Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11) je občni zbor na svojem zasedanju,
dne 13. 2. 2021, sprejel

STATUT PLESNEGA KLUBA KRALJ

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.

člen

Plesni klub Kralj je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se
ukvarjajo s plesom in jih združujejo določeni skupni interesi, na načelih enakopravnega in
prostovoljnega združenja članov.

2.

člen

S tem statutom se določa:
•
ime in sedež kluba
•
dejavnost, namen, naloge in cilje kluba
•
sodelovanje z drugimi organizacijami
•
zastopanje in predstavljanje
•
pogoje in način včlanjevanja in prenehanja članstva
•
organe kluba, njihovo delovno področje in njihova medsebojna razmerja
•
sestavo organov, način volitev članov organov ter njihovo mandatno dobo
•
pravice in dolžnosti članov ter organov kluba
•
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta
•
financiranje kluba
•
način zagotavljanja delovanja kluba in način prenehanja delovanja kluba, ter razpolaganje
s premoženjem v takem primeru.

II.

STATUSNE DOLOČBE

3.

člen

Plesni klub Kralj (v nadaljevanju Plesni klub), je ime novoustanovljenega plesnega kluba.
Plesni klub je vpisan v register društev pri Upravni enoti Domžale. Klub deluje v Republiki
Sloveniji, s sedežem v občini Domžale.

4.

člen

Plesni klub je pravna oseba zasebnega prava.

5.

člen

Plesni klub se lahko vključuje v ustrezna mednarodna strokovna društva in združenja. Klub se
lahko včlani v zveze društev in druge organizacije. Pri uresničevanju svojih nalog sodeluje s
sorodnimi organizacijami in institucijami.

6.

člen

Zastopnik Plesnega kluba lahko pooblasti za opravljanje posameznih pravnih in drugih dejanj ali
vrste dejanj ter za podpisovanje v okviru pooblastil tudi druge osebe.

III.

DEJAVNOST, NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

7.

člen

Dejavnost plesnega kluba je širjenje in razvijanje tekmovalnega in rekreativnega športnega plesa
v Sloveniji. Klub povezuje člane, vzgaja in izobražuje v vseh oblikah športnega delovanja.

8.

člen

Namen in cilji:
•
zagotavljanje pogojev za delovanje ljubiteljskih plesnih skupin, športnih tekmovalcev v
paru in posameznikov,
•
povezovanje ljubiteljskih plesnih skupin in posameznikov,
•
obveščanje javnosti o svojem delovanju,
•
povezovanje s sorodnimi organizacijami, ustanovami, skupinami,
•
organiziranje plesnih prireditev,
•
opravljanje drugih nalog, ki so v zvezi z zdravo, smotrno in aktivno uporabo prostega časa
na področju športa,
•
pretok informacij o strokovnih vprašanjih, doma in iz tujine,
•
organizacija javnih predavanj, okroglih miz, delavnic, simpozijev in sodelovanje pri takih
manifestacijah doma in v tujini,
•
v skladu z veljavnimi predpisi po potrebi izdaja lastne publikacije in nosilce slik in zvoka.

9.

člen

Plesni klub dosega svoj namen tako, da:
•
organizira športne treninge v katerih se člani ukvarjajo s plesnimi aktivnostmi,
•
organizira športna srečanja in druge oblike dejavnosti,
•
vzgaja in izobražuje člane v športnem duhu,
•
spodbuja nove oblike plesne dejavnosti,
•
zbira in hrani dokumentacijsko gradivo, ki se nanaša na klub in njegovo izročilo.

10.

člen

Plesni klub v okviru pridobitne dejavnosti opravlja naslednje dejavnosti:
•
R93.120 Dejavnost športnih klubov,
•
R93.190 Druge športne dejavnosti – organizacija treningov in tekem,
•
G47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah - promocijski material,
športna oprema, športni tekstil, športna obutev, športna literatura,
•
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo - športna
oblačila, športna obutev

•
•
•
•
•
•
•
•

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom - promocijski
material, športna oprema, športna literatura
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu - promocijski material, športna oblačila,
športna obutev, športna oprema, športna literatura
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
I56.300 Strežba pijač
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
M74.200 Fotografska dejavnost-reklamiranje lastnih produktov
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj – organizacija prireditev in tekmovanj
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

Pridobitne dejavnosti opravlja Plesni klub pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti predpisuje
ZDru-1, in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev plesnega kluba oz.
nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji Plesnega kluba, če
lahko neposredno pripomore k uresničevanju namena oz. ciljev kluba, pri čemer doprinos ni
izključno v zagotavljanju prihodkov.

VII.
NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
DRUŠTVA

11.

člen

Član kluba lahko postane vsak posameznik, ki se ukvarja s športnim plesom v paru ali je kako
drugače pri svojem delu povezan s tem področjem in sprejme ta statut, se ravna po njem ter
podpiše pristopno izjavo. Za mladoletne člane kluba od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti poda
njegov zakoniti zastopnik pisno soglasje, za mladoletnike do 7. leta starosti pa njegov zakoniti
zastopnik podpiše pristopno izjavo. Pristopno izjavo se odda zastopniku Plesnega kluba.
Član Plesnega kluba je lahko tudi tuj državljan.

12.

člen

Pravice članov Plesnega kluba:
•
dajejo predloge in pobude za delovanje Plesnega kluba,
•
so obveščeni o delu organov Plesnega kluba,
•
uživajo pravice, ki jih daje Plesni klub svojim članom.

13.

člen

Dolžnosti članov Plesnega kluba:
•
izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
•
s svojim delom izvajajo določila statuta,
•
se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja
•
plačujejo članarino,
•
opravljajo še druge dolžnosti v skladu s statutom Plesnega kluba.

14.

člen

Članstvo v Plesnem klubu preneha:
•
z izstopom iz Plesnega kluba,
•
s črtanjem,
•
s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Izstopna
izjava se odda zastopniku Plesnega kluba. Člana prav tako črta iz članstva upravni odbor, če član
po drugem opominu še vedno ne plača članarine.
Član Plesnega kluba je lahko izključen s sklepom upravnega odbora, če je ta grobo kršil ta statut
ali povzročil klubu škodo, tako materialno kot nematerialno, oziroma je s svojim vedenjem blatil
ugled Plesnega kluba ali pa je bil kaznovan s pravnomočno sodbo na nepogojno kazen zapora
zaradi naklepnega kaznivega dejanja.

15.

člen

Član Plesnega kluba uveljavlja pravice do popustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi vpisa
v register članov.

VIII. ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVO DELOVNO PODROČJE IN NJIHOVA MEDSEBOJNA RAZMERJA
TER MANDATNA DOBA

16.

člen

Organi društva so:
a)
občni zbor
b)
upravni odbor

17.

člen

Mandatna doba organov je pet let. Organi so lahko izvoljeni ponovno.

18.

člen

a)

OBČNI ZBOR

Občni zbor sestavljajo vsi člani Plesnega kluba.

19.

člen

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor mora biti enkrat letno. Skliče ga predsednik
Plesnega kluba.

Izredni občni zbor mora sklicati predsednik oz. zastopnik Plesnega kluba, kadar to zahteva
upravni odbor ali petina članov društva. Če zastopnik ne skliče izrednega občnega zbora v 30.
dneh, ga skliče predlagatelj, s tem, da določi predlog dnevnega reda in gradivo za sejo.

20.

člen

Občni zbor je pristojen da:
•
sprejema spremembe statuta in dopolnitve,
•
podeljuje nagrade in priznanja kluba,
•
določa o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
•
dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba,
•
odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom.
Občni zbor vodi delovno predsedstvo. Ob občnih zborih se vodi zapisnik, ki ga podpišeta zastopnik
in zapisnikar.

21.

člen

Volitve organov Plesnega kluba so praviloma javne, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo
za tajni način glasovanja.

22.

člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob začetku navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem
začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar je občni zbor ne glede na
število prisotnih sklepčen.

23.

člen

Sklep je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica navzočih članov, razen glede prenehanja
društva, spremembe temeljnega akta, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je potrebna 2/3
večina navzočih.

24.

člen

Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe Plesnega kluba.

25.

člen

b)

UPRAVNI ODBOR

Najvišji organ upravljanja Plesnega kluba med dvema občnima zboroma je upravni odbor (v
nadaljnjem besedilu: UO). UO sestavljata dva člana. Zastopnik Plesnega kluba je hkrati predsednik
UO, drugi je tajnik oz. blagajnik.

c)

TAJNIK OZ. BALAGAJNIK

Tajnik oz. blagajnik je izvoljen na občnem zboru. Predlagajo in potrdijo ga vsi prisotni na občnem
zboru z glasovanjem. Mandat traja pet let. Tajnik vodi pregled finančne situacije kluba. S svojim
delom seznanja in odgovarja predsedniku Plesnega kluba.
Člani UO morajo biti člani Plesnega kluba. Seja UO je sklepčna, če sta prisotna oba člana UO.

26.

člen

UO je pristojen da:
•
izvršuje sklepe občnega zbora,
•
koordinira delo organov kluba,
•
izvršuje program dela ter ga po potrebi spreminja in dopolnjuje,
•
določa višino članarine,
•
izvaja finančni načrt,
•
sprejema splošne akte,
•
upravlja premoženje Plesnega kluba,
•
skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje klubske
dejavnosti,
•
opravlja druge tekoče zadeve in naloge v skladu s predpisi in tem statutom.
27.

člen

Naloge zastopnika kluba so:
•
predstavlja in zastopa klub,
•
sklepa pogodbe,
•
sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
•
podpisuje akte, ki jih sprejme občni zbor in upravni odbor,
•
koordinira delo upravnega odbora in drugih organov kluba,
•
odloča samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje,
•
predlaga podelitev nagrad, pohval in drugih častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom
kluba in drugim subjektom.

IX.

NOTRANJA ORGANIZACIJA

28.

člen

Plesni klub lahko ustanovi za lažje in smotrnejše izvajanje dogovorjenih nalog sekcije, skupine in
druge oblike organiziranosti.

X.
FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE NADZORSTVA NAD
RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN PREMOŽENJEMOM
29.

člen

Plesni klub lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
•
s članarino,
•
z darili in volili,
•
s prispevki in dotacijami,

•
•
•
•
•

s prispevki simpatizerjev in sponzorjev,
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
iz njegovih premičnih in nepremičnih stvari,
s prihodki od lastnih dejavnosti,
iz drugih virov v skladu s predpisi.

Za doseganje namena in ciljev društva lahko Plesni klub ustanovi gospodarsko družbo ali poveri
opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.

30.

člen

Plesni klub mora zagotoviti podatke o svojem finančnem in materialnem poslovanju na podlagi
podatkov finančno – materialnega knjigovodstva, ki se izkazuje z računovodskim standardom za
društva.

31.

člen

Plesni klub je dolžan voditi evidenco o svojem premoženju v skladu z računovodskimi standardi
za društva. Prav tako je dolžan s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar.

XI.

JAVNOST DELA

32.

člen

Delo Plesnega kluba je javno. Javnost dela je zagotovljena s tem, da so sestanki na katerih se
obravnava delo Plesnega kluba dostopni vsem članom in jim je tako dana možnost, da se seznanijo
z delom kluba.

33.

člen

Plesni klub obvešča javnost o svojem delu bodisi preko svoje oglasne deske, svoje internetne
strani, e-obvestil ali pa preko sredstev javnega obveščanja ali drug primeren način.

XII.

POKROVITELJSTVO

34.

člen

Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge
organizacije lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad Plesnim klubom ali posamezno prireditvijo.
Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo ali sklepom.

XIII.

NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM

35.

člen

Plesni klub lahko preneha po sklepu občnega zbora ali po posameznem zakonu. Občni zbor
sprejme sklep o prenehanju Plesnega kluba.

V primeru prenehanja delovanja kluba preide po poravnavi vseh njegovih obveznosti premoženje
kluba pravnemu nasledniku, ki ga klub ob prenehanju delovanja določi v sklepu. V kolikor takega
sklepa ni, se s premoženjem kluba ravna kot to določa zakon, ki ureja delovanje društev.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja med člane je nična.
O sklepu o prenehanju Plesnega kluba mora zastopnik ali oseba, ki jo občni zbor pooblasti, v 30
dneh obvestiti upravno enoto, pri kateri je društvo registrirano.

XIV.

KONČNE DOLOČBE

36.

člen

Plesni klub ne posluje z žigom.

37.

člen

Ta statut je sprejel zbor članov dne 13. 2. 2021 in začne veljati takoj, uporablja pa se od dne, ko
pristojni organ izda odločbo, da je statut v skladu z Zakonom o društvih.

Domžale, 13. 2. 2021

Špela Kralj
zastopnica Plesnega kluba Kralj

___________________________________

