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Na podlagi 13. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11) je občni zbor dne 27.05.2019 
sprejel  
 

STATUT 
SMUČARSKEGA KLUBA ČRNA NA KOROŠKEM 

 
I.  SPLOŠNA DOLOČILA 

 
1. člen 

 
Smučarski klub Črna na Koroškem (v nadaljevanju: klub) je prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje ljubiteljev smučanja, ki se združujejo zaradi skupno določenih ciljev. 
 

2. člen 
 

Ime kluba se glasi: SMUČARSKI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM 
Skrajšano ime: SK ČRNA 
 
Sedež kluba je v Črni na Koroškem, Center 101. 
 

3. člen 
 
Smučarski klub je pravna oseba zasebnega prava. 

 
4. člen 

 
Pečat kluba je pravokoten z napisom SMUČARSKI KLUB ČRNA NA KOROŠKEM.  
 

5. člen 
 

Klub je član Športne zveze Črna na Koroškem, Smučarske zveze Slovenije.  
 
Klub sodeluje s športnimi in drugimi organizacijami v občini Črna na Koroškem in širše. 
 
Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki 
imajo podoben namen in cilje. 
 

6. člen 
Delovanje kluba je javno.  
 
Klub obvešča o svojem delovanju svoje člane in javnost. Svoje člane obvešča z gradivi za 
seje organov kluba, zapisniki in drugimi informacijami, ki so pomembne za člane. 
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Javnost obvešča predvsem z organiziranjem okroglih miz, tiskovnih konferenc, objav na 
spletni strani kluba. 
 
Za zagotovitev javnosti dela kluba je odgovoren predsednik kluba. 
 
 

II.  NAMEN IN CILJI SMUČARSKEGA KLUBA 
 

7. člen 
 

Poglavitni namen kluba je vzgoja in razvoj smučarskega športa v občini Črna na Koroškem, 
tako na področju alpskega, tekaškega in skakalnega smučanja ter drugih zimskih športov. 
 

8. člen 
 

Klub svoj namen uresničuje z izvajanjem naslednjih nalog: 
 
- skrbi za vzgojo članstva, za načrtni razvoj, popularizacijo in množičnost smučarskega 
športa v kraju; 
- usklajuje in skrbi za izvajanje nacionalnega programa športa v Republiki Slovenije; 
- skrbi za razvoj posameznikov s ciljem doseganja maksimalnih dosežkov; 
- skrbi za aktivnost in strokovnost članov; 
- določa sistem klubskih tekmovanj; 
- skrbi za usklajen potek smučarskih tekmovanj; 
- sestavlja programe priprav tekmovalcev; 
- vzgaja in skrbi za razvoj smučarskih strokovnih kadrov; 
- skrbi za vzdrževanje in nabavo rekvizitov in opreme za dejavnost; 
- sodeluje s smučarskimi organizacijami iz drugih občin; 
- sodeluje na ravni Smučarske zveze Slovenije. 
 
 

III.  ČLANSTVO, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV KLUBA 
 

9. člen 
 

V klubu so redni in častni člani.  
 
Redni član kluba lahko postane vsak ljubitelj alpskega, tekaškega in skakalnega smučanja 
ter drugih zimskih športov, ki upravnemu odboru predloži pisno pristopno izjavo in poravna 
članarino.  
 
Redni člani kluba so lahko tudi mladoletniki do dopolnjenega 15. leta starosti.  Če se v klub 
včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne 
sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Mladoletnik ki je starejši od 
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7 let in mlajši od 15 let ob včlanitvi podpiše pristopno izjavo sam, pred vstopom v klub pa 
mora predložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika.  
 

10. člen 
 
Častni člani so tisti člani, ki jim zaradi dolgotrajnega uspešnega športnega udejstvovanja v 
klubu ta naslov, na predlog upravnega odbora, podeli občni zbor kluba. 

Naziv častnega člana lahko klub podeli tudi osebi, ki ni član kluba, ima pa velike zasluge za 
razvoj smučarskega športa. Častni član kluba, ki ni hkrati redni član kluba ne more voliti ali 
biti voljen v organe kluba.  

11. člen 
 

Dolžnosti rednih članov:  
- spoštovati statut in druge akte ter sklepe organov kluba; 
- podpirati akcije za izpolnitev programa kluba in sodelovati na njih; 
- varovati klubsko opremo in opremo športnih objektov; 
- sodelovati na klubskih prireditvah; 
- redno plačevati članarino in druge prispevke; 
- sodelovati na klubskih sestankih, tekmovanjih in akcijah, ki jih organizira klub; 
- prenašati svoje znanje in izkušnje na mlajše člane kluba; 
- varovati ugled kluba. 
 

12. člen 
 

Pravice rednih članov:  
- volijo in so izvoljeni v organe kluba; 
- uporabljajo klubsko opremo; 
- sodelujejo na prireditvah; 
- sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba; 
- so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim 
položajem. 
 

13. člen 
 

Članstvo v klubu preneha z izstopom, izključitvijo, s črtanjem iz evidence po predhodnem 
opominu zaradi neplačane članarine za tekoče leto ali s smrtjo člana.  
 
O izstopu mora član obvestiti upravni odbor. O črtanju iz evidence odloči upravni odbor.  
 
Člana iz kluba na podlagi sklepa disciplinske komisije izključi upravni odbor, če ne sodeluje 
v skladu s pravili kluba, s svojimi ravnanji škoduje ugledu kluba ali ne izpolnjuje svojih 
obveznosti. O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom na podlagi  
disciplinskega pravilnika. 
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IV.  ORGANI SMUČARSKEGA KLUBA 
 

14. člen 
 

Organi kluba so: 
- občni zbor; 
- upravni odbor; 
- nadzorni odbor; 
- disciplinska komisija. 
 
Člane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije voli občni zbor kluba 
za mandatno obdobje štirih let.  
 
Vsi člani kluba lahko volijo in so izvoljeni v vse klubske organe, razen mladoletnih članov 
kluba do dopolnjenega 15. leta starosti. Otroke mlajše od 15 let v organih kluba zastopajo 
zakoniti zastopniki. 
 
OBČNI ZBOR 
 

15. člen 
 

Občni zbor kluba tvorijo vsi člani kluba in je najvišji organ kluba. 
 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor skliče upravni odbor vsako leto vsaj 
sedem dni pred sejo s pisnim vabilom. 
 
Izredni občni zbor skliče upravni odbor na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine 
članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema 
zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, 
ga lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredni 
občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican. 
 
Izredni občni zbor skliče upravni odbor tudi na podlagi pisne pritožbe zoper sklep 
disciplinske komisije kluba in sicer najkasneje štirinajst dni po prejemu pritožbe.    
 

16. člen 
 

Občni zbor: 
- razpravlja o poročilih upravnega odbora in nadzornega odbora; 
- sprejema letno poročilo kluba; 
- izdela štiriletni program dela kluba in ga predloži upravnemu odboru; 
- sprejema in spreminja statut, pravilnike in druge predpise kluba; 
- voli in razrešuje člane nadzornega odbora, upravnega odbora ter disciplinske komisije; 
- voli in razrešuje predsednika kluba; 
- imenuje častne člane; 
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- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske 
komisije; 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; 
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami; 
- sklepa o prenehanju kluba. 
 

17. člen 
 

Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki ga izbere občni zbor. O delu občnega zbora se vodi 
zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči in zapisnikar ter dva overitelja. 
 

18. člen 
 
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih vsaj tretjina članov, ki imajo glasovalno pravico. 
 
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni 
zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.  
 
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na seji odločijo za tajni način glasovanja. 
 
Sklep je izglasovan, če zanj glasuje večina navzočih članov.  
 
UPRAVNI ODBOR 
 

19. člen 
 

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela, ter vodi delo kluba. 
 
Upravni odbor šteje enajst članov, ki jih izvoli občni zbor: predsednik, podpredsednik, 
tajnik, blagajnik, sekretar in člani. 
 
Upravni odbor imenuje gospodarja, sodniški odbor, predsednika sekcij, vodje trenerjev in 
predstavnika staršev za mandatno obdobje štirih let. 
 

20.  člen 
 

Upravni odbor vodi delo kluba kot celote, izvršuje sklepe občnega zbora in je odgovoren 
občnemu zboru. 
 
Upravni odbor uredi tudi razmejitev pri delu in odgovornosti med upravnim odborom in 
posameznimi odbori, sekcijami in komisijami. Prav tako odloča o pooblastilih posameznih 
odborov, sekcij in komisij glede razpolaganja s finančnimi sredstvi v okviru sprejetih 
načrtov. 
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Posamezni odbori in komisije v klubu ne morejo sklepati o finančnih in imovinsko pravnih 
zadevah z drugimi pravnimi osebami. O poslih lahko sklepa le upravni odbor, v njegovem 
imenu pa pooblaščeni podpisniki. 
 
Naloge upravnega odbora so še: 
- sklicuje seje občnega zbora; 
- sprejme zaključni račun kluba; 
- odloča o izključitvi člana na podlagi predloga disciplinske komisije.  
 

21. člen 
 

Seje upravnega odbora vodi predsednik kluba ali oseba, ki jo pooblasti predsednik. Seja je 
sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov 
navzočih članov. 
 

22. člen 
 
Upravni odbor izdela letni plan dela z finančnim načrtom na podlagi štiriletnega programa 
dela, ki ga začrta občni zbor.  
 
Upravni odbor se dogovori s posameznimi sekcijami o načinu dela, načinu povezave, o 
nalogah komisij. Sekcije so metoda dela kluba organizirane po interesnem principu članov 
kluba. 
 
Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba. Za svoje delo so 
sekcije, komisije in odbori odgovorni upravnemu odboru. 
 
Tajnik kluba opravlja strokovno tehnično in administrativno delo ter skrbi za koordinacijo 
med organi kluba. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru. 
 
Naloge, ki jih izvajajo predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik ali posamezni vodje 
sekcij ali druge izvoljene osebe v skladu s programom in sklepi upravnega odbora, so stalne, 
ter jih imajo te osebe pravico in dolžnost opravljati brez posebnih pooblastil. 
 
Za zakonitost finančnega poslovanja sta odgovorna predsednik in blagajnik kluba. Dolžna 
sta ravnati po računovodskih standardih za društva. 
 

23. člen 
 
PREDSEDNIK KLUBA 
 
Klub kot pravno osebo zasebnega prava zastopa predsednik kluba. V posameznih primerih, 
lahko predsednik kluba pooblasti podpredsednika ali drugo osebo, da ga zastopa. Predsednik 
kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. 
 



 
    Smučarski klub Črna na Koroškem 
    Center 101 
    2393 Črna na Koroškem 
 

 
 

7 
 

Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike 
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. 
 
 
 
NADZORNI ODBOR 

24. člen 
 

Nadzorni odbor spremlja, ocenjuje in nadzira delo upravnega odbora in drugih organov 
kluba. Zlasti bdi nad skrbnim gospodarjenjem s klubskim inventarjem in finančnim 
poslovanjem. Najmanj enkrat letno poroča občnemu zboru o ugotovitvah in predlaga ukrepe. 
Občnemu zboru je tudi odgovoren za svoje delo.  
 

25. člen 
 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo 
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora.  
 
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z 
večino navzočih članov.  
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 

26. člen 
 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. 
Komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev člana ali organa kluba. 
 
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskimi 
pravilnikom kluba. 
 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 
- kršitve določb aktov kluba; 
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu; 
- neizvrševanje sklepov organov kluba; 
- dejanja, ki škodujejo ugledu kluba; 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih izreče disciplinska komisija so: 
- opomin; 
- javni opomin; 
- izključitev iz kluba. 
 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor. 
 

V.  VIRI DOHODKOV IN GOSPODARJENJE S PREMOŽENJEM KLUBA 
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27. člen 
 
Iz sredstev s katerimi klub razpolaga, financira klub predvsem vodstvo in organe kluba za 
izvajanje administrativnih in finančnih nalog ter dejavnosti kluba.  
 

28. člen 
 
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki 
jih sprejme upravni odbor. Na upravnem odboru vsako leto obravnavajo in sprejemajo 
zaključni račun.  
 
Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik v skladu z veljavnimi predpisi s tega 
področja in na način, kot ga predpisujejo slovenski računovodski standardi za društva.  
Finančno poslovanje poteka preko transakcijskih računov. 
 
Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje in 
dokumentacijo. 
 

29. člen 
 

Klub opravlja nepridobitno in pridobitno dejavnost. 
 
Dohodki kluba iz naslova nepridobitne dejavnosti so: 
- članarina in prostovoljni prispevki; 
- dotacije javnih sredstev; 
- prispevki donatorjev; 
- darila in volila; 
- drugi viri. 
 
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami kluba ter se lahko opravlja le 
v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in namenom kluba. 
 
Nepridobitne in pridobitne dejavnosti kluba so v skladu s standardno klasifikacijo 
dejavnosti. 
 
Glavna dejavnost kluba je SKD 93.120. 

30. člen 
 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže, se lahko uporablja le za osnovno 
dejavnost kluba in izvrševanje nalog kluba. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove 
člane je nična. 
 

31. člen 
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Klub ima lahko tudi sponzorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, 
moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah 
občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
 
 
 

32. člen 
 
Klub lahko ima za opravljanje svojih dejavnosti zaposlene strokovne kadre ali pogodbene 
delavce z urejenimi individualnimi pogodbami. 
 

33. člen 
 

Vso dokumentacijo kluba podpisuje predsednik kluba ali od njega pooblaščena oseba.  
 
Dokumentacija se po vsakem občnem zboru vloži v klubski arhiv. 
 

34. člen 
 

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisano v inventarno 
knjigo ter v zemljiško knjigo na sodišču. 
 

35. člen 
 
Financiranje kluba in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem kluba ter 
nad finančnim in materialnim poslovanjem kluba podrobneje določa Pravilnik o finančnem 
in materialnem poslovanju Smučarskega kluba Črna na Koroškem.  
 
VI. PRAVNI AKTI KLUBA 
 

36. člen 
 
Klub ima poleg statuta tudi druge splošne akte, s katerimi natančneje določi delovanje in 
poslovanje kluba. Akte kluba sprejema občni zbor, posamezna področja, ki se nanašajo na 
izvajanje programa kluba pa s svojimi akti podrobneje določa upravni odbor kluba.  
 
 
VII.  SPREMEMBA STATUTA 

37. člen 
 
Najmanj četrtina članov kluba lahko vloži zahtevo za spremembo statuta. Predsednik 
upravnega odbora mora zahtevo uvrstiti na dnevni red prve naslednje seje občnega zbora.  

O sprejemu in spreminjanju statuta odloča občni zbor z dvotretjinsko večino navzočih 
članov. 
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VIII. PRENEHANJE KLUBA 

38. člen 
 

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

39. člen 
 

Občni zbor kluba sprejme sklep o prenehanju delovanja kluba z dvotretjinsko večino 
navzočih članov. 
  
Sklep mora vsebovati ime društva ali kluba, na katerega se po poravnavi vseh obveznosti 
prenese premoženje kluba. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Če premoženje ni 
razdeljeno s sklepom občnega zbora, preide na Športno zvezo Črna na Koroškem. 
 

40. člen 
 

Sklep o prenehanju delovanja kluba mora zastopnik kluba v 30 dneh predložiti pristojnemu 
organu za izbris iz registra društev.  
 
IX. KONČNA DOLOČBA 
 

41. člen 
 

Ta statut začne veljati takoj po sprejemu na občnem zboru. Statut se objavi na spletnih 
straneh kluba.  
 
Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dotedanji statut.  
 
Črna na Koroškem, dne 27. maj 2019                                       
 

Predsednik Smučarskega kluba Črna na Koroškem 
Boris Debelak 


