v
zapisnike organov kluba. Širšo javnost klub obvešča o svojem delu tako, da so sestanki organov kluba
odprti za sredstva javnega obveščanja.
II. NAMEN IN NALOGE
5. člen
Plavalni klub Velenje deluje v javnem interesu. Njegov namen je vzpodbujati množičnost in kvaliteto
športnega plavanja, daljinskega plavanja, vodne košarke, plavanja invalidov, plavanja otrok s
posebnimi potrebami, rekreativnega plavanja, skokov v vodo in sinhronega plavanja (v nadaljevanju
plavalni šport).
Najpomembnejše naloge kluba so:
razvoj kakovostnega in vrhunskega športnega plavanja
ugotavljanje stanja, spremljanje razvoja plavalnega športa ter oblikovanje predlogov za napredek
tega športa
sodelovanje in pomoč pri šolanju amaterskih in poklicnih strokovnih kadrov, sodnikov itd.
promocija in razvoj plavalnega športa, vzdrževanje stikov z ostalimi klubi v Sloveniji in tujini
ustvarjanje materialnih pogojev za dejavnost kluba
organiziranje humanitarnih dejavnosti na področju dela s socialno šibkimi in invalidnimi osebami
organizacija veteranskega plavanja
Plavalni klub Velenje je kot društvo ustanovljen po Zakonu o društvih in je rezident Slovenije. Kot
prejemnik donacij v tem členu dokazujemo njihovo zakonsko ustreznost za koriščenje davčnih olajšav.

Klub lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost
nepridobitni dejavnosti kluba ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena
in ciljev kluba, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere je klub registriran. Pridobitne
dejavnosti so:
organizacija in izvedba začetnih in nadaljevalnih tečajev plavanja
organizacija in izvedba počitniških programov, športnih taborov
organizacija prireditev športnega značaja
izdajanje publikacij
reklamne storitve
organizacija seminarjev, posvetov
organizacija in izvedba tečajev za pridobitev naziva vaditelj plavanja.
III. ČLANSTVO
6. člen
Član kluba je lahko vsak ljubitelj plavanja, ki podpiše pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član
kluba, redno poravnava članarino in sprejema in izvaja kodeks kluba. Če se v klub včlani mladoletna
oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše
pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti
mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v klub podati pisno soglasje.
7. člen
Pravice članov kluba so:
da
da
da
da
da

odločajo o svojem članstvu v klubu
aktivno sodelujejo pri delu kluba
so obveščeni o delu kluba, izvedbi programa in realizaciji finančnega načrta
volijo predsednika kluba in nadzorni odbor
so lahko izvoljeni v organe kluba
8. člen

Dolžnosti članov kluba so:
da
da
da
da
da
da
da

aktivno sodelujejo pri realizaciji dogovorjenih oziroma sprejetih nalog
si prizadevajo za množičnost in kvalitetni napredek plavalnega športa
izpolnjujejo materialne obveznosti, ki so potrebne za delovanja kluba
sodelujejo pri delu organov kluba
skrbijo za objekte in rekvizite kluba in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga
varujejo ugled kluba
spoštujejo kodeks kluba
9. člen

Članstvo v klubu preneha:
z izstopom
s črtanjem
z izključitvijo
Član lahko izstopi iz kluba prostovoljno, če poda pisno izjavo o izstopu.

Član kluba se črta, če kljub pisnemu opominu ne plača članarine v tekočem letu. Črtanje izvede
predsednik kluba oziroma upravni odbor.
Član je lahko izključen iz kluba, če grobo krši določila statuta in če deluje proti interesu kluba. O
izključitvi člana odloča disciplinska komisija, ki o tem izda pisni sklep.
IV. ORGANI KLUBA
10. člen
Organi kluba so:
1.
2.
3.
4.

skupščina
upravni odbor
nadzorni odbor
disciplinska komisija

Mandatna doba članov vseh organov kluba je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve.
SKUPŠČINA KLUBA
11. člen
Skupščina je najvišji organ kluba, sestavljajo jo vsi člani kluba. Sestane se lahko na redni ali izredni
seji skupščine.
12. člen
Redno skupščino skliče upravni odbor najmanj enkrat letno. Vabila z dnevnim redom in gradivom je
treba poslati članom najmanj 15 dni pred zasedanjem skupščine.
13. člen
Redna skupščina sklepa in odloča o naslednjih zadevah:
o dnevnem redu skupščine
o sprejemu statuta, disciplinskega pravilnika, poslovnika o delu skupščine ter o njihovih
dopolnitvah
sprejema zaključni račun in finančni račun
o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja
o prenehanju kluba
voli predsednika in člane nadzornega odbora
voli člane disciplinske komisije
o spremembi imena in naslova sedeža kluba
Člani skupščine so informirani o odločitvah in sprejetih sklepih upravnega odbora o:
o sprejemu letnega strokovnega in tekmovalnega načrta dela
o poročilih strokovnega dela in športnih rezultatov
o podelitvi priznanj, pohval in nagrad plavalcem, trenerjem in zaslužnim plavalnim delavcem ter
organizacijam
o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije in drugih organov kluba

14. člen
Izredna skupščina se skliče:
na zahtevo upravnega odbora
na zahtevo nadzornega odbora
na zahtevo najmanj petine članov kluba
15. člen
Izredna skupščina sklepa samo o stvari, zaradi katere je bila sklicana. Upravni odbor je dolžan sklicati
izredno skupščino najkasneje v roku 30 dni od dneva pobude. V kolikor upravni odbor kluba ne skliče
izredne skupščine v zgoraj navedenem roku, lahko izredno skupščino skliče sklicatelj, ki predloži
dnevni red in ustrezno gradivo.
16. člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino navzočih glasov članov. Če se odloča o statutu, je potrebna
za sprejem dvotretjinska večina navzočih članov. Glasovanje je javno, lahko pa se člani na samem
zasedanju skupščine odločijo za tajni način glasovanja. Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot
polovica članov kluba. Če je skupščina nesklepčna, se zasedanje preloži za 30 minut. Po preteku tega
časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov.
17. člen
Skupščino odpre predsednik kluba in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. O delu
skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: delovni predsednik, dva overitelja in zapisnikar.
UPRAVNI ODBOR
18. člen
Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna
dela ter vodi delo kluba med zasedanji skupščine. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren
predsedniku in skupščini kluba. Odloča o nakupu in prodaji premičnega premoženja ter upravlja s
premoženjem kluba.
19. člen
Upravni odbor sestavljajo:
predsednik kluba
vodja strokovnega aktiva trenerjev, učiteljev in vaditeljev plavanja
vodja sodniškega zbora
8 članov
Upravni odbor šteje 11 članov. Mandat vsakega od članov traja štiri leta.
Predsednika kluba izvoli skupščina z večino prisotnih članov. Člane upravnega odbora izbere
predsednik kluba in jih lahko zamenja kadarkoli v trajanju mandata. Zamenjavo obravnava upravni
odbor na izredni seji.
Upravni odbor odloča o:
o sprejemu letnega strokovnega in tekmovalnega načrta dela
o poročilih strokovnega dela in športnih rezultatov

o nastavitvah in zamenjavah trenerjev, učiteljev in vaditeljev plavanja glede na podane strokovne
in športne programe
o podelitvi priznanj, pohval in nagrad plavalcem, trenerjem, zaslužnim plavalnim delavcem in
organizacijam
o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije in drugih organov kluba
Najpomembnejše naloge upravnega odbora so:
pripravlja gradivo za skupščino in jo sklicuje
izvaja program in druge sklepe skupščine
imenuje in nadzira strokovne delavce
določa sistematizacijo obstoječih in novih delovnih mest in odloča o njihovih nalogah, plačah
sprejema njihove strokovne in športne programe in jih nadzira preko poročil
pripravlja predloge za podelitev priznanj in nagrad
imenuje blagajnika kluba
potrdi letni program dela, koledar tekmovanj, ki ga pripravi strokovni aktiv trenerjev in finančni
načrt
poroča skupščini o svojem delu.
Upravni odbor sklicuje predsednik kluba praviloma šestkrat letno, po potrebi tudi bolj pogosto.
20. člen
Upravni odbor veljavno sklepa, če je navzočih več kot polovica članov. Upravni odbor sprejema sklepe
z večino glasov navzočih članov, pri izenačenem številu glasov prevlada glas predsednika.
21. člen
Predsednik kluba lahko za izvrševanje posameznih nalog imenuje stalna in občasna delovna telesa.
Naloge, število članov in vodjo delovnih teles določi predsednik kluba oziroma upravni odbor kluba.
Stalni delovni telesi sta strokovni aktiv trenerjev, učiteljev in vaditeljev plavanja ter sodniški zbor.
Stalna in začasna delovna telesa niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s temeljnim aktom
kluba. Za svoje delo so odgovorne predsedniku, upravnemu odboru in skupščini kluba.
PREDSEDNIK KLUBA
22. člen
Predsednik zastopa in predstavlja klub v javnosti, pred državnimi organi in drugimi organizacijami v
državi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Voli ga skupščina za
dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren skupščini kluba. Predsednik je odgovoren, da klub deluje v
skladu s pravnim redom v Republiki Sloveniji.
23. člen
Glavne naloge predsednika kluba so:
da
da
da
da
da
da
da

vodi in koordinira delo upravnega odbora
zadolži in nadzira člane upravnega odbora za izvedbo posameznih dogovorjenih nalog
rešuje kadrovsko problematiko
imenuje strokovne sodelavce in jih nadzira
podpisuje pogodbe in druge pomembne listine
skrbi za izvrševanje administrativnih, tehnično organizacijskih in temu podobnih opravil
spremlja in usklajuje delo članov kluba, organov kluba, delovnih teles in zaposlenih v klubu

25. člen
NADZORNI ODBOR
Za uresničevanje in varstvo svojih pravic člani na skupščini iz svoje sredine izvolijo tri člane in dva
nadomestna člana nadzornega odbora. Člani nadzornega odbora iz svoje sredine izvolijo predsednika
nadzornega odbora. Mandat članov nadzornega odbora traja štiri leta.
26. člen
Naloge nadzornega odbora so:
da
da
da
da
da

spremlja delo vseh organov kluba
nadzira upoštevanje pravil in drugih aktov kluba
nadzoruje izvajanje sklepov skupščine in drugih organov ter o tem obvešča skupščino kluba
nadzira materialno in finančno poslovanje kluba
ugotavlja nepravilnosti pri delu organov kluba in opozarja na odpravo napak oz. pomanjkljivosti

Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah poroča skupščini kluba. Letno poročilo sprejme skupščina kluba.
Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen notranji nadzor nad finančnim in
materialnim poslovanjem kluba.
27. člen
Nadzorni odbor veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov
vseh članov. Nadzorni odbor kluba mora o svojem delu, stališčih in sklepih sproti obveščati upravni
odbor, enkrat letno pa tudi skupščino kluba, ki ji je odgovoren za svoje delo.
DISCIPLINSKA KOMISIJA
28. člen
Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov in dveh nadomestnih članov, ki jih določi predsednik
kluba. Disciplinska komisija deluje v skladu s pravili in vodi disciplinski postopek. Člani disciplinske
komisije izberejo predsednika. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe
oziroma sprejema sklepe v skladu z določili disciplinskega pravilnika. Mandat članov disciplinske
komisije kluba traja štiri leta.
29. člen
Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z
večino glasov vseh članov.
30. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so:
kršitve določil statuta kluba
nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu
neizvrševanje sklepov organov kluba
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba
kršenje klubskega kodeksa
kraje, ponarejanje

31. člen
Disciplinska komisija lahko izreče članom kluba naslednje ukrepe:
opomin
javni opomin
izključitev
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prejemnik sklepa pravico pritožbe v roku 15 dni od
prejetega sklepa na upravni odbor kluba, kot drugostopenjski organ. Disciplinska komisija mora o
svojem delu poročati skupščini kluba, kateri je odgovorna za svoje delo.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
32. člen
Klub ima prihodke, s katerimi razpolaga, v skladu s sprejetim finančnim načrtom kluba.
Klub lahko pridobiva prihodke za svoje delovanje:
z
s
z
z
s
s
z
z
s
s
z

rednimi in izrednimi dotacijami Športne zveze Velenje in Mestne občine Velenje
članarino in vadnino
organizacijo in izvedbo plavalnih tečajev, počitniških programov, športnih taborov
dohodki od reklam, marketinških uslug
prispevki donatorjev, sponzorjev in mecenov
prihodki od organizacije prireditev športnega značaja
prihodki od izdajanja publikacij
organizacijo seminarjev
sodelovanjem pri državnih in evropskih projektih
organizacijo seminarjev, posvetov
darili in volili
33. člen

Upravni odbor razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s sprejetim programom dela in finančnim
načrtom. Oboje sprejema upravni odbor in informira skupščino kluba. Materialno in finančno
poslovanje mora biti v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi. Klub ima svoj transakcijski račun pri
banki.
34. člen
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje nepridobitnih dejavnosti, za katero je ustanovljen.
35. člen
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, oziroma pisni pooblaščenec. Odredbodajalec
finančnega in materialnega poslovanja je predsednik kluba.
36. člen
Delo blagajnika, ki ga imenuje predsednik kluba, je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno
materialno dokumentacijo in poslovanje kluba. Vsi podatki se izkazujejo v skladu z računovodskimi
standardi, ki veljajo za društva.

37. člen
Klub ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisano v inventurno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi pisnega sklepa upravnega odbora kluba,
nepremično premoženje pa le na podlagi pisnega sklepa skupščine.
38. člen
Klub ima lahko sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične in pravne osebe, ki klubu
finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko na pisno povabilo
predsednika kluba sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, vendar nimajo pravice odločanja.
VI. PRENEHANJE KLUBA
39. člen
Klub lahko preneha:
s
s
s
s
z

sklepom skupščine z večino glasov prisotnih članov
spojitvijo z drugimi klubi
pripojitvijo k drugemu klubu
stečajem
odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi delovanja oziroma po samem zakonu

V primeru prenehanja kluba preide njegovo premoženje k Športni zvezi Velenje. Proračunska sredstva
pa se vrnejo v proračun.
VII. TEKMOVALCI
40. člen
Tekmovalci predstavljajo klub v Sloveniji in tujini. Naloga vseh plavalcev je, da storijo vse potrebno za
čim boljši uspeh na tekmovanjih, da se športno vedejo, se ravnajo po splošno veljavnih civilizacijskih
normah in sooblikujejo ugled kluba. Tekmovalci so dolžni nositi enotno klubsko opremo na vseh
tekmovanjih doma in v tujini.
Plavalci so dolžni spoštovati klubski kodeks.
VIII. KONČNE DOLOČBE
41. člen
S sprejetjem STATUTA Plavalnega kluba Velenje, dne 19. 12. 2006, prenehajo veljati dosedanja
PRAVILA kluba. Priloga statuta je tudi kodeks plavalnega kluba.

Predsednik kluba
Marko Primožič

