Na podlagi 8. in 9. dlena Zakona o dru5tvih (Uradni list RS, St. 60/95 in 89/99) je ustanovna
skup5dina Teni5kega kluba StraZi5de, dne 26.5.2001 sprejela naslednji

STATUT
TENISKEGA KLUBA STRAZISCE
I. SPLOSNE DOLOCBE
l.ilen
Teni5ki klub Straii5ie
Teni5ki klub StraZi5de (v nadaljnjem besedilu: DruStvo) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno
zdrulenje fizidnih oseb, ki se ukvarjajo s Sportnimi, Sportno rekreativnimi in Sportno vzgojnjmi
dejavnostmi.
2. ilen
SedeZ

Dru5tvo je pravna oseba zasebnega prava. SedeZ dru5tva je v Kranju, Jernejeva 12.
3. ilen

Znak in peiat
Dru5tvo ima svoj znak in pedat. Znak je sestavljen iz simbola, ki ponazarja teni5ko Logico in napis
TENISKI KLUB STRAZISCE. Pedat vsebuje znak, ki ponazarja teni5ko Logico in napis TENISKI
KLUB SfnaZtSeE. Pedat je okrogle oblike v premeru 30 mm .
4. ilen
Sodelovanje

Dru5tvo lahko sodeluje

z drugimi pravnimi in

f,rzidnimi osebami,

ki

so povezani z dejavnostjo

druStva.

Dru5tvo je lahko tudi ustanovitelj drugih pravnih subjektov.
5. ilen

ilanstvo v organizacijah
Dru5tvo se lahko vdlani v sorodno domado, tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in
cilji, predpisanimi s tem statutom, pod pogojem, da dejavnost te domade, tuje ali mednarodne
organizacije ni v nasprotju s pravnim redom Slovenije.
6. ilen
Demokratiinost in javnost

Delovanje Dru5tva temelji na nadelih demokratidnosti in javnosti.

Clane Dru5tva obve5da:
o preko oglasne deske v prostorih DruStva;
. s pravico vpogleda dlanov v zapisnike organov DruStva;
o z izdajo internega glasila.
Sir5o iavnost obveSda:

o s tem, da so seje organov DruStvajavne;
o prek sredstev javnega obveSdanja.
Zazagotovitev javnosti dela je odgovoren upravni odbor Dru5tva.

II. NAMENI IN CILJT DRUSTVA
7.

ilen

Namen Dru5tva
Namen Dru5tva je povezovanje svojih dlanov
dejavnost Dru5tva.

v

Sportno, Spotrtno rekreativno

in Sportno vzgojno

8. ilen

Cilji Dru5tva
Dru5tvo ima naslednje cilje:
o pospe5uj e razvoj in Stevilo Sportnih panog in dejavnosti v okviru DruStva s posebnim povdarkom
na rekreativnem Sportu, Sportni vzgoji in zdravem Zivljenju;
o sodelovanje z organiziranjami in institucijami, ki se strokovno ali znanstveno ukvarjajo s
podrodjem Sporta;
o spodbujanje dlanov za strokovno izpopolnjevanje;
. sodelovanje pri oblikovanju Sportne dejavnosti v oZji in Sir5i lokalni skupnosti;
o prizadevanje za strokovno raven dela DruStva.
9. ilen

Uresniievanje ciljev
DruStvo uresniduje svoje cilje skozi:
. rzvajanje Sportne dejavnosti v smislu Sporta zavse;
. organiziranje in izvajanje Sportne rekreacije, kar omogoda vkljudevanje ljudem vseh starostnih
stopenj in socialnih kategorij;
. organiziranje Sportnih, Sportno kultumih in zabavnih prireditev sredanj in tekmovanj in v okviru
teh opravljanje gostinske dejavnosti;
o vzgojo rnizobraLevanje Sportnih kadrov;
. organiziranje in prirejanje Sportnih posvetovanj, sredanj in seminarjev;
o sodelovarye z organizacijami in institucijami na podrodju Sporta, Sportne rekreacije, Sportnega
izobr aLev anja in Sportnih prireditev ;
o zbiranje strokovne literature in publiciranje literature o delu DruStva;

o
o
o

skrbeti za Sportne objekte, ki so v lasti ali upravljanju Dru5tva ter pomaga drugim dru5tvom pri
v zdrLev anju in upravlj anj u Sportnih obj ektov ;
Sirjenje in popularizacijo Sporta in Sportne zavesti med obdani;
pridobivanje materialnih in finandnih sredstev zaizvajanje dejavnosti Dru5tva.

10.

ilen

Dru5tvo lahko opravlja za zagotovitev financiranja svojega delovanja v okviru zakona tudi
pidobitno dejavnost v obsegu, potrebnem za doseganje osnovnih namenov, ciljev in nalog, in sicer:
- priloZnostno prodajo propagandnega dru5tvenega materiala in izdelkov, ki predstavljajo dru5tvo
(druStveni amblemi, znadke, zastave, maskote, bro5ure, almanahi, bilteni, navija5ki pripomodki
z dru5tvenimi oznakami ipd.),
- organiziranje vadbe zanedlane druStva
- prodajo Sportne opreme in Sportnih rekvizitov
- gostinsko dejavnost:

-
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Klub lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s sredstvi kluba ali njihovimi lastnimi
sredstvi prenese na druge pravne ali fizidne osebe na podlagi zakupne, delovrSne ali druge
predmetu ustrezne pogodbe.
PreseZek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseZe z neposrednim opravljanjem pridobitne
dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog kluba v skladu z zakonom in tem
statutom.

III. dLANSTVO
I

l. ilen

Pogoji tlanstva

elan DruStva lahko postane vsak, ki sprejme statut, se ravna po njem ter rzrazi Zeljo postati

dlan

DruStva in v ta namen podpi5e pristopno izjavo in plada dlanarino.
elan Dru5tva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj dr1avljan.
ilanstvo v DruStvu je prostovoljno.
i lanstvo v DruStvu s e izkazuje i dlanskim i izkaznicami.
Dru5tvo ima redne in dastne dlane.

ilen
Mladoletni ilani
12.

Ob vdlanitvi mladoletnika do dopolnjenega 7. leta starosti v DruStvo podpi5e pristopno izjavo
njegov zakoniti zastopnik, mladoletnik, ki je starej5i od 7 let in mlaj5i od 15 let ob vdlanitvi v

Dru5tvo podpi5e pristopno izjavo sam, pred vstopom v DruStvo pa mora predloZiti pisno soglasje
zakonitega zastopnika.
13. ilen

iastni ilani
Dru5tvo ima tudi dastne dlane.
Naziv dastnega dlana lahko dobi dlan Dru5tva, ki ima posebne zasluge za ruzvoj in uspe5no delo
Dru5tva. Naziv dastnega dlana podeli DruStvo lahko tudi nedlanu, ki ima velike zasluge na podrodju
delovanja DruStva. Naziv dastnega dlana podeljuje skup5dina na predlog upravnega odbora.
V tekodem letu skupSdina lahko podeli najved trinazive dastnega dlana.
ee oseba, ki se ji podeli naziv dastnega dlana, ni dlan Dru5tva, nima pravice odlodanja.
iastno dlanstvo se izkazuje s dastno izkaznico.

ilen
Pravice ilanov
14.

Pravice dlanov DruStva so, da :
o volijo in so voljeni v organe Dru5tva;
. sodelujejo pri delu in odlodajo o organih DruStva;
. uporabljajo skupne doseZke in rezultate DruStva pri svojem delu;
o uresnidujejo svoje osebne interese na podrodju dejavnosti Dru5tva;
. dajejo predloge za delo DruStva in sodelujejo v okviru organizacij prireditev
nalog Dru5tva;
o sprejemajo nagrade in pohvale za delo v Dru5tvu ter za doseZene uspehe.

in izpolnjevanju

ilen
DolZnosti ilanov
15.

DolZnosti dlanov DruStva so, da:
o spo5tujejo statut in druge akte oziroma pravilnike ter sklepe organov Dru5tva;
o aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresnidevanju ciljev in nalog Dru5tva;
. dajejo Dru5tvu informacije, ki so potrebne zaizvajanje skupno dogovorjenih nalog;
. prena5ajo izku5nje in znanje na mlajSe dlane DruStva;
. varujejo ugled DruStva.
o redno pladujejo dlanarino.

I6. ilen
Prenehanje ilanstva
elanstvo v Dru5tvu preneha:
o s prostovoljnim izstopom;
o s drtanjem;

.
o

zrzkljuditvijo;
s smrtio.

ilan prostovoljno izstopi iz DruStva, de upravnemu

odboru poSlje pisno izjavo o izstopu.

Clana drtaiz dlanstva upravni odbor, de ta kljub opominu ne plada dlanarine v tekodem letu.

O izkljuditvi dlana iz Dru5tva odloda disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu s
Poslovnikom o disciplinski komisiji.

IV. ORGANIZACIJA DRUSTVA
17. ilen

Organi Drulfva
Organi so:

o skup5dina;
. upravni odbor;
o nadzorna komisija;
o disciplinska komisija.
SKUPSiINA
18. ilen
Skupliina

Skup5dina

je najvi5ji organ Dru5tva, ki jo sestavljajo vsi dlani.

19. ilen
Seja skupliine
Seja skup5dine je lahko redna ali izredna. Redno sejo skup5dine sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredna seja skup5dine pa se sklide po sklepu upravnega odbora, nazahtevo nadzome komisije ali
nazahtevo tretjine (1/3) dlanov dru5tva.
Upravni odbor je dolZan sklicati izredno sejo skup5dine v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.
ee upravni odbor izredne seje skup5dine ne sklide v predpisanem roku, jo sklide predlagatelj, ki
mora predloZiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredna seja skupSdine sklepa le o zadevi, zakateroje sklicana.
O sklicu seje skup5dine morajo biti dlani Dru5tva obve5deni najmanj sedem (7) dni pred dnevom
sklica.
20 . ilen
Odloianje skup5iine
Skup5dina sprejema svoje sklepe z vedino glasov navzodih dlanov.
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Ce se odloda o spremembi statuta, je potrebno , da za to glasujeta najmanj dve tretjini (213) navzodih
dlanov.

Ko se glasuje o razre5itvi organov Dru5tva, ne morejo o tem glasovati dlani organov DruStva.
21. ilen

Akti in poslovniki
Za ureditev delovanja Dru5tva na posameznem podrodju lahko skup5dina sprejme poseben akt
oziroma poslovnik, ki pa ne sme biti v nasprotju s statutom DruStva.
22. ilen

Sklepinost skup5iine
Skup5dina

je sklepdna, de je

ob predvidenem zadetku navzo(ih ved kot polovica dlanov Dru5tva.

ee skup5dina ni sklepdna, se zasedanje odloZi za trideset (30) minut. Po preteku tega dasa je
skup5dina sklepdna, de je prisotnih nejmanj petnajst (15) dlanov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se dlani na samem zasedanju odlodijo za tajni nadin
glasovanja.
Volitve v organe so praviloma tajne.
Volitve v organe Dru5tva ureja Poslovnik o volitvah v organe Teni5kega kluba StraZi5de.

23. ilen
Delovno predsedstvo

Sejo skup5dine odpre predsednik upravnega odbora in jo vodi, dokler skup5dina ne izvoli svojega
delovnega predsedstva. Poleg tega skup5dina izvoli 5e zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po
potrebi pa tudi volilno komisiio in druge delovne organe.
24. ilen
Naloge skup5iine

Naloge skup5dine:
o sklepa o dnevnem redu;
o sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte oziroma poslovnike DruStva;
. sprejema program dela DruStva;
. sprejema finandni nadrt in zakljudni radun;
o odloda o vi5ini dlanarine;
o v skladu s poslovnikom o volitvah voli in razresuje dlane upravnega odbora, nadzorne komisije in
disciplinske komisije;

o
o
o
o

odloda o pritoZbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzorne komisije in disciplinske komisije;
odloda o vkljudevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
dokondno odloda o izkljuditvi dlana iz DruStva;
odloda o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in dlani DruStva v skladu z namenom in cilji
DruStva;
o odloda o ustanovitvi zavodov in gospodarskih druZb;
o odloda o nakupu in prodaji nepremidnin;
o odloda o prenehanju Dru5tva.
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti upravnemu odboru poslani najmanj tri (3) dni pred
sklicem skup5dine.
25. ilen

Zapisnik skup5iine
O delu skup5dine se pi5e zapisnik, ki ga podpi5e predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in
oba overovitelja zapisnika.

UPRAVNI ODBOR
26. ilen
Upravni odbor

Upravni odbor opravlja organizacijske, strokovno-tehnidne in upravne ter upravljalske zadeve.
Je izvrSni organ skup5dine in opravlja zadeve, ki mu jih naloZi skup5dina ter zadeve, ki po svoji
ravni sodijo v njegovo delovno podrodje.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupSdini.

27. ilen
Sestava upravnega odbora

Upravni odbor sestavljajo:
o predsednik;
o tajnik;
. blagajnik;
o ostala dlana upravnega odbora.
Upravni odbor Steje pet (5) dlanov. Posamezne funkcije dlani upravnega odbora dolodijo med seboj.
Upravni odbor lahko za opravljanje posamezne naloge pooblasti tudi drugega dlana Dru5tva, ki sicer
ni dlan upravnega odbora.
Zaizvrlevanje nalog je posameznik odgovoren upravnemu odboru.

28. ilen
Zastopanje Dru5tva

Predsednik (v primeru njegove odsotnosti ali zadrL.anosti pa dlan upravnega odbora) upravnega
odbora posamidno zastopa Dru5tvo pred drZavnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi
osebami po navodilih upravnega odbora.
29. ilen
Mandat upravnega odbora

Clane upravnega odbora voli skup5dina za dobo Stirih let. Funkcionarji so lahko vedkrat izvoljeni.
Mandat traja Stiri leta.
30. ilen

Poslovnik o delu upravnega odbora
Delovanje upravnega odbora opredeljuje Poslovnik o upravnem odboru.

NADZORNA KOMISIJA
31.

ilen

Sestava komisije
Nadzorna komisija je sestavljena iz treh (3) dlanov,
Komisija izvoli iz svoje sredine predsednika.

ki jih izvoli

skup5dina za dobo Stirih let.

32. ilen
Naloga komisije

Naloga nadzorne komisije je, da spremlja delo vseh organov Dru5tva ter, da vr5i stalni nadzor nad
finandnim poslovanjem Dru5tva in zakonitostjo delovanja Dru5tva.
Nadzorna komisija je odgovorna skup5dini in ji mora pismeno porodati vsaj enkrat v koledarskem
letu.

ilen
Sklepi komisije
33.

Nadzorna komisija sprejema veljavne sklepe, de so prisotni vsi trije dlani in de zanje glasujeta vsaj
dva dlana. elani nadzorne komisije imajo pravico udeleZevati se sej upravnega odbora, vendar brez
pravice odlodania.

B

34. ilen

Poslovnik komisije
Delovanje nadzorne komisije opredeljuje Poslovnik o nadzorni komisiji.

DISCPLINSKA KOMISI.IA
35.

ilen

Sestava komisije

Disciplinsko komisijo sestavlja pet (5) dlanov, ki jih izvoli skupSdina za dobo Stirih let. Predsednika
disciplinske komisije izvolijo dlani disciplinske komisije iz svoje sredine.
36. ilen
Seje komisije

elani disciplinske komisije se sestajajo po potrebi, na podlagi pisnih zahtev dlanov ali organov
DruStva.
Seje disciplinske komisije vodi predsednik disciplinske komisije.
Vsako pisno zahtevoje disciplinska komisij a dolLna razreSiti v tridesetih (30) dneh.

37. ilen
Disciplinski prekrSek

Za disciplinski prekrSek dlanov Dru5tva se Steje huj5e nespo5tovanje pravil in sklepov organov
DruStva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled DruStva.
ilen
Disciplinske kr5itve
38.

Disciplinske kr5itve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
o kr5itve dolodb statuta;
o nevestno izvr5evanje sprejetih zadolLitev in funkcij v Dru5tvu;
o neizvr5evanje sklepov organov DruStva;
. dejanja, ki kakorkoli Skodujejo ugledu Dru5tva.
39. ilen

Vrste disciplinskih ukrepov

Disciplinski ukrepi,

ki jih po izvedenem

postopku

v skladu s pravilnikom

izrede disciplinska

komisija so:
o opomin;
o javni opomin;
o izkljuditev.
V primeru, da disciplinska komisija ugotovi kr5itev, zaradi katere je nastala materialna oziroma
finandna Skoda, lahko poleg izredenega ukrepa podazahtevo po poravnavi nastale Skode.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritoZbe na skup5dino kot
drugostopenj ski organ.
40. ilen

Poslovnik komisije
Delovanje disciplinske komisije opredeljuje Poslovnik o disciplinski komisiji.

V. FTNAXENO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUSTVA
41. ilen
Dohodki druStva

Dohodki dru5tva so:
o dlanarina;
o darila, volila;
o prispevki sponzorjev in donatorjev;
o javna sredstva;
o dohodek iz dejavnosti DruStva in naslova materialnih pravic;
o drugi viri.

ie

Dru5tvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosli, zakatero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoZenja Dru5tva med njegove dlane je nidna.
12. ilen
PremoZenje dru5tva

PremoZenje DruStva sestavljajo premidnine in nepremidnine, ki so last Dru5tva in so kot take
vpisane v inventarno knjigo.
S premoZenjem Dru5tva upravlja upravni odbor.
Premidnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora,
rMen de ni s pravilniki dolodeno drugade.
O nakupu in odtujitvi nepremidnin odloda skup5dina DruStva.

13. ilen

Materialno in finanino poslovanje
Materialno in finandno poslovanje mora biti v skladu zna(eli, ki veljajo za dru5tva ter v skladu z
veljavnimi predpisi.
Materialna in finandna evidenca se opravlja po nadelih blagajniSkega in materialnega poslovanja.
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44. ilen

Transakcijski raiun
Dru5tvo svoje finandno poslovanje odvija preko svojega transakcijskega raduna, odprtega pri GB
d.d. v Kranju.
45. ilen
Podpisovanje listin
Finandne in materialne listine podpisujejo dlani, ki jih dolodi upravni odbor, razen de ni s poslovniki
dolodeno drugade. Odredbodajalec ie predsednik upravnega odbora.
46. ilen

Sponzorji
DruStvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizidne ali pravne osebe, ki Dru5tvu
materialno, moralno ali kako drugade pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah
skup5dine, nimajo pa pravice odlodanja.
Sponzorji ne smejo biti politidne stranke ali verske organizacije.

VI. KONCNE DOLOCBE
47. ilen
Prenehanje druStva
Dru5tvo preneha:
o s sklepom skup5dine z dvo tretjinsko (213) veilno vseh dlanov;
. po samem zakonu;
49. ilen
Sredstva ob prenehanju

V primeru

prenehanja DruStva skup5dina s sklepom dolodi ime po dejavnosti sorodnega druStva,
ustanovljenega skladno z zakonom o druStvih, na katerega se prenese premoZenje, ki ostane po
izpolnitvi in poravnavi vseh obveznosti Dru5tva. Proradunska sredstva se vradajo proradunu.

ilen
Veljavnost statuta
50.

Ta statut je sprejela skup5dina na svoji seji dne 26.5.2009 in velja takoj.

PredsednikDruStva: / t
S lavko Cv etanovry'/,'/f/ ft
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