STATUT POTAPLJAŠKEGA DRUŠTVA
»PONIREK«

Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) so člani potapljaškega
društva PONIREK, po predhodni javni obravnavi na rednem občnem zboru ter
uskladitvi z navedenim zakonom sprejeli:

STATUT POTAPLJAŠKEGA DRUŠTVA »PONIREK«

I. SPLOŠNE DOLOČBE:

1. člen
Ime društva je »PONIREK« potapljaški klub. Sedež društva je Ulica heroja
Marinclja 2, Kočevje.
2. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb –
tekmovalcev in ljubiteljev športno-rekreativne dejavnosti, ki združuje, vključuje in
povezuje člane v naslednjih športnih panogah: potapljanje, plavanje, športni
ribolov, jadranje ter ostali športi povezani z morjem in sladkimi vodami.
3. člen
Društvo deluje v občini Kočevje.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava
5. člen
Znak društva vsebuje stilizirano podobo vodne ptice – ponirka, v spodnjem delu
znaka pa je oblikovan napis »Potapljaško društvo PONIREK Kočevje«.

6. člen
Žig društva vsebuje znak s pripisom »potapljaško društvo PONIREK 1330
Kočevje«.
7. člen
Društvo sodeluje z drugimi športnimi organizacijami ter drugimi pravnimi osebami.
8. člen
Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s sorodnimi
nameni in cilji, kot so predpisani s tem statutom in ki so v skladu s pravnim redom
Republike Slovenije.
9. člen
Delovanje društva je javno, podatki vpisani v register so javni. Društvo obvešča
javnost:
- Z objavo vabil in zapisnikov na oglasni deski
- S tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom
društva
- S tem, da so seje organov društva javne in da se nanje lahko vabijo
novinarji ter druge osebe, ki izkažejo tak interes
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.
10. Člen
Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
-

-

S pripravljanjem in organizacijo tekmovanj ter sodelovanjem svojih članov
na tekmovanjih in drugih prireditvah
S pripravljanjem ter organizacijo treningov, priprav in enodnevnih ali daljših
srečanj svojih članov in zunanjih udeležencev, kar pripomore k boljši
kvaliteti tekmovalcev in članov
S pripravljanjem ter organizacijo tečajev, kar nedvomno širi in popularizira
tovrstni šport
S pridobivanjem finančnih virov s pomočjo sponzorjev ter z organizacijo
predavanj, tečajev in drugih dejavnosti

ČLANSTVO

II.

11. Člen
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tudi tujec in
deluje v društvu pod enakimi pogoji, če sprejme statut društva, se po njem ravna
ter izrazi željo postati član društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Člane
sprejema v društvo upravni odbor. Če se v društvo včlani mladoletnik do
dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga
zastopa v organih društva.
12. Člen
Društvo ima tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki
ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana
društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju
potapljaštva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega
odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima
pravice odločanja. Častni član društva ne plačuje članarine.
13. Člen
Pravice članov društva so:
-

Da volijo in so izvoljeni v organe društva
Da sodelujejo pri aktivnostih društva
Da dajejo predloge ter sugestije organom društva pri delu in izpolnjevanju
nalog
14. Člen

Dolžnosti članov društva so:
-

Da volijo in so izvoljeni v organe društva
Da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi
delovnega programa društva
Da skrbijo za športne rekvizite in sredstva, ki so last društva, kot dober
gospodar
Da s svojimi dejanji ne škodijo ugledu društva v javnosti
Da plačujejo članarino

15. Člen
Članstvo v društvu preneha:
-

-

III.

S prostovoljnim izstopom
S črtanjem članstvo v društvu avtomatično preneha po enoletni
neaktivnosti, po predhodnem opominu
Član se izključi iz društva po sklepu, če grobo krši pravice in dolžnosti
naštete v 13. in 14. členu statuta, če zavestno ravna proti interesu in
ugledu društva
S smrtjo

ORGANIZACIJA
16. Člen

Stalni organi društva so:
- Občni zbor
- Upravni odbor
- Nadzorni odbor
- Disciplinska komisija
OBČNI ZBOR
17. Člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe. Sestavljajo ga
vsi aktivni člani društva.
18. Člen
Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor
enkrat letno, izrednega pa po potrebi. Izredni občni zbor lahko skliče upravni
odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine
članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega
meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru ga lahko skliče
najmanj polovica članov društva.
Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred
dnevom, za katerega je sklican.

19. Člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča
o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva je potrebno, da
prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov in da za to glasujeta najmanj
dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja določi občni zbor. Ko se glasuje o
razrešnici organov, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.
20. Člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali
posredno povezani z delovanjem društva, kot npr.: predstavniki športnih
organizacij, družbenih organizacij, podjetij, predstavniki družbenih organov in
občani nasploh, ki lahko sodelujejo v razpravi, ne morejo pa glasovati ter odločati
o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.
21. Člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica
članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za
30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine
članov.
Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek odloži za nadaljnjih 30 minut,
nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov.
22. Člen
Občni zbor:
-

Sklepa o dnevnem redu
Razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o
njih
Sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za
preteklo leto
Sprejema delovni program društva
Odloča o pritožbah upravnega odbora, disciplinske komisije in nadzornega
odbora
Sklepa, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva
Z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni
odbor ter disciplinsko komisijo
Odloča o prenehanju in združitvi društva
Imenuje delegacijo, ki zastopa društvo v Športni zvezi Kočevje in v drugih
organizacijah
Odloča o višini članarine

-

Odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
Dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
23. Člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva in oba overovatelja ter zapisnikar.

UPRAVNI ODBOR
24. Člen
Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in
strokovnotehnične zadeve. Je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki
mu jih naloži občni zbor in zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo področje.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge,
število članov in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani komisije so
lahko le člani društva. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu
komisije zunanje sodelavce.
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva, organizirane
po interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo
članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom
društva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.
25. Člen
Funkcijo delegacije članov društva opravljajo v primerih iz 22. Člena člani
upravnega odbora.
26. Člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

27. Člen
Upravni odbor sestavljajo:
-

Predsednik
Podpredsednik
Eden član

Upravni odbor šteje 3 člane.
28. Člen
Predsednik upravnega odbora je obenem predsednik društva in samostojno
zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi
osebami po navodilih upravnega odbora.
V odsotnosti predsednika zastopa društvo podpredsednik.
29. Člen
Upravni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po
smernicah sprejetih na občnem zboru. Sestaja se najmanj enkrat mesečno. Seje
sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
30. Člen
Člane upravnega odbora voli občni zbor za štiri leta, po preteku mandata so lahko
ponovno izvoljeni. V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor kooptira v
svoj sestav največ tri člane.
31. Člen
Naloge upravnega odbora so:
-

Sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor
Pripravlja predloge za splošne akte društva in spremembe ter dopolnitve
tega statuta
Načrtuje delovni program društva
Pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun
Sestavlja letni koledar tekmovanj
Vodi posle, ki zadevajo evidenco članov
Imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije
Skrbi za materialno-finančno poslovanje in sredstva društva

-

Neposredno skrbi za uresničevanje nalog iz 7., 8., 9. in 10. Člena tega
statuta
Opravlja naloge s področja obrambe in zaščite v skladu z zakoni in ustavo
RS
Imenuje blagajnika, tajnika, gospodarja društva in nosilce drugih stalnih
nalog, ki so potrebne za nemoten potek dejavnosti društva
Pooblašča svoje člane, da pri svojem delu v društvu sodelujejo s tujimi
organizacijami ali tujimi posamezniki

32. Člen
Upravni odbor je sklepčen, če na seji prisostvujejo vsi trije člani. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

NADZORNI ODBOR
33. Člen
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor za
enako mandatno dobo, kot to velja za upravni odbor. Člani nadzornega odbora ne
morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah
upravnega odbora, ne morejo pa odločati.
34. Člen
Člani nadzornega odbora so za svoje opravljanje funkcij odgovorni občnemu
zboru, le-tu pa se lahko za neodgovorno in nevestno delo poda predlog za
odpoklic na občnem zboru, ali kadar se meni, da je član nadzornega odbora kršil
naloge in prekoračil pooblastila, kot jih navaja ta statut.
35. Člen
Naloge nadzornega odbora so:
-

-

nadzoruje izvajanje določil, pravil in pravilnikov društva
nadzoruje izvajanje sklepov organov in članov društva ter preverja
skladnost določb, aktov in sklepov s pravicami, dolžnostmi in interesi
članov društva
preverja uresničevanje delovnih obveznosti organov in članov društva
pregleduje vse listine, spise in poročila organov društva
se seznanja vsaj dvakrat letno s celotnim poslovanjem in materialno –
finančnim stanjem društva in poslovno finančno politiko društva

-

spremlja izvrševanje nalog in sklepov občnega zbora, upravnega odbora in
disciplinske komisije
pregleduje poročila o zaključnem računu za minulo leto in finančnem načrtu
za tekoče leto
pregleduje listine o tem, ali se odgovorno in smotrno uporabljajo društvena
sredstva
nadzoruje uresničevanje načel o javnosti društva
kontrolira uresničevanje pravic in dolžnosti članov društva
ugotavlja nepravilnosti pri delu organov društva in opozarja na odpravo leteh
36. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje
glasujeta vsaj dva člana.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
37. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih imenuje občni zbor
za štiriletni mandat.
Disciplinska komisija posluje po disciplinskem pravilniku društva. O pritožbah
zoper ukrepe disciplinske komisije odloča občni zbor.
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
-

kršitve določb statuta
nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in
funkcij v društvu
neizvrševanje sklepov organov društva
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim
pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
-

opomin
javni opomin
izključitev

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na
občni zbor kot drugostopenjski organ.

IV.

FINANCIRANJE

38. Člen
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
-

S članarino
Iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva
Z darili in volili
S prispevki donatorjev
Iz javnih sredstev
Iz drugih virov

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad
odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
39. Člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, s katerimi
upravlja upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo le na podlagi
sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni
zbor društva.
Upravni odbor pooblasti predsednika, do katere vrednosti sam odloča o nakupu
nepremičnin.

40. Člen
Podatki o finančno materialnem poslovanju se izkazujejo v skladu z
računovodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena organizacija.
Poročilo o poslovanju obravnava in sprejme občni zbor društva. Društvo
razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani,
ki jih sprejme občni zbor.
41. Člen
Finančno poslovanje društva se odvija preko žiro računa pri Agenciji za plačilno
promet (APP). Blagajnik vodi finančno poslovanje društva in o tem poroča
upravnemu odboru.
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in
materialno poslovanje društva.

42. Člen
Finančne in materialne listine podpisujeta blagajnik in predsednik društva.
Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti ga nadomešča
podpredsednik upravnega odbora.

V.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

43. Člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki
društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko
sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.
44. Člen
Za pripravo aktov s katerimi se uveljavljajo določila tega statuta je pristojen
upravni odbor društva. V skladu s temi pravili ima društvo naslednje splošne akte:
-

Pravilnik o materialno finančnem poslovanju
Pravilnik o pravicah in dolžnostih aktivnih tekmovalcev
Disciplinski pravilnik
Pravilnik o izposoji opreme

Splošni akti iz prejšnjega odstavka morajo biti sprejeti najpozneje v roku treh
mesecev po uveljavitvi tega statuta.
45. Člen
Društvo preneha:
-

S sklepom občnega zbora z dvotretinjsko večino navzočih članov
Z odločbo pristojnega upravnega organa
Če se zmanjša število članov pod deset

46. Člen
V primeru prenehanja društva se njegovo premoženje po poplačilu morebitnih
obveznosti prenese na Potapljaško zvezo Slovenije. Proračunska sredstva se
vrnejo proračunu
47. Člen
Ta statut je sprejel občni zbor Potapljaškega društva PONIREK, dne 24.02.1998
in velja z dnem registracije pri upravnem organu.

