
STATUT ŠPORTNEGA DRUŠTVA

KOŠARKARSKI KLUB
IVANČNA GORICA



Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS, št. 61/06 iz dne 13.06.2006) je občni zbor
Košarkarskega kluba Ivančna Gorica na svoji seji dne 29.05.2008 sprejel statut društva, tako
da se čistopis pravil društva glasi:

STATUT
ŠPORTNEGA DRUŠTVA »KOŠARKARSKI KLUB IVANČNA GORICA«

I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE

1. člen

Športno društvo »Košarkarski klub Ivančna Gorica« (v nadaljevanju: klub) je prostovoljno,
nepridobitno in samostojno združenje športnikov, športnih delavcev in ljubiteljev športa, ki
združuje, vključuje in povezuje članstvo z namenom izvajanja športnih in drugih programov,
opredeljenih s tem statutom.

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava. Klub deluje v javnem interesu na področju športa.

Zakoniti zastopnik kluba je predsednik kluba.

3. člen

S temi pravili se določa:
(1) ime in sedež kluba,
(2) namen in naloge kluba,
(3) cilje delovanja kluba,
(4) pogoje in način včlanjevanja v klub ter prenehanje članstva v klubu,
(5) organe kluba, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja,
(6) sestavo organov kluba, način imenovanja in razrešitve članov organov ter njihovo

mandatno dobo,
(7) pravice in dolžnosti članov ter organov kluba,
(8) zastopanje kluba,
(9) način upravljanja kluba,
(10) financiranje kluba in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi

sredstvi,
(11) način prenehanja kluba in razpolaganje s premoženjem v takem primeru,
(12) način zagotavljanja javnosti dela kluba ter
(13) spremembe in dopolnitve temeljnega akta.

4. člen

Ime kluba je »Košarkarski klub Ivančna Gorica«, kratica »KK Ivančna Gorica«.

V primeru, da ima klub na podlagi pogodbe pravico uporabljati določen čas ob svojem imenu
tudi ime sponzorja, se le to vpiše za črkama KK in pred besedo Ivančna Gorica. O
vsakokratni uporabi imena sponzorja v imenu kluba, odloči upravni odbor. O uporabi imena
sponzorja v imenu kluba se sklene posebna sponzorska pogodba, o spremembi imena kluba
pa se pisno obvesti pristojne organe.



5. člen

Sedež kluba je v Ivančni Gorici, Sokolska 5.

Klub neposredno deluje na območju občine Ivančna Gorica, tekmovalno pa klub deluje na
območju Republike Slovenije in v tujini.

Klub je član Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica in Košarkarske zveze Slovenije.

Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne organizacije na državni ali
mednarodni ravni, v okviru katerih uresničuje svoje naloge in cilje.

6. člen

Klub ima svoj transakcijski račun.

Klub ima svoj žig. Žig je okrogle oblike, premera 3 cm z napisom kluba. V sredini žiga je znak
kluba.

Barva kluba je rumeno-modra.

Znak kluba je okrogle oblike z napisom »KOŠARKARSKI KLUB IVANČNA GORICA« na obodu
znaka. Na sredini je prikaz milnika iz grba občine Ivančna Gorica s košarkarsko žogo.

Himno in zastavo kluba s sklepom določi upravni odbor.

II. JAVNOST DELOVANJA

7. člen

Delovanje kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane klub obvešča ter zagotavlja javnost delovanja:

(1) s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba,
(2) preko sredstev javnega obveščanja,
(3) preko oglasne deske v prostorih kluba,
(4) preko elektronskih medijev,
(5) preko interneta in elektronske pošte,
(6) po pošti.

Širšo javnost klub obvešča o svojem delu tako, da so seje organov kluba javne, da organizira
okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov,
ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Prisotnost nečlanov kluba na zasedanju skupščine kluba ureja 33. člen.

8. člen

Po morebitnih zaprtih sejah organov klub objavi vodja za odnose z javnostjo sporočilo za
javnost, v katerem navede razlog za zaprto sejo ter osnovne teme in sklepe takšne seje.



9. člen

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu kluba je odgovoren
predsednik kluba.

III. VIZIJA IN POSLANSTVO TER DEJAVNOSTI KLUBA

10. člen

Vizija kluba je gojiti košarkarsko igro kot prostovoljno športno dejavnost.

Klub vzpodbuja športno dejavnost, predvsem košarko v vseh pojavnih oblikah in jo
organizirano izvaja ter na ta način povečuje zanimanje mladih za ta šport. V zvezi s tem je
osnovni namen kluba vzgoja mladih igralcev in zagotovitev ustreznih pogojev za njihov
kvaliteten razvoj na področju košarkarske igre.

11. člen

Poslanstvo kluba je:

(1) športna vzgoja (košarkarska) otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
(košarka),

(2) organizacija rekreativne in tekmovalne košarke,
(3) množična športno rekreativna in tekmovalna dejavnost (kakovostni in vrhunski šport),

mlajših kategorij na področju košarke,
(4) strokovno organiziranje ter vodenje dejavnosti vsake selekcije od začetnikov do

tekmovalcev članskih ekip, na podlagi izkušenj in modernih usmeritev v košarki,
(5) zagotovitev oziroma pridobitev potrebnih materialnih in tehničnih sredstev za uspešno

delovanje vseh selekcij oziroma kategorij,
(6) kandidiranje in organiziranje velikih mednarodnih športnih prireditev,
(7) povezovanje s profesionalnimi moštvi,
(8) razvoj in popularizacija košarkarske igre v vseh pojavnih oblikah,
(9) šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (sodnikov, pomožnih sodnikov, trenerjev),
(10) razvijanje množičnosti košarke,
(11) sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v mednarodnem prostoru,
(12) sodelovanje na športnih prireditvah,
(13) spoštovanje in uveljavljanje načel fair playa,
(14) prizadevanje za visoko raven dela kluba,
(15) razvijanje prijateljskih odnosov med člani ob upoštevanju načel enakopravnosti,

spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol in vero,
(16) sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi

organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji kluba uresničujejo v polni meri,
(17) skrbi za uveljavljanje vseh selekcij kluba v domačem in mednarodnem prostoru.

12. člen

Dejavnosti, ki jih klub izvaja za dosego svojih ciljev so:

(1) organiziranje vseh selekcij, od začetnikov do tekmovalcev v članskih ekipah, njihovo
treniranje ter igranje v ustreznih tekmovanjih,

(2) organiziranje treningov in priprav za člane kluba,



(3) organiziranje strokovnega vodenja treningov in strokovnega usposabljanja članov v
obliki seminarjev, tečajev, predavanj,

(4) organizacija rekreativnih in tekmovalnih prireditev,
(5) organiziranje mednarodnih športnih prireditev,
(6) udeležba na športnih tekmovanjih, turnirjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo

sorodna društva in organizacije,
(7) nabava in vzdrževanje športne opreme, rekvizitov, ki so last kluba,
(8) organiziranje izletov in srečanj za člane kluba,
(9) zbiranje in hranjenje predmetov, daril, priznanj, nagrad in dokumentacijskega gradiva, ki

se nanaša na klub in njegove selekcije,
(10)sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki s področja delovanja kluba,
(11)seznanjanje članov in javnosti o problemih in napredku na področju delovanja kluba,
(12)vključevanje v akcije za varstvo okolja ter organiziranje in sodelovanje na humanitarnih

prireditvah.

13. člen

Pridobitne dejavnosti, ki jih izvaja klub za dosego svojih ciljev so:

(1) organizacija in izvedba lastnih športnih tekmovanj,
(2) organizacija in izvedba športnih društvenih tečajev, šol za člane in širšo javnost, s

področja dejavnosti kluba,
(3) organizacija in izvedba športnih in drugih prireditev,
(4) prodaja kart za tekmovanja in prireditve,
(5) prodaja klubskih in navijaških izdelkov,
(6) trženje televizijskih in drugih prenosov,
(7) trženje reklamnih površin,
(8) klubska založniška dejavnost.

14. člen

Klub lahko organizira igre na srečo v skladu z določili Zakona o igrah na srečo.

15. člen

Klub je včlanjen v Zvezo športnih organizacij Ivančna Gorica in Košarkarsko zvezo Slovenije.

Pred včlanitvijo kluba v katerokoli drugo zvezo društev, je potrebno pridobiti soglasje
občnega zbora kluba.

16. člen

Klub lahko v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) za opravljanje vseh ali dela
pridobitnih dejavnosti ustanovi gospodarsko družbo. Klub je 100 % lastnik take gospodarske
družbe.

Pred ustanovitvijo take gospodarske družbe je potrebno pridobiti soglasja vseh članov
upravnega odbora.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ustvari gospodarska družba, se sme uporabiti le za
doseganje ciljev, namenov in nalog kluba, določenih s tem statutom.



17. člen

Klub lahko poveri neposredno upravljanje vseh ali dela nalog, povezanih z upravljanjem
članske ekipe ali s tem povezanih pridobitnih dejavnosti s klubskimi sredstvi drugim osebam
na temelju zakupne ali sorodne pogodbe (v nadaljevanju člena: pogodba).

Ta pogodba mora biti sklenjena v pisni obliki.

Pogodbo lahko v imenu kluba sklene le predsednik kluba.

Pogodba je neveljavna, če predsednik kluba pred njeno sklenitvijo ne pridobi pisnih soglasij
vseh članov upravnega odbora razen kooptiranih članov.

Pogodba se lahko sklene za dobo trajanja največ štirih (4) let. Kakršnekoli spremembe, kakor
tudi podaljšanje prvotne pogodbe morajo biti sklenjene po enakem postopku, kot je
določeno v tem členu za sklenitev pogodbe.

Predsednik kluba mora takoj po podpisu pogodbe poskrbeti, da je pogodba dostopna na
vpogled vsem članom kluba.

IV. ČLANSTVO

18. člen

Član kluba lahko postane vsaka fizična oseba, ne glede na državljanstvo ter vsaka pravna
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. na sedežu kluba izpolni in podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati član kluba
in delovati v dobrobit kluba,

2. v pristopni izjavi pisno potrdi, da je seznanjen s pravili, ki jih vsebuje statut kluba, jih
sprejema in se zavezuje, da se bo po njih ravnala,

3. v pristopni izjavi pisno privoli, da lahko klub izključno v obdobju članstva posameznika v
klubu obdeluje osebne podatke člana,

4. plača letno članarino, če statut ne določa drugače.

Vsak član kluba prejme člansko izkaznico.

Odgovorni za evidenco članstva v klubu je dolžan podatke iz 3. točke 1. odstavka tega člena
skrbno hraniti in jih obdelovati le v namene, ki izhajajo iz tega statuta (pošiljanje vabil in
obvestil članom, pregled omejitev glede volilne pravice mladoletnikov ... ) in v skladu z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Zbirka podatkov mora biti usklajena z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o
informacijskem pooblaščencu ter jo ureja Pravilnik za zavarovanje osebnih podatkov KK
Ivančna Gorica.

Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih kluba.

Pravna oseba, ki opravlja dejavnost, ki je določena tudi v temeljnem aktu kluba, ne more
postati članica kluba.



Pristopno izjavo v imenu pravne osebe podpiše pooblaščena oseba pravne osebe. Pravna
oseba mora skupaj s pristopno izjavo priložiti tudi pooblastilo, v katerem je navedeno ime in
priimek ter funkcija osebe, pooblaščene za zastopanje pravne osebe. V pooblastilu morajo
biti natančno navedena tudi dejanja, ki jih pooblaščena oseba lahko opravlja v imenu pravne
osebe (obseg zastopanja). Pravna oseba lahko pooblastilo kadarkoli prekliče.

19. člen

Naziv častnega člana kluba lahko na predlog upravnega odbora podeli občni zbor kluba
osebi, ki ima izjemne zasluge za razvoj in uspešno delovanje kluba, ne glede na to, ali je ta
oseba bila ali je član kluba.

Častni član kluba je dolžan varovati ugled kluba.

20. člen

Članarino kluba vsako leto določi klub v okviru Pravilnika o finančnem in materialnem
poslovanju kluba.

Člani kluba plačujejo članarino enkrat letno, v višini, ki jo določi upravni odbor kluba s
sklepom.

Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju kluba sprejme upravni odbor kluba.

21. člen

Pravice članov so:

(1) da volijo in so izvoljeni v organe kluba, če ta statut ne določa drugače,
(2) da sodelujejo pri delu kluba in na vse organe kluba naslavljajo vloge (prošnje, predloge,

pritožbe, ... ),
(3) da so seznanjeni s programom dela in poslovanjem kluba,
(4) da glede na dosežene rezultate sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah kluba,
(5) da sprejemajo priznanja, nagrade ter pohvale za delo in za dosežene tekmovalne uspehe

v klubu,
(6) da posedujejo člansko izkaznico,
(7) da prejemajo informacijski in promocijski material kluba,
(8) da imajo nasproti tretjim osebam prednosti pri nakupu letnih vstopnic za ligaška

tekmovanja in vstopnic za tekme v slovenskih in evropskih pokalih, ter za vse ostale
tekme, ki jih organizira klub,

(9) druge pravice, ki jih članom daje klub.

22. člen

Glasovalna pravica je pravica glasovati na občnem zboru.

Volilna pravica je pravica voliti člane organov kluba (aktivna volilna pravica) ter biti izvoljen v
članstvo organov kluba (pasivna volilna pravica).

Aktivne volilne pravice po tem statutu nimajo:
(1) mladoletni člani kluba,



(2) člani kluba, ki so se včlanili na dan sklica občnega zbora pa vse do zasedanja tega
občnega zbora, na tem zasedanju občnega zbora,

(3) častni člani kluba,
(4) osebe, ki niso člani kluba.

Pasivne volilne pravice po tem statutu nimajo:
- mladoletni člani kluba,
- častni člani kluba,
- osebe, ki niso člani kluba.

Član kluba, ki se iz kateregakoli vzroka kljub temu, da je bil pravilno vabljen, ne more
udeležiti zasedanja občnega zbora ali drugih organov kluba, lahko pisno pooblasti drugega
člana kluba, da v njegovem imenu izvršuje njegove pravice, posebej volilno in glasovalno
pravico.

Član kluba, ki do sedem dni pred zasedanjem občnega zbora kluba ni plačal članarine za
tekoče leto, na zasedanju občnega zbora nima niti volilne niti glasovalne pravice.

23. člen

Dolžnosti članov so:

(1) da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba,
(2) da si glede na obliko in vsebino svoje aktivnosti v klubu maksimalno prizadevajo

uresničevati cilje in naloge kluba,
(3) da redno plačujejo članarino in druge prispevke,
(4) da dajejo klubu potrebne informacije za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
(5) da sporočajo klubu spremembe osebnih podatkov iz 1. odstavka 18. člena,
(6) da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba,
(7) da sodelujejo na tekmovanjih, da varujejo ugled kluba ter odgovorno manifestirajo svoje

športne in moralne kvalitete,
(8) da varujejo zaupnost informacij, ki so kot take določene, oziroma katerih javno razkritje

bi lahko v klubu povzročilo izgubo ugleda ali materialno škodo,
(9) da redno delujejo in vestno opravljajo funkcije, za katere so bili izvoljeni oziroma

imenovani v organe kluba.

24. člen

Pravice in dolžnosti članov organov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba člani
praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član kluba
prikaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

Po sklepu upravnega odbora se plačilo odredi le za zaposlene delavce v klubu, oziroma za
delavce, ki opravljajo delo po pogodbi ter perspektivne in vrhunske športnike.

Plačilo vrhunskih in perspektivnih športnikov ureja Pravilnik o štipendiranju vrhunskih in
perspektivnih športnikov.

25. člen

Članstvo v klubu preneha:



(1) članu, ki s pisno izjavo izstopi iz kluba, z dnem prejema izjave na naslov kluba,
(2) članu, ki v tekočem letu ni plačal članarine, po predhodnem opominu,
(3) članu, ki je bil na osnovi sklepa disciplinske komisije iz 26. člena izključen iz kluba,
(4) s prenehanjem kluba,
(5) s smrtjo člana.

26. člen

Član kluba je lahko izključen iz kluba:

(1) če huje krši pravila kluba,
(2) če ravna proti koristim, namenu ali ciljem kluba,
(3) če s svojim obnašanjem škoduje ugledu kluba,
(4) če do konca tekočega leta ne poravna članarine.

O izključitvi člana iz kluba zaradi vseh razlogov iz prejšnjega odstavka odloča disciplinska
komisija s sklepom na podlagi Disciplinskega pravilnika. Disciplinska komisija mora člana
pred uvedbo postopka za izključitev obvestiti o razlogih za začetek postopka ter ga pisno
pozvati, naj se v roku, ki ne sme biti krajši od 7 dni, izjasni o okoliščinah, povezanih z
razlogom za izključitev. Disciplinska komisija mora članu svoj obrazložen sklep o izključitvi
poslati pisno. Na sklep disciplinske komisije o izključitvi člana ima član pravico pritožbe na
upravni odbor kluba v roku 8 dni od vročitve sklepa. Odločitev upravnega odbora kluba je
dokončna.

Učinki izključitve nastopijo z dnem dokončnosti sklepa, s katerim je izrečen tak ukrep.

27. člen

Za požrtvovalno in prizadevno amatersko delo članov kluba upravni odbor kluba podeli zlata,
srebrna ali bronasta priznanja. Priznanje prejmejo lahko tudi nečlani kluba, organizacije,
društva ali združenja.

Priznanja se podeljujejo v obliki listine in plaket.

V. ORGANIZACIJA IN UPRAVLJANJE KLUBA

28. člen

Organi kluba so:

(1) občni zbor,
(2) predsednik,
(3) upravni odbor,
(4) nadzorni odbor,
(5) disciplinska komisija,
(6) druge stalne ali začasne komisije in sveti.

Upravni odbor kluba lahko imenuje člane, ki imajo posebne zadolžitve, svoje delo pa
opravljajo v skladu s poslovnikom kluba:

(1) direktor kluba,
(2) sekretar kluba,



(3) gospodar kluba,
(4) vodja odnosov z javnostjo,
(5) vodja Košarkarske šole kluba,
(6) vodja strokovnega sveta,
(7) predsedniki drugih stalnih ali začasnih komisij in svetov.

Vsi organi so razrešeni po istem postopku, kakor so imenovani, razen izjem, ki so določene v
26. členu teh pravil kluba.

Seje organov kluba so praviloma javne. V izjemnih primerih zaradi varovanja pravic in
interesov kluba lahko organi kluba z navadno večino sklenejo, da se seja organa zapre za
javnost. V tem primeru organ po zaključku zasedanja ravna po 8. členu tega statuta.

29. člen

Članstvo kluba se znotraj kluba organizira in deli na košarkarske selekcije, ki tekmujejo v
okviru tekmovanj Košarkarske zveze Slovenije.

Poleg selekcij, ki tekmujejo v okviru Košarkarske zveze Slovenije, deluje v sklopu kluba tudi
Košarkarska šola (dečki in deklice do 10 let), ki je selekcija, katere delovanje lahko na
pobudo predsednika in njegov predlog vodi vodja Košarkarske šole, njeno delovanje pa je
določeno s Pravilnikom o delovanju Košarkarske šole in Pravilnikom o finančnem in
Poslovnikom o delovanju kluba.

Selekcije niso pravne osebe in se morajo ravnati v skladu s tem statutom in drugimi pravili
kluba.

Vsako od selekcij ustanovi ali ukine upravni odbor kluba.

Znotraj posamezne selekcije lahko v tekmovanjih v okviru krovne športne zveze (Košarkarske
zveze Slovenije) ali drugih zvez deluje več ekip kluba. Število ekip določi upravni odbor na
pobudo trenerja posamezne selekcije ali strokovnega sveta kluba, ki oblikuje predlog.

Vodja posamezne selekcije in ekipe znotraj le-te je trener, katerega imenuje upravni odbor
na predlog predsednika kluba. Za delovanje posamezne selekcije na športnem področju je
odgovoren predvsem njen trener.

30. člen

Če ne pride do prenosa upravljanja s člansko selekcijo na podlagi 17. člena tega statuta, je
za vodenje članske selekcije zadolžen njen trener.

31. člen

V klubu lahko delujejo tudi:

(1) pomožni košarkarski sodniki,
(2) košarkarski sodniki,
(3) statističarji.



Posamezen naziv pridobijo z uspešno opravljenim strokovnim izpitom pri ustrezni ustanovi,
na primer, Sodniški organizaciji ali Košarkarski zvezi Slovenije.

Njihovo delo v klubu ni pogojeno s članstvom v klubu kot ga določa statut kluba.

Njihovo delo je neodvisno od kluba. Delujejo samostojno in v skladu s pravili, ki jih pripravlja
organizacija, pri kateri so opravili strokovni izpit.

32. člen

Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani kluba. Sklepi občnega zbora so
obvezujoči za vse člane in organe kluba.

Pristojnosti občnega zbora so:

(1) sklepa o delovnih organih občnega zbora in dnevnem redu zasedanja,
(2) sprejema, spreminja, dopolnjuje in tolmači statut in druge akte kluba,
(3) razpravlja o stanju v klubu, določa temeljno politiko kluba, sprejema delovni program in

daje smernice za delo kluba,
(4) voli predsednika kluba,
(5) voli člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora in člane disciplinske komisije,
(6) odloča o redni in predčasni razrešitvi članov v organih kluba,
(7) obravnava in potrjuje finančni načrt in zaključni račun,
(8) obravnava poročilo upravnega odbora in nadzornega odbora,
(9) odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske

komisije,
(10) na predlog upravnega odbora odloča o včlanitvah kluba v zveze društev, razen v

zveze in organizacije iz 15. člena teh pravil kluba,
(11) na predlog upravnega odbora odloča o spojitvi kluba z drugimi klubi ter pripojitvi

kluba k drugemu društvu,
(12) na predlog upravnega odbora sprejme sklep o ukinitvi in prenehanju kluba,
(13) na predlog upravnega odbora odloča o pravnih naslednikih premoženja kluba,
(14) na predlog upravnega odbora odloča o spremembi imena kluba, razen o imenu

sponzorja v imenu kluba iz 4. člena teh pravil kluba,
(15) na predlog upravnega odbora odloča o prenosu premoženja kluba in o odtujitvah

nepremičnega premoženja,
(16) podeljuje naziv častnega člana,
(17) odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom

in cilji kluba.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovitelja.

33. člen

Občnemu zboru smejo v skladu s prostorskimi zmožnostmi prisostvovati tudi tretje osebe,
nečlani kluba, ki pa nimajo pravice glasovanja.

Tretjim osebam lahko delovno predsedstvo odobri pravico sodelovanja v razpravi.



Občni zbor lahko na predlog delovnega predsedstva ali desetine (1/10) navzočih članov do
sprejema dnevnega reda sklene, da se del ali celotno zasedanje zapre za javnost. V tem
primeru občni zbor po zaključku zasedanja ravna po 8. členu tega statuta.

34. člen

Občni zbor lahko zaseda redno in izredno.

Glede na vsebino je občni zbor programski ali volilen. Programski občni zbor obravnava
program dela kluba in sklepa o drugih zadevah iz svoje pristojnosti, volilni občni zbor voli
organe kluba.

Vsako četrto leto je redni programski občni zbor obenem tudi redni volilni občni zbor.

Izjemoma je lahko volilni občni zbor tudi izreden, če izredne razmere v klubu narekujejo, da
je potrebno voliti posamezne ali vse organe kluba.

35. člen

Redno zasedanje občnega zbora poteka enkrat letno.

Upravni odbor skliče redno zasedanje občnega zbora najmanj sedem (7) dni pred dnevom
zasedanja rednega občnega zbora. Sklic občnega zbora se nemudoma objavi na oglasni
deski kluba in na uradni spletni strani kluba.

Članstvu mora biti ob sklicu predložen dnevni red zasedanja, kot ga predlaga upravni odbor
kluba. Dnevnemu redu se praviloma priloži tudi gradivo o posameznih točkah dnevnega reda,
oziroma je to gradivo na voljo članom na sedežu kluba.

Dnevni red in gradivo za redni občni zbor pripravi upravni odbor. V primeru, da občni zbor
sklicuje drug organ, pripravi dnevni red in gradivo tisti, ki občni zbor sklicuje.

Vsi člani kluba morajo biti osebno vabljeni po pošti najmanj sedem (7) dni pred zasedanjem
občnega zbora.

36. člen

Izredno zasedanje občnega zbora lahko skliče upravni odbor kluba na lastno pobudo.

Izredno zasedanje občnega zbora je upravni odbor dolžan sklicati na podlagi zahteve
nadzornega odbora kluba.

Izredno zasedanje občnega zbora je upravni odbor dolžan sklicati tudi na podlagi zahteve
ene tretjine (1/3) vseh članov kluba. Število članstva se v tem primeru ugotovi na podlagi
dokumenta, ki natančno navaja skupno število članov kluba. Tak dokument je na podlagi
pisne zahteve kateregakoli člana kluba v roku sedem (7) dni dolžan kot odgovorni za
evidenco članstva izdati sekretar kluba. Šteje se, da je možno zahtevo tretjine članov po
sklicu izrednega občnega zbora na osnovi tega dokumenta podati v nadaljnjih sedmih (7)
dneh.

Zahteva po sklicu izrednega občnega zbora mora biti pisna, v njej mora biti navedena zadeva
iz pristojnosti občnega zbora, o kateri naj občni zbor razpravlja.



Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor tako, da od dneva prejetja zahteve za
sklic, do dneva zasedanja izrednega občnega zbora ne mine več kot trideset (30) dni. Če v
skladu z rokom upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora ga veljavnega skliče
predlagatelj sam.

Dnevni red zasedanja izrednega občnega zbora pripravi predlagatelj. Izredni občni zbor
sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.

37. člen

Zasedanje občnega zbora do izvolitve delovnih organov občnega zbora vodi predsednik
kluba.

Občni zbor najprej izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja, dva (2) overovitelja zapisnika in
verifikacijsko komisijo, v sestavi treh (3) članov (delovni organ občnega zbora). V primeru,
da je občni zbor volilen, se izvolijo tudi trije (3) člani, ki tvorijo volilno komisijo. Volilna
komisija pripravi in vodi volitve ter razglasi rezultate.

Po izvolitvi teh organov verifikacijska komisija ugotovi število prisotnih članov, oziroma
njihovih pooblaščencev in poroča o sklepčnosti občnega zbora.

Sledi odločanje o dnevnem redu zasedanja. V dnevnem redu je lahko tudi točka, po kateri
občni zbor za vodenje zasedanja sprejme poslovnik. V tem primeru je obvezno, da predlog
poslovnika predstavlja del gradiv, v katere imajo člani pravico vpogleda od dneva sklica
občnega zbora pa vse do konca zasedanja občnega zbora. Poslovnik mora biti v skladu s
statutom kluba. Če občni zbor ne sprejme poslovnika, dela po zadnjem sprejetem
poslovniku, če ta obstaja.

Kandidati za predsednika kluba lahko občnemu zboru v izvolitev predlagajo listo kandidatov
za mesta članov upravnega odbora.

Kandidati za predsednika kluba lahko občnemu zboru v izvolitev predlagajo tudi liste
kandidatov za ostale organe kluba.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči občnemu zboru,
zapisnikar in dva overovitelja.

38. člen

Občni zbor je sklepčen, če je bil postopek vabljenja izveden v skladu s temi pravili (2.
odstavek 35. člena), in je prisotnih vsaj polovica članov.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni
zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.

39. člen

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica (1/2) navzočih članov z glasovalno
pravico.



Za veljavnost sklepa o prenehanju kluba in sklepa o odsvojitvi nepremičninskega premoženja
kluba je potrebno, da za predlog glasuje večina članov kluba.

V primeru spreminjanja statuta je potrebno, da za predlog glasujeta dve tretjini (2/3) na
občnem zboru navzočih članov kluba.

Glasovanje je praviloma javno, volitve so praviloma tajne. Člani se lahko na samem
zasedanju s sklepom odločijo za drugačen način glasovanja, oziroma volitev.

40. člen

Upravni odbor kluba (v nadaljnjem besedilu: UO) je izvršilni organ kluba. Vodi delo kluba
med dvema zasedanjema občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru.

UO kluba šteje enajst (11) članov. Sestavljajo ga:
(1) predsednik kluba, ki je po funkciji predsednik upravnega odbora, izvoljen pa je na

občnem zboru,
(2) deset (10) izvoljenih članov.

UO se lahko konstituira, če je izvoljenih najmanj šest (6) članov upravnega odbora.

41. člen

Mandatna doba članov UO je štiri (4) leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Ob morebitnih kršitvah 9. točke 23. člena lahko člana UO prijavi disciplinski komisiji vsak član
kluba.

Člani UO morajo ves čas trajanja funkcije člana UO izpolnjevati pogoje, ki so članu omogočili
izvolitev v UO, oziroma pogoje, na podlagi katerih je bil član izvoljen ali imenovan v UO.

V primeru, da član teh pogojev ne izpolnjuje več, mora pristojni organ v roku 30 dni po
prenehanju izpolnjevanja pogojev, izvoliti novega člana v UO. V primeru, da organ tega ne
stori, UO s sklepom ugotovi, da je članu UO, ki več ne izpolnjuje pogojev iz 3. odstavka tega
člena, predčasno prenehal mandat. Takšen sklep UO začne učinkovati z dnem sprejema
sklepa. Občni zbor lahko kadarkoli izvoli nadomestne člane UO.

42. člen

Pristojnosti UO so:

(1) sklicuje redni in izredni občni zbor,
(2) skrbi za izvedbo programa dela kluba,
(3) zagotavlja realizacijo finančnega programa kluba,
(4) upravlja materialno – finančno poslovanje kluba,
(5) upravlja s premoženjem kluba,
(6) pripravi dnevni red občnega zbora,
(7) v primeru, da skliče občni zbor, pripravlja gradiva za seje občnega zbora (poročilo o delu

v preteklem letu, finančno poročilo, delovni program, finančni načrt, ... )
(8) v primeru, da skliče občni zbor, predlaga občnemu zboru v izvolitev organe za izvedbo

občnega zbora,
(9) pripravlja izvedbene akte kluba,



(10) na predlog predsednika kluba lahko imenuje in razrešuje trenerje in ostale člane, ki
imajo posebne zadolžitve,

(11) ustanavlja in ukinja komisije ter druga delovna telesa,
(12) sam ali z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami ustanovi gospodarsko družbo,
(13) sprejme poslovnik o delovanju kluba,
(14) sprejema sklep o zaposlitvi delavca,
(15) sprejema sklep o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov,
(16) na drugi stopnji odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije,
(17) nadzoruje vodenje evidence članov kluba,
(18) opravlja druge naloge, ki so določene v tem statutu.

Za izvrševanje sklepov UO je odgovoren predsednik kluba.

43. člen

Seje UO sklicuje in vodi predsednik kluba.

Seje UO so po potrebi, vendar najmanj enkrat na dva (2) meseca. UO je sklepčen, če je
navzočih najmanj polovica (1/2) članov UO.

Sklepi UO se sprejemajo z večino glasov prisotnih članov UO, razen, če ni s tem statutom
določeno drugače.

UO lahko po potrebi vabi na posamezne točke dnevnega reda svoje seje predsednike in
člane drugih organov kluba ali tretje osebe, če oceni, da je to potrebno. Vabljeni imajo
pravico do razprave, nimajo pa glasovalne pravice.

Sejam UO lahko vedno prisostvujejo in so na seje vabljeni:

(1) direktor kluba, če ni član UO,
(2) sekretar kluba, če ni član UO,
(3) vodja strokovnega sveta,
(4) predsednika nadzornega odbora,
(5) vodja za stike z javnostmi,
(6) gospodar kluba,
(7) predsednik komisije za statut,
(8) vodja Šole košarke,
(9) trenerji klubskih selekcij.

44. člen

Mandatna doba predsednika kluba je štiri (4) leta z možnostjo ponovne izvolitve.

Naloge predsednika kluba so:

(1) je zakoniti zastopnik kluba,
(2) vodi delo kluba, ga zastopa in predstavlja na vseh nivojih,
(3) sklicuje in vodi seje UO,
(4) skrbi za pridobivanje dodatnih materialnih sredstev,
(5) zagotavlja javnost dela kluba,
(6) po predhodnem sklepu UO ali pooblastilu UO, da lahko razpolaga s sredstvi v določenem

obsegu, daje odredbe za upravljanje s sredstvi, s katerimi razpolaga klub,



(7) upravnemu odboru predlaga direktorja kluba, sekretarja kluba, vodjo Košarkarske šole,
vodjo odnosov z javnostjo kluba, gospodarja kluba in ostale predsednike stalnih ali
začasnih komisij in svetov ali njihove člane, če to določa statut,

(8) podpisuje finančno-materialne listine, ter pogodbe z delavci in drugimi (igralci, trenerji, ...
), ki so v klubu v delovnem razmerju ali imajo s klubom podpisano pogodbeno razmerje,

(9) za računovodska dela imenuje računovodjo, oziroma pooblaščeno organizacijo,
(10) skrbi za spoštovanje tega statuta in dosledno ravnanje po pravilih, ki jih vsebuje,
(11) opravlja druge naloge, ki mu jih določa ta statut.

Predsednik kluba je odgovoren za delovanje in poslovanje kluba v skladu s tem statutom in
zakoni (zakonitost delovanja).

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru kluba.

V primeru odstopa, smrti ali trajne nesposobnosti predsednika kluba prevzame njegovo vlogo
vršilec dolžnosti predsednika kluba, ki ga začasno imenuje UO. UO je dolžan sklicati izredni
volilni občni zbor, ki zaseda najkasneje šest (6) mesecev po odstopu predsednika kluba in ki
izvoli novega predsednika in organe kluba.

45. člen

V primerih začasne odsotnosti predsednika njegove naloge po pooblastilu predsednika
izvršuje direktor kluba, ki tudi skliče sejo UO v primerih iz zadnjega odstavka 44. člena. Za
svoje delo je odgovoren predsedniku in UO kluba.

46. člen

Nadzorni odbor (v nadaljnjem besedilu: NO) je notranji nadzorni organ kluba.

NO je sestavljen iz predsednika NO in dveh (2) članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih
(4) let z možnostjo ponovne izvolitve. NO je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva (2)
člana. Veljavne sklepe sprejema z dvema glasovoma.

Člani NO najkasneje na prvi seji izvolijo izmed sebe predsednika NO.

Funkcija člana NO je nezdružljiva s funkcijo člana UO.

NO spremlja delo UO in drugih organov kluba in opravlja nadzor nad finančno-materialnim
poslovanjem kluba ter druge naloge, ki mu jih daje ta statut. Člani NO lahko sodelujejo na
vseh sejah organov kluba, vendar na teh sejah nimajo pravice odločanja. Vsak član NO lahko
članom UO zastavlja vprašanja v zvezi z njihovim delom in zadevami kluba. UO mora na ta
vprašanja podati odgovor. Prav tako mora UO nadzornemu odboru na njegovo zahtevo
omogočiti vpogled v katerokoli listino, ki se tiče dela in poslovanja kluba.

NO enkrat letno poroča občnemu zboru kluba, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

47. člen

Disciplinska komisija (v nadaljnjem besedilu: DK) je disciplinski organ kluba. Obravnava člane
kluba in člane organov kluba, ki so kakorkoli kršili določila tega statuta ali drugih aktov kluba.



DK odloča o disciplinskih prekrških na 1. stopnji. Zoper njene sklepe imajo prizadeti v
dvajsetih (20) dneh po vročitvi sklepa pravico pritožbe na UO kluba, kot drugostopenjski
organ.

DK je sestavljena iz predsednika DK in dveh (2) članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih
(4) let z možnostjo ponovne izvolitve. DK je sklepčna, če so na seji prisotni vsi člani. Veljavne
sklepe sprejema z večino glasov članov, če v tem statutu ni drugače določeno.

Člani DK izmed sebe na prvi seji izvolijo predsednika.

DK izreka naslednje ukrepe:

(1) opomin,
(2) javni opomin,
(3) izključitev člana.

DK dela po Pravilniku o disciplinski odgovornosti, ki ga sprejme sama. Pravilnik mora
vsebovati določbe, ki urejajo pravico obravnavanega člana do izjave in pravico podajanja
nasprotnih dokazov. Za sprejem, spremembe ali dopolnitve pravilnika je potrebno soglasje
vseh članov DK.

DK se sestaja po potrebi po lastni iniciativi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.

DK je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

48. člen

UO lahko oblikuje komisijo za statut, ki šteje tri (3) člane.

Komisija spremlja delovanje kluba glede na obstoječa pravila in podaja mnenje o potrebnih
spremembah in dopolnitvah teh pravil.

Vsak član kluba ima pravico na komisijo naslavljati predloge v zvezi z njenim delom, oziroma
pritožbe v zvezi z delovanjem kluba, če misli, da to ne poteka v skladu s statutom. Komisija
predloge in pritožbe dokumentira in z njimi seznanja UO kluba.

Predsednik komisije za statut ima pravico prisostvovati sejam UO kluba, kjer podaja potrebne
informacije v zvezi s tolmačenjem tega statuta.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

49. člen

Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:

(1) s članarino,
(2) z vadnino,
(3) iz naslova materialnih pravic in dohodki iz lastne dejavnosti kluba, vključno z dohodki od

prenosa upravljanja članskega moštva na tretjo osebo v smislu 17. člena tega statuta
(4) z darili in volili,
(5) s prispevki pokroviteljev (sponzorska sredstva),
(6) iz javnih sredstev (proračun)



(7) od donatorjev,
(8) od vstopnin,
(9) od iger na srečo v skladu z zakonom o igrah na srečo,
(10) iz drugih virov v skladu s predpisi.

Vsaka delitev premoženja, oziroma presežkov prihodkov nad odhodki kluba med njegove
člane je nična. Presežek prihodkov nad odhodki mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za
katero je bilo ustanovljeno.

Nadzorstvo nad finančno materialnim poslovanjem kluba opravlja nadzorni odbor v skladu s
temi pravili.

50. člen

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom svojega dela in z letnim finančnim
načrtom, ki ga sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in
sprejemajo zaključni račun.

Poslovno leto traja od 01.01. do 31.12.

51. člen

Finančne in materialne listine lahko podpisuje predsednik kluba.

52. člen

Finančno in materialno poslovanje vodi klub v skladu s Pravilnikom o finančnem in
materialnem poslovanju, v katerem določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o
finančno materialnem poslovanju kluba, v skladu z računovodskimi standardi za društva in
veljavnimi finančnimi predpisi. To poslovanje za klub vodi računovodja oziroma organizacija,
ki ju za ta dela imenuje predsednik.

Klub ima svoj transakcijski račun.

53. člen

Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s pravico članov kluba do vpogleda
v finančno materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

54. člen

Klub je lahko lastnik nepremičnega in premičnega premoženja, ki je nerazdelna lastnina
kluba. Premično in nepremično premoženje je kot last kluba pisano v inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje se lahko odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.

VII. AKTI KLUBA

55. člen

Klub ima naslednje akte:



(1) Pravilnik o disciplinski odgovornosti,
(2) Pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju kluba,
(3) Pravilnik za zavarovanje osebnih podatkov,
(4) Pravilnik o štipendiranju vrhunskih in perspektivnih športnikov.

Občni zbor za svoje delovanje sprejme Poslovnik občnega zbora.

Komisije, selekcije in ostali organi kluba, ki delujejo v okviru kluba, se ravnajo po Poslovniku
kluba, ki ga sprejme UO kluba.

VIII. PRENEHANJE KLUBA

56. člen

Klub preneha delovati:

(1) po sklepu upravnega odbora v skladu s tem statutom,
(2) po zakonu,
(3) s pripojitvijo k drugemu društvu,
(4) s spojitvijo z drugim društvom,
(5) s stečajem,
(6) na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja.

57. člen

V primeru prenehanja delovanja kluba iz 1. in 2. točke 56. člena se premoženje kluba, po
poravnavi vseh obveznosti, prenese na Zvezo športnih organizacij Ivančna Gorica, Sokolska
8, Ivančna Gorica.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

58. člen

Uskladitev organizacije, delovanja in poslovanja kluba z določili tega statuta se opravi
najkasneje v roku treh (3) mesecev od dneva njegovega sprejema.

59. člen

Statut Košarkarskega kluba Ivančna Gorica je bil sprejet na občnem zboru dne 29.05.2008 v
Ivančni Gorici in prične veljati, ko ga potrdi pristojni organ.

Predsednik:

Ivančna Gorica, 29.05.2008

note
KK Ivančna Groica


