STATUT KARATE KLUBA ZMAJ

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(1) Ime društva je Karate klub Zmaj (v nadaljevanju klub). Sedež kluba je v Ljubljani.
(2) O naslovu kluba odloča izvršni odbor kluba.

2. člen
Klub deluje na območju Republike Slovenije.

3. člen
(1) Klub ima svoj znak in žig.
(2) Znak društva je okrogel in vsebuje lik zmaja ter napis Karate klub Zmaj.
(3) Žig kluba je pravokotnik z napisom Karate klub Zmaj.

4. člen
Klub je član Karate zveze Slovenije in preko nje Olimpijskega komiteja Slovenije.

5. člen
(1) Namen delovanja kluba je v skrbi za povečevanje množičnosti in prepoznavnosti karateja kot borilne
veščine in tekmovalnega športa, prizadevanju za dvig kakovosti znanja karateja pri članih kluba in
razvijanju karateja kot športno-tekmovalne panoge.
(2) Zaradi izpolnjevanja svojega namena, klub izvaja zlasti naslednje naloge:
-

z oglaševanjem kluba preko vseh vrst medijev, z demonstracijami vsebin karateja na izobraževalnih
ustanovah ter z ustrezno kakovostjo treningov z vsebinami namenjenimi tako rekreativcem kot tudi
tekmovalcem, skrbi za prepoznavnost in povečevanje množičnosti karateja kot športa in borilne veščine,

-

z uvajanjem novih vsebin, z interdisciplinarnostjo, s stalnim izobraževanjem trenerjev in njihovo udeležbo
na seminarjih pri priznanih domačih in tujih mentorjih, si prizadeva za dvig kakovosti znanja karateja pri
svojih članih,

-

s sodelovanjem svojih članov v reprezentanci, z individualnim pristopom k treningom, z izvajanjem
meritev ter z udeležbo svojih članov na domačih in mednarodnih tekmovanjih, prispeva k razvoju
karateja kot športno-tekmovalne panoge.

6. člen
Cilji kluba so:
-

povečevati članstvo kluba,

-

dosegati čim boljše tekmovalne rezultate in

-

organizirati druženje med člani kluba.

ČLANSTVO
7. člen
Vsakdo lahko postane član kluba pod pogoji, ki so opredeljeni v tem statutu. Delovanje v klubu temelji na
prostovoljnosti in enakopravnosti članstva.

8. člen
(1) Član kluba lahko postane vsak, ki je pripravljen delovati v skladu s pravili in drugimi akti kluba.
(2) Tekmovalec lahko postane vsak član, ki s klubom sklene pogodbo o sodelovanju.

9. člen
(1) Kdor želi postati član kluba (v nadaljevanju: pristopnik), mora izvršnemu odboru kluba predložiti
pristopno izjavo, iz katere so razvidni njegovi osebni podatki (ime, priimek, naslov stalnega oz.
začasnega prebivališča in rojstni datum) ter izjava, s katero se zaveže:
-

da bo upošteval pravila kluba, klubske pravilnike ter sklepe izvršnega odbora,

-

da bo redno plačeval članarino in vadnino ter druge finančne obveznosti do kluba,

-

da bo nemudoma, najkasneje pa v roku 15 dni od podpisa pristopne izjave, plačal članarino, ter da, v
kolikor tega ne stori, se šteje, da prošnja za članstvo ni bila vložena,

-

da bo pri vadbi upošteval navodila trenerjev,

-

da bo upošteval načela dobrega športnega obnašanja,

-

da bo v primeru izvolitve na klubske funkcije, le-te vestno opravljal,

-

da bo skrbno ravnal s klubskim premoženjem, če mu bo le-to zaupano,

-

da ni bil s pravnomočno sodbo obsojen in da zoper njega ni v teku kazenski postopek, zaradi kaznivega
dejanja za katerega je zagrožena kazen zapora treh let ali višja.,

-

da v obdobju krajšem od petih let od izročitve pristopne izjave klubu ni bil izključen iz članstva kluba,

-

da se ne včlanjuje zaradi motivov, ki niso v skladu s poslanstvom in duhom kluba (npr. z namenom
zlorabe znanja borilne veščine).

(2) Pristopno izjavo mladoletne osebe, do dopolnjenega 7. leta starosti mora podpisati zakoniti zastopnik,
pristopno izjavo mladoletne osebe, stare od 7 let do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiše mladoletna
oseba, vendar mora soglasje k pristopu podati zakoniti zastopnik.
(3) Pristopnik, ki klubu izroči pristopno izjavo, mora v roku 15 dni od podpisa pristopne izjave, plačati letno
članarino. V kolikor le-tega ne stori, se šteje, da prošnja za članstvo ni bila vložena.
(4) Izvršni odbor kluba lahko v roku 15 dni od prejema pristopne izjave začne postopek zavrnitve včlanitve
pristopnika v klub in sicer v primeru, ko:
-

je bil pristopnik s pravnomočno sodbo obsojen ali če je zoper njega v teku kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja za katerega je zagrožena kazen zapora treh let ali višja;

-

je bil pristopnik, v obdobju krajšem od petih let od izročitve pristopne izjave klubu, že izključen iz članstva
kluba.

(5) Izvršni odbor kluba lahko od pristopnika zahteva predložitev dokazila o tem, da ni bil s pravnomočno
sodbo obsojen oziroma da zoper njega ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, za katerega je
zagrožena kazen treh ali več let zapora. V kolikor pristopnik tega dokazila ne predloži v roku, ki mu ga
določi izvršni odbor kluba, in ne sme biti krajši od 8 dni, se šteje da prošnjo za članstvo umika.
(6) O zavrnitvi včlanitve v klub mora izvršni odbor kluba odločiti s pisnim sklepom, ki se vroča pristopniku s
priporočeno pošto, ter v sklepu navesti razlog za zavrnitev včlanitve.

10. člen
(1) Člani imajo naslednje obveznosti:
-

da upoštevajo pravila kluba, klubske pravilnike ter sklepe izvršnega odbora,

-

da redno plačujejo članarino in vadnino ter druge finančne obveznosti do kluba,

-

da pri vadbi upoštevajo navodila trenerjev,

-

da upoštevajo načela dobrega športnega obnašanja,

-

da vestno opravljajo klubske funkcije na katere so bili izvoljeni,

-

da skrbno ravnajo s klubskim premoženjem, ki jim je zaupano.

(2) Člani, ki ne vadijo in niso člani ene izmed vadbenih skupin v klubu, nimajo obveznosti plačila vadnine,
kot tudi ne obveznosti iz tretje alineje prvega odstavka tega člena.

11. člen
(1) Člani imajo naslednje pravice:
-

da nosijo klubski znak in izkaznico,

-

da jih trenerji poučujejo v skladu z njihovo stopnjo znanja,

-

da opravljajo izpite za šolske in mojstrske pasove,

-

da v času vadbe uporabljajo klubske naprave in druga sredstva za vadbo,

-

da sodelujejo na športnih in drugih prireditvah, ki so v letnem programu dela kluba,

-

da sodelujejo s predlogi na sestankih,

-

da volijo in so voljeni v vse organe kluba.

(2) Mladoletni člani društva svoje pravice in obveznosti iz naslova članstva uresničujejo preko vsaj enega
njihovega zakonitega zastopnika. Mladoletni člani samostojno nimajo aktivne ali pasivne volilne pravice
do izpolnjenega 15. leta starosti, pač pa njihovo voljo izraža zakoniti zastopnik.
(3) Člani, ki ne vadijo in niso člani ene izmed vadbenih skupin v klubu, nimajo pravic iz druge, tretje in četrte
alineje prvega odstavka tega člena.

12. člen
Član kluba lahko postane tudi tuj državljan.

13. člen
(1) Članstvo v klubu preneha:
-

z izstopom,

-

s črtanjem,

-

z izključitvijo,

-

s smrtjo,

-

s prenehanjem delovanja kluba.

(2) Član kluba lahko izstopi prostovoljno. Izstopna izjava mora biti pisna in podana izvršnemu odboru kluba.
(3) Član kluba, ki je hkrati registrirani tekmovalec pri Karate zvezi Slovenije oziroma drugi panožni zvezi,
mora, preden se registrira kot tekmovalec pri panožni zvezi za drug klub, Karate klub Zmaj zaprositi za
izpisnico. Izpisnico izda klub v skladu s Pravilnikom o prestopih.
(4) Član kluba je po samem statutu črtan iz članstva kluba, če do vključno 30. oktobra tekočega leta ne
plača članarine za tekoče leto.
(5) Izvršni odbor kluba črtanje člana iz članstva kluba ugotovi s sklepom, ki pa je zgolj deklaratorne narave
in se objavi na klubsko običajen način. Pritožba zoper ta sklep je možna v roku 15 dni od objave sklepa.
(6) Član kluba je lahko izključen iz kluba, če grobo krši pravila kluba, klubu povzroči veliko škodo ali ravna
oz. opusti ravnanje na način, ki je v nasprotju z interesom ali ugledom kluba.
(7) Postopek izključitve člana iz kluba se prične na pobudo izvršnega odbora. Vodi ga disciplinska komisija
kluba.
(8) Pritožba zoper odločitev o izključitvi je možna v roku 15 dni od datuma vročitve odločbe o izključitvi. O
pritožbi na prvi stopnji odloča izvršni odbor kluba, na drugi stopnji pa občni zbor kluba.

14. člen
(1) Član kluba, ki ne vadi in ni član ene izmed vadbenih skupin kluba, ne plačuje vadnine.
(2) Izvršni odbor lahko na prošnjo člana kluba le-tega oprosti ali mu zniža plačilo vadnine, če ugotovi, da so
za to podani socialni in/ali drugi razlogi in sicer za čas obstoja takšnih razlogov.
(3) Izvršni odbor lahko iz razlogov spodbujanja interesa članov kluba za vadbo in nastopa na tekmovanjih
najvišjega ranga, člana tekmovalca, oprosti plačila vadnine.
(4) Če je v klub včlanjenih in plačuje vadnino več družinskih članov, ki živijo v istem gospodinjstvu, pri čemer
se kot družinski člani štejejo zakonec, starši, otroci in sorojenci, lahko izvršni odbor posameznemu
takšnemu članu zniža vadnino.
(5) Listo članov kluba, ki so oproščeni plačila vadnine oziroma plačujejo znižano vadnino, vodi izvršni odbor
kluba.

15. člen
Klub ima lahko sponzorje in donatorje, ki so lahko fizične in pravne osebe, ki klubu materialno ali kako
drugače pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na občnem zboru, nimajo pa
pravice odločanja.

ORGANI KLUBA
16. člen
(1) Organi kluba so:
-

občni zbor,

-

izvršni odbor,

-

nadzorni odbor,

-

disciplinska komisija.

(2) Občni zbor je najvišji organ kluba in voli druge njegove organe. Člani organov kluba se praviloma volijo
na istem občnem zboru.
(3) Mandatna doba predsednika kluba, članov izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske
komisije, je štiri leta. Po izteku mandatne dobe so člani lahko ponovno izvoljeni. Občni zbor lahko razreši
posameznega člana organa tudi pred potekom mandata.
(4) V primeru zamenjave oziroma razrešitve posameznega člana organov kluba, novemu članu poteče
mandat hkrati z ostalimi člani organov kluba.
(5) Klub ima lahko tudi druge organe oziroma komisije, ki so potrebne za delovanje kluba, kot so glavni
trener, sekretar kluba, inventurna komisija, sponzorski odbor, ipd. Te organe oziroma komisije na predlog
predsednika imenuje in razrešuje izvršni odbor kluba, kateri jim tudi določi delokrog, pravice, pristojnosti
in obveznosti. Ti organi oziroma komisije so lahko sestavljeni iz članov ali nečlanov kluba. Za njihovo
delo odgovarja izvršni odbor kluba, zavezani pa so delovati v skladu z veljavnimi akti kluba in zakonskimi
predpisi.

OBČNI ZBOR
17. člen
(1) Občni zbor sestavljajo tisti člani kluba, ki imajo na presečni dan (v nadaljevanju: PD) status člana kluba.
(2) Presečni dan je dan, ki nastopi šestdeset dni pred dnevom občnega zbora (v nadaljevanju: DOZ).
(3) Volilno pravico oziroma pravico glasovanja na občnem zboru imajo vsi člani v skladu z 11. členom
statuta.

18. člen
(1) Občni zbor je lahko redni ali izredni.
(2) Redni občni zbor skliče predsednik kluba najmanj enkrat letno.
(3) Izredni občni zbor se skliče na zahtevo predsednika kluba, nadzornega odbora ali polovice članov kluba.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, za katero je sklican. Predsednik kluba je dolžan sklicati izredni
občni zbor najkasneje v roku 30 dni po prejemu pisne zahteve. V nasprotnem primeru lahko skliče
izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali.
(4) Sklic občnega zbora mora biti, skupaj z dnevnim redom, objavljen na socialnih omrežjih kluba in
posredovan članom po elektronski pošti najmanj 7 dni pred dnevom občnega zbora.

19. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov članov s pravico glasovanja. Če se odloča o spremembi
statuta ali o prenehanju delovanja kluba, sta potrebni za glasovanje najmanj dve tretjini navzočih glasov
članov s pravico glasovanja. Volitve so praviloma javne, razen če občni zbor ne odloči drugače. V primeru
zahteve za predčasno razrešitev organov morajo za razrešitev glasovati vsaj dve tretjini vseh članov kluba z
volilno pravico.

20. člen
Nečlani kluba smejo prisostvovati in razpravljati na občnem zboru, če jim občni zbor to dovoli. Nimajo pa
pravice glasovanja.

21. člen
(1) Občni zbor je sklepčen, če je ob uri, ki je v sklicu občnega zbora določena za njegov začetek (v
nadaljevanju: predvideni začetek), navzočih več kot polovica članov s pravico glasovanja.
(2) Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek občnega zbora odloži za največ 15
minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot četrtina članov s pravico glasovanja. Če
občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek občnega zbora odloži za nadaljnjih 15 minut, nakar je občni
zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov s pravico glasovanja.

22. člen
Občni zbor odpre predsednik kluba in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva, ki ga
sestavljajo zapisnikar in dva overitelja zapisnika, kadar gre za občni zbor, na katerem se volijo člani organov
kluba, pa tudi volilna komisija ter drugi organi kluba.

23. člen
Občni zbor:
-

sklepa o dnevnem redu občnega zbora,

-

razpravlja o delu in poročilih organov kluba in sklepa o njih,

-

sprejema delovni program kluba,

-

odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora, nadzornega odbora in odločbam disciplinske
komisije,

-

potrjuje letno poročilo za preteklo leto in sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto,

-

sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter Pravilnik o finančnem poslovanju,

-

z glasovanjem kot določa statut voli in razrešuje predsednika, izvršni odbor, nadzorni odbor, disciplinsko
komisijo,

-

odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

-

dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,

-

in

-

odloči o prenehanju in združitvi kluba.

24. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba
overitelja zapisnika.

IZVRŠNI ODBOR
25. člen
(1) Izvršni odbor vodi predsednik kluba. Izvršni odbor vodi klub. Je izvršilni organ kluba in opravlja zadeve,
ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.
(2) Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

26. člen
Izvršni odbor opravlja naslednje zadeve:
-

sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor,

-

pripravlja in sprejema splošne akte kluba, razen Pravilnika o finančnem poslovanju,

-

pripravlja in sestavlja predlog za letno poročilo in finančni načrt,

-

sestavlja letni koledar tekmovanj,

-

ugotavlja morebitne kršitve pogodbenih obveznosti članov tekmovalcev ter sprejema odločitve o vlaganju
pravovarstvenih zahtevkov na podlagi ugotovljenih kršitev,

-

vodi evidenco članov,

-

iz vrst članov ali nečlanov kluba imenuje stalne in občasne organe oziroma komisije,

-

skrbi za finančno poslovanje in za sredstva kluba.

27. člen
(1) Izvršni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Sestavljajo ga predsednik kluba in dva
člana. Občni zbor na predlog kandidata za predsednika izvoli izvršni odbor.
(2) Predsednik izvršnega odbora je predsednik kluba in je hkrati tudi zastopnik kluba. V primeru odsotnosti,
predsednika zamenjuje član izvršnega odbora, ki ga pooblasti predsednik.
(3) Mandatna doba predsednika in izvršnega odbora je štiri leta in velja načelo ponovne izvolitve.

 člen
Izvršni odbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
Izvršni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvujeta vsaj dva člana. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje
večina navzočih članov. Predsednik lahko na seje izvršnega odbora povabi kateregakoli člana.

 člen
Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v
tujini. Predsednik kluba zastopa klub navzven. Predsednik kluba lahko enkratno ali trajno za posamezne
zadeve pooblasti preostale člane izvršnega odbora.

NADZORNI ODBOR
 člen
Nadzorni organ je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Predsednika nadzornega odbora izvoli
občni zbor.
 člen
(1) Naloge nadzornega odbora so:
-

spremljanje dela izvršnega odbora med dvema občnima zboroma,

-

nadziranje finančnega poslovanja kluba in

-

nadziranje izvajanja statuta in drugih aktov kluba ter sklepov organov kluba.

(2) Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati vsaj enkrat letno.

 člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če seji prisostvujeta vsaj dva člana. Sklepi so sprejeti, če zanje
glasuje večina navzočih članov.

 člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh
sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

 člen
Mandat nadzornega odbora traja štiri leta in velja načelo ponovne izvolitve.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
 člen
Disciplinska komisija je sestavljena iz treh članov. Predsednika in člana disciplinske komisije izvoli občni
zbor. Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z Disciplinskim
pravilnikom kluba.

 člen
(1) Naloge in pristojnosti disciplinske komisije so, da:
-

vodi disciplinski postopek zoper člane kluba v primerih kršenja pravil, kršenja določil, drugih normativnih
aktov kluba in sklepov organov kluba,

-

izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom kluba.

(2) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedbenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom lahko izreka
disciplinska komisija so:
-

opomin,

-

javni opomin,

-

izključitev.

(3) Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če seji prisostvujeta vsaj 2 člana disciplinske komisije.
Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

(4) O pritožbah zoper ukrepe disciplinske komisije odloča na prvi stopnji izvršni odbor kluba, na drugi stopnji
pa občni zbor članov.

 člen
Mandat disciplinske komisije traja štiri leta in velja načelo ponovne izvolitve.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
 člen
Sredstva za delovanje kluba so:
-

članarina in vadnina,

-

prispevki donatorjev in sponzorjev

-

proračunsko dodeljena sredstva ter

-

drugi viri.

 člen
S finančnimi sredstvi kluba upravlja izvršni odbor kluba. Finančno poslovanje kluba nadzira nadzorni odbor.

 člen
Finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in se vodi v skladu s
Pravilnikom o finančnem poslovanju kluba.

 člen
(1) Klub ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je
nična.
(2) Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v teh
pravilih.

 člen
(1) Klub zagotavlja podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na način in v obliki, ki sta
določena s Pravilnikom o finančnem poslovanju kluba.
(2) Podatki se izkazujejo v skladu z veljavnim računovodskim standardom za društva.
(3) Klub vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva.

 člen

Finančno poslovanje kluba poteka preko transakcijskega računa. Gotovinsko poslovanje poteka v skladu z
Zakonom o davčnih blagajnah, temu primerna je evidenca blagajne in se vodi samo ob registraciji davčne
blagajne. Poročanje o finančnem poslovanju je sestavni del letnega poročila zajetega v 45. členu statuta.

 člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba, lahko pa tudi člani, ki jih pooblasti izvršni odbor
kluba.

 člen
(1) Klub mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki vsebuje bilanco
stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju kluba.
(2) Poročilo mora obsegati resnični prikaz premoženja in poslovanja kluba. Ob statusnih spremembah
oziroma prenehanju kluba mora izdelati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne
spremembe ali prenehanja.
(3) Letno poročilo sprejme občni zbor kluba. Poročilo je veljavno sprejeto, če je bil pred sprejetjem opravljen
notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba.
(4) Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora klub do 31. marca tekočega leta, v primeru statusne
spremembe ali prenehanja kluba pa v roku dveh mesecev po spremembi oziroma prenehanju, predložiti
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

 člen
Klub lahko za vodenje poslovnih knjig sklene pogodbo z računovodskim servisom ali finančnim
strokovnjakom.

JAVNOST DELOVANJA
 člen
(1) Delovanje kluba je javno. Javnost delovanja zagotavlja klub z obveščanjem članov in drugih
zainteresiranih preko:
-

zapisnikov sej organov kluba,

-

elektronske pošte,

-

spletne strani,

-

internega glasila in

-

sredstev javnega obveščanja.

(2) Za zagotovitev javnosti delovanja in posredovanje informacij o delovanju kluba je odgovoren predsednik
kluba ali pooblaščeni član izvršnega odbora kluba.

PRENEHANJE KLUBA
 člen
Klub lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi klubi ali društvi, s pripojitvijo k drugemu klubu ali
društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

 člen
(1) Klub preneha po volji članov, če zbor članov z dvotretjinsko večino navzočih članov sprejme sklep o
prenehanju kluba. Sklep mora vsebovati ime kluba ali društva, ustanove ali druge nepridobitne pravne
osebe s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba
(prevzemnik premoženja).

(2) Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa
prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa kluba iz registra društev.

 člen
Po samem Zakonu o društvih, klub preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v nasprotju s
pravnim redom Republike Slovenije. V takem primeru odloči o prenosu premoženja, v skladu s predpisi o
likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava, določen pristojni državni organ.

KONČNE DOLOČBE
 člen
V skladu s statutom ima klub poleg statuta še naslednje splošne akte:
-

Disciplinski pravilnik,

-

Pravilnik o finančnem poslovanju,

-

Pravilnik o registraciji in prestopu tekmovalcev.

Klub lahko tudi druga področja delovanja uredi s pravilniki. Za sprejem in tolmačenje pravilnikov je pristojen
izvršni odbor kluba, razen Pravilnika o finančnem poslovanju, katerega sprejema občni zbor kluba.

 člen
Ta statut je sprejel občni zbor kluba dne 11. 4. 2018 in začne veljati z dnevom, ko pristojni upravni organ izda
odločbo o vpisu v register društev. Z dnem, ko začne veljati ta statut preneha veljati statut, ki ga je sprejel
občni zbor kluba dne 2. 4. 2007.

KARATE KLUB ZMAJ
Matija Sevšek, predsednik

