Na osnovi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95) je Skupščina Zveze
društev park Celje, sprejela dne 12.11.2006 spremembe in dopolnitve oz. čistopis

STATUT ŠPORTNEGA DRUŠTVA
1. člen
Ime društva je Drsalni klub Celje.
Sedež društva je v Celju, Partizanska 3a.
2. člen
Društvo ima svoj pečat. Pečat je ovalne oblike, velikosti 30 x 18 mm. Na pečatu je napis
»Drsalni klub Celje, Partizanska 3a«. Na pečatu je oblikovan lik drsalke.
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
4. člen
NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA:
Namen in naloge društva so izvajanje športne dejavnosti v smislu športa za vse, izvajanje in
organiziranje športne rekreacije, organiziranje športnih prireditev, vzgoja in izobraževanje
športnih kadrov, organiziranje in prirejanje športnih posvetovanj, srečanj in seminarjev,
sodelovanje z organizacijami in institucijami na področju športa, športne rekreacije in
športnega izobraževanja in športnih prireditev, zbiranje in publiciranje strokovne literature,
pridobivanje materialnih in finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti društva na področju
športa in športne rekreacije ter organiziranje treningov umetnostnega drsanja in sodelovanja
na tekmovanjih.
5. člen
Društvo deluje v javnem interesu zaradi delovanja na področju izobraževanja, rekreacije in
kulturnih prireditev.
6. člen
Društvo se vključuje v športne in športno rekreativne organizacije in druga združenja, ki so
povezana z dejavnostjo društva.
7. člen
Član društva lahko postane vsak in lahko deluje v društvu pod enakimi pogoji. Člani društva
so osebe, ki trenirajo in tekmujejo, predsednik društva in vsi člani organov društva.

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva.
8. člen
Član društva je lahko tudi tujec, ki ima v društvu enake pravice in dolžnosti kot člani, ki so
državljani Republike Slovenije.
9. člen
Pravice članov so:
 da sodelujejo pri katerikoli dejavnosti, ki jo izvaja društvo,
 da pri izvajanju gornje dejavnosti uporabljajo društvene nepremičnine in drugo
društveno premoženje,
 da volijo organe društva in so voljeni v organe društva in
 da dajejo predloge in pobude za delo društva.
10. člen
Dolžnosti članov so:
 da izvajajo naloge, ki jih določi društvo,
 da spoštujejo akte društva in skrbijo za ugled društva,
 da plačujejo članarine v kolikor trenirajo in tekmujejo in druge obveznosti, ki jih določi
društvo ter
 da sodelujejo v čim večji meri pri dejavnosti društva in tako razvijajo športne in s
športom povezane aktivnosti.
11. člen
Članstvo v društvu preneha z izstopom ali z izključitvijo, črtanjem ali s smrtjo.
Član izstopi, če poda pisno izjavo o svoji nameri o izstopu.
Član se črta po opominu, če ne poravna društvenih obveznosti.
12. člen
JAVNOST DELA:
Delovanje društva je javno.
Javnost se zagotavlja z javnimi sejami organov društva in obveščanjem o svoji dejavnosti v
javnih glasilih. Vsak član ima pravico dobiti potrebne podatke o delovanju društva.
Poročila društva o letnem delovanju, finančnem stanju, finančnem načrtu in zaključnem računu
so dostopna vsem članom.
Predsednik društva je odgovoren za zagotovitev javnosti dela in zagotovitev informacij.

13. člen
ORGANI DRUŠTVA
Organi društva so:
 skupščina,
 izvršni odbor,
 nadzorni odbor
 strokovni sveti športnih panog in
 disciplinska komisija.
14. člen
Skupščina je najvišji organ društva.
Skupščina je pristojna:
 da sprejema statut in druge akte društva, kakor tudi spremembe teh zakonov,
 da sprejema strategijo delovanja društva ter srednjeročne programe dela,
 voli in razrešuje predsednika društva, izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko
komisijo,
 sklepa o prenehanju društva,
 sklepa o združevanju društva v druge organizacije in zveze in
 opravlja druge naloge v svoji pristojnosti.
15. člen
Skupščino sestavljajo vsi člani društva.
Skupščina se sestane najmanj 1-krat letno. Skupščina sklepa veljavno z navzočim številom
prisotnih članov.
Vsi člani morajo biti obveščeni o sklicu skupščine na zanesljiv način, najmanj 8 dni pred
datumom skupščine.
Odločitev se sprejema z večino navzočih glasov.
Skupščino skliče izvršni odbor.
Skupščina se skliče tudi na zahtevo nadzornega odbora ali ¼ svojih članov.
16. člen
Skupščina izvoli predsednika društva. Izvoljeni predsednik predlaga skupščini seznam
kandidatov za izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. Svoje predloge za
omenjene kandidate lahko podajo tudi člani društva.
Skupščina nato izvoli izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo na podlagi
predlogov.

17. člen
Predsednik društva predstavlja in zastopa društvo, podpisuje ustrezne listine, sklicuje seje
skupščine, seje izvršnega odbora in opravlja druge naloge po odločitvi skupščine. Za svoje
delo je odgovoren skupščini.
18. člen
Izvršni odbor opravlja naslednje naloge:
 uresničuje sklepe skupščine,
 skrbi za izvajanje dejavnosti društva,
 sprejema finančne načrte in potrjuje zaključni račun,
 potrjuje letna poročila in programe dela,
 sodeluje z drugimi organi in organizacijami in opravlja druge funkcije za katere ga
pooblasti skupščina in
 skrbi za premoženje društva.
19. člen
Izvršni odbor šteje predsednika in 2 člana. Predsednik društva je predsednik izvršnega odbora.
Izvršni odbor izvoli podpredsednika, ki nadomešča predsednika v času njegove odsotnosti.
Izvršni odbor dela in odloča na sejah. Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot
polovica članov. Sklepi se sprejemajo z večino navzočnih glasov. Izvršni odbor za svoje delo
odgovarja skupščini.
20. člen
Nadzorni odbor šteje 3 člane. Nadzorni odbor deluje in odloča samo v prisotnosti vseh treh
članov in odloča z večino glasov.
21. člen
Nadzorni odbor nadzoruje pravilnost materialnega in finančnega poslovanja društva. Nadzorni
odbor odgovarja skupščini.
22. člen
Za zagotovitev strokovnega dela ima društvo strokovne svete na posameznih športnih
panogah. Sestavljajo jih po trije člani od katerih je en predstavnik tekmovalcev.

23. člen
Disciplinska komisija šteje 3 člane. Deluje samo ob navzočnosti vseh treh članov in sklepe
sprejema z večino glasov.

Disciplinski postopek, disciplinske kršitve in disciplinski ukrepi se uredijo s posebnim aktom, ki
ga sprejme skupščina.
24. člen
Predsednik društva, člani izvršnega odbora, člani nadzornega odbora in člani disciplinske
komisije so izvoljeni za 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.

25. člen
Če je v društvu vključenih do 15 članov, opravljajo vsi člani naloge organov društva in izmed
članstva izvolijo zastopnika društva.
26. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
 s članarino
 iz naslova materialnih pravil in dejavnosti društva,
 z darili in volili,
 s prispevki donatorjev,
 s prispevki sponzorjev,
 s prejemi od loterije in drugih iger na srečo,
 iz javnih sredstev,
 iz lastne pridobitne dejavnosti, ki je povezana z dejavnostmi društva (organiziranje
drsalnih revij, organiziranje tečajev in šole drsanja, organiziranje in vodenje
rekreativnega drsanja) in
 iz drugih virov.
27. člen
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.
Premoženja društva se ne sme deliti med njegove člane.
28. člen
Dohodki in izdatki društva se vsako leto določijo s finančnim načrtom. Finančni načrt, zaključni
račun in ostalo finančno materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega
področja in računovodskimi standardi za društva.
29. člen
Podpisnika za finančne in materialne listine sta predsednika društva in pooblaščen član.
30. člen

Društvo lahko preneha po volji članov, po samem zakonu oziroma če pade članstvo pod 10
članov.
Po volji članov društvo preneha tako, da skupščina društva na zadnjem zasedanju sprejme
sklep o prenehanju društva.
Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, na katerega se po poravnavi vseh
obveznosti prenese premoženje društva.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
Če društvo preneha po samem zakonu, se premoženje prenese na Hokejski klub Celje.
31. člen
Ta statut prične veljati z dnevom vpisa v register pri pristojni upravni enoti. S tem dnem
preneha veljati statut, sprejet dne 24.91997.

V Celju, dne 11.12. 2006
Predsednik društva:
Ivan Pfeifer, dipl. kom. ing.

