Klub za ritmično gimnastiko TiM

Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS, št. 64./2011) so ustanovitelji društva na
ustanovnem sestanku dne 4.6.2014, na občnem zboru dne 16.6.2014 in 22.11.2014 , v Ljubljani
sprejeli naslednji

STATUT
Kluba za ritmično gimnastiko TiM
I. SPLOŠNE IN STATUSNE DOLOČBE
1.člen
Klub za ritmično gimnastiko TiM (v nadaljevanju klub) s tem statutom ureja status društva,
organizacijo in organe društva, dejavnost oz. cilje društva, članstvo in druga pomembnejša vprašanja.
2.člen
Ime društva je: Klub za ritmično gimnastiko TiM
Skrajšano ime društva: Klub RG TiM
Sedež društva je: Ljubljana
Za morebitno spremembo poslovnega naslova znotraj sedeža društva je pristojen Upravni odbor.
3.člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava in v pravnem prometu odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Registrirane dejavnosti kluba v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so:
Glavna dejavnost:
Klub deluje z namenom izvajanja programov športne dejavnosti.
Dodatne dejavnosti, ki se opravljajo kot pridobitne:
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
N82.990 Druge nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje na področju športa
R93.190 Druge športne dejavnosti
Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji delovanja kluba in se izvaja le kot dopolnilna
dejavnost nepridobitni dejavnosti kluba ter le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in
ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
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4.člen
Klub ima svoj žig. Žig je pravokotne oblike, z izpisom imena kluba, krajem in davčno številko.
5.člen
Klub zastopa in predstavlja predsednik, v njegovi odsotnosti in v okviru določenih pooblastil pa
pooblaščen član Upravnega odbora. Za urejanje posameznih zadev in podpisovanje dokumentov
lahko predsednik pooblasti člane Upravnega odbora.
6.člen
Klub deluje na območju mesta Ljubljana, njene okolice in širše po Sloveniji in se lahko združuje v
druge športne in strokovne zveze in združenja v skladu s cilji svojega delovanja.
7.člen
Delovanje kluba je javno.
Javnost delovanja se zagotavlja z:




obveščanjem članstva o zasedanjih, sklepih in izvrševanju sklepov organov kluba
javnostjo sej organov kluba za člane
obveščanjem članstva in širše javnosti preko javnih občil

Za zagotovitev javnosti delovanja kluba je odgovoren predsednik kluba.
II. NAMEN IN CILJI DELOVANJA KLUBA
8.člen
Namen kluba je, da omogoča svojim članom izvajanje športne dejavnosti in drugih splošnokoristnih
dejavnosti.
Klub lahko za uresničevanja svojih ciljev in nalog sodeluje z drugimi društvi, skupnostmi,
organizacijami in posamezniki.
Cilji delovanja kluba:







spodbujati razvoj karakternih vrlin, kot so ustvarjalnost, delavnost, odgovornost, poštenost,
iskrenost, samokritičnost, natančnost, redoljubnost, tovarištvo, skromnost, itd…
privzgojiti občutek za življenje in delo v skupnosti,
popularizirati in razvijati množičnost v ritmični gimnastiki,
dvig kakovosti dela in doseganje vrhunskih rezultatov na rekreativnem, tekmovalnem,
strokovnem in organizacijskem področju,
sodelovanje z društvi, zvezami in združenji ter s strokovnimi organi, znanstvenimi in
pedagoškimi institucijami,
vzgajati svoje člane v duhu fair-playa.
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9. člen
Klub uresničuje svoje cilje:










s strokovnim načrtovanjem dejavnosti in spremljanjem izvedbe,
s spremljanjem razvoja ritmične gimnastike in prilagajanjem programov novim dosežkom,
z oblikami ekonomske propagandne dejavnosti krepi osnovo za delo in vsestranski razvoj,
z udeležbo in sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in prireditvah,
s prirejanjem in organizacijo tekmovanj in prireditev,
z organizacijo in prirejanjem seminarjev, tečajev in drugih oblik izobraževanja in
izpopolnjevanja, ali na kakšen drug ustrezen način skrbi za napredek strokovnih kadrov,
s stalno skrbjo za popolnitev in povečanje članstva,
s promocijo ritmične gimnastike med mladimi, predvsem predšolsko in šolsko mladino
z izdajanjem publikacij v skladu s predpisi.

III. ČLANSTVO
10.člen
Člani kluba so redni člani, zaslužni člani in častni člani. Član kluba lahko postane vsak državljan, tudi
tujec, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih, ter izrazi željo postati član kluba in v ta namen izpolni
priglasnico, plača pristopnino in mesečno članarino.
Člane kluba potrjuje Upravni odbor. Zoper odločitve Upravnega odbora je možna pritožba na Občni
zbor.
Za mladoletne člane kluba do dopolnjenega 7 leta starosti priglasnico podpiše njegov zakoniti
zastopnik. Za včlanitev osebe od 7 do dopolnjenega 15 leta starosti pa mora zakoniti zastopnik podati
pisno soglasje. Mladoletni člani do dopolnjenega 15 leta starosti in njihovi zakoniti zastopniki nimajo
(aktivne in pasivne) volilne pravice.
Za delo, ki pomembno prispeva k razvoju kluba, lahko upravni odbor imenuje »zaslužne člane« kluba.
Za posebne zasluge pri razvoju ritmične gimnastike lahko občni zbor na predlog upravnega odbora
podeli naziv: »častni član«. Imenovanji za častnega člana kluba in zaslužnega člana kluba se med
seboj ne izključujeta, ter sta izvzeti obveznemu plačevanju letne pristopnine in mesečne članarine.
Častno in zaslužno članstvo se svečano podeli na občnem zboru ali na svečanem srečanju članov
kluba.
Članstvo v klubu je prostovoljno.

3

Klub za ritmično gimnastiko TiM

11.člen
Pravice članov kluba so:







da volijo in so voljeni v organe kluba (razen mladoletni člani do dopolnjenega 15 leta starosti
in njihovi zakoniti zastopniki)
da imajo pravico vpogleda v delovanje, dokumentacijo in finančno – materialno poslovanje,
da aktivno sodelujejo pri sestavljanju in izvajanju programa kluba,
da so deležni strokovne, organizacijske in druge klubske pomoči v okviru možnosti kluba,
da se upoštevajo njihove želje, pobude, zahteve in interesi v skladu z dogovorjenimi cilji in
možnostmi kluba,
da sprejemajo pohvale, nagrade in priznanja za delo v klubu ter za dosežene uspehe v skladu
z možnostmi kluba.
12.člen

Dolžnosti članov kluba so:









da spoštujejo pravila in druge normativne akte ter sklepe organov kluba,
da aktivno delujejo v organih kluba (razen mladoletni člani do dopolnjenega 15 leta starosti
in njihovi zakoniti zastopniki) ,
da aktivno sodelujejo pri izvedbi sprejetega programa dela,
da se izpopolnjujejo v ritmični gimnastiki in svoje znanje prenašajo na mlajše člane,
da aktivno zastopajo klub na športnih tekmovanjih in prireditvah doma in v tujini,
da gospodarno in skrbno ravnajo z imetjem kluba,
da skrbijo za ugled kluba,
da redno plačujejo prispevke v klubu.

Izjemne zasluge, dosežke in požrtvovalnost, ki jih član kluba pokaže pri svojem delu, lahko upravni
odbor kluba takemu članu prizna ustrezno nagrado v skladu s svojimi akti.
13.člen
Tekmovalkam, trenerkam, sodnicam in drugim članom kluba je možno zagotoviti povračilo
materialnih stroškov in stroškov za intenzivnejšo in kvalitetnejšo prehrano, bivanje, prevoze ter
omogočiti prejemanje štipendij in drugih denarnih nadomestil v skladu z materialnimi možnostmi
kluba.
V tem primeru se med posameznikom in klubom sklene posebna pogodba z določili o obveznostih
obeh pogodbenih strank.
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14.člen
Klub lahko za opravljanje strokovnih, administrativnih, finančno-računovodskih in drugih opravil, ki so
za delovanje kluba zavezujoča ali nujno potrebna, zaposli delavce v redno delovno razmerje.
Zaposlitev se izvaja v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih.
Potrebno obliko in trajanje delovnega razmerja, delovne naloge, odgovornosti in nagrajevanje na
predlog članov kluba sprejme Upravni odbor kluba.
15.člen
Članstvo v klubu preneha:



z izstopom
z neizpolnjevanjem obveznosti in s kršenjem Statuta kluba, izključitev s sklepom potrdi
Upravni odbor

16.člen
Občni zbor lahko na predlog Upravnega odbora svojemu častnemu članu odvzame naziv »častni
član«, če ta s svojim delovanjem huje okrni ugled kluba ali deluje v nasprotju s cilji delovanja kluba.
Občni zbor lahko na predlog Upravnega odbora svojemu zaslužnemu članu odvzame naziv »zaslužni
član«, če ta s svojim delovanjem huje okrni ugled kluba ali deluje v nasprotju s cilji delovanja kluba.
Predsednik kluba o odločitvi Občnega zbora obvesti vse člane.

IV. ORGANI KLUBA
17.člen
Organi kluba so:



Občni zbor
Upravni odbor

OBČNI ZBOR
18.člen
Občni zbor je najvišji organ kluba. Občni zbor sestavljajo vsi člani kluba. Občni zbor je lahko reden ali
izreden. Seje Občnega zbora so javne. Člani morajo biti obveščeni o sklicu občnega zbora 15 dni pred
sklicem občnega zbora preko spletne strani društva in oglasne deske.
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19.člen
Seja Občnega zbora je sklepčna, če je ob napovedanem času prisotna več kot polovica članov kluba.
Če ob napovedanem času Občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar je Občni zbor
sklepčen, če je navzočih najmanj 5 članov.
20.člen
Občni zbor odpre predsednik kluba in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva 3 članov. Delovno
predsedstvo sestavljajo: predsednik delovnega predsedstva Občnega zbora, zapisnikar in overovatelj
zapisnika.
21.člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov prisotnih članov.
22.člen
Naloge in pristojnosti Občnega zbora so:















sklepa o dnevnem redu,
sprejema poslovnik o svojem delu,
sprejema in spreminja Statut kluba in druge splošne akte,
odloča o statusnih spremembah društva,
sprejema in usklajuje predloge letnega in večletnega programa dela in finančnega plana
kluba, ter spremlja njihovo realizacijo,
določa okvirno politiko sodelovanja v domačem in mednarodnem merilu,
obravnava in sprejema poročila svojih organov,
vrši nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva
sklepa o finančnem planu za prihodnje leto in potrjuje zaključni račun za preteklo leto,
neposredno voli in razrešuje predsednika in člane Upravnega odbora,
podeljuje pohvale, priznanja in nagrade,
odloča tudi o drugih zadevah, ki so pomembne za ritmično gimnastiko,
dokončno odloča o pritožbah proti sklepom Upravnega odbora,
odloča o prenehanju društva.
23. člen

O delu Občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar,
ter overovatelj zapisnika.
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UPRAVNI ODBOR
24. člen
Upravni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja naslednje naloge:










sklicuje seje Občnega zbora,
pripravlja predlog statuta in drugih splošnih aktov,
oblikuje predlog programske usmeritve,
odgovarja za finančno poslovanje in skrbi za gospodarjenje s sredstvi kluba,
določa višino članarine ter ostalih prispevkov,
organizira, predlaga in sprejema sklepe iz tekočega delovanja kluba,
skrbi, da se dejavnost društva odvija v okviru pravil in v skladu s programskimi usmeritvami in
letnim programom,
izvaja posamezne sklepe in odločitve občnega zbora,
občnemu zboru poroča o svojem delu.

25. člen
Upravni odbor ima 3, 5 ali 7 članov, število članov na volitvah s sklepom določi Občni zbor.
Upravni odbor potrdi Občni zbor za 4 leta. Člani odbora so lahko po preteku mandata ponovno
izvoljeni.
V primeru, da med trajanjem mandata kdo izmed članov odstopi ali preneha biti član društva, so
preostali člani dolžni nemudoma sklicati redni ali izredni Občni zbor, na katerem se izvedejo
nadomestne volitve.
Upravni odbor je za svoje delovanje odgovoren Občnemu zboru.
26. člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi. Seje sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa
pooblasti člana upravnega odbora.
Upravni odbor je sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj polovica članov, sklepe pa sprejema z
večino glasov prisotnih članov.
Za vodenje posameznih področij dela ali izvedbo posamezne naloge lahko Upravni odbor imenuje
stalna in začasna delovna telesa (odbore, komisije).
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PREDSEDNIK
27.člen
Predsednik društva je po položaju predsednik Upravnega odbora. Izvoli ga Občni zbor za dobo 4 leta.
Naloge in pristojnosti predsednika so predvsem naslednje:











predstavlja klub pred drugimi organi, zvezami, organizacijami, institucijami in tretjimi osebami,
skrbi za izvršitev sklepov Upravnega odbora,
zastopa klub v premoženjskih in drugih pravnih poslih,
imenuje delegate, ki zastopajo klub v športnih, strokovnih, upravnih in družbenih organizacijah,
organih in združenjih,
sklicuje Občni zbor,
sklicuje in vodi seje Upravnega odbora,
podpisuje akte in sklepe Občnega zbora in Upravnega odbora,
skrbi da klub posluje skladno s klubsko vizijo in športno politiko kluba,
po potrebi potrjuje stalna in začasna delovna telesa,
opravlja druge naloge, ki mu jih poveri Občni zbor ali Upravni odbor kluba.

Pred potekom mandata predsedniku preneha funkcija s prenehanjem članstva v klubu in z
razrešitvijo. Občni zbor razreši predsednika pred potekom mandata, če se ne drži Statuta kluba, če
prekorači pooblastila in če ne deluje v skladu s smernicami Občnega zbora in Upravnega odbora.
V primeru odsotnosti predsednika kluba, ga nadomešča pooblaščeni član Upravnega odbora, z
enakimi pooblastili.

STROKOVNI VODJE
28. člen
Strokovni vodji potrdi Upravni odbor za olimpijski ciklus (4 leta). V klubu sta strokovni vodja za
individualni program in strokovni vodja za skupinski program.
Naloge in pristojnosti strokovnih vodij so predvsem naslednje:









pripravljata predloge in skupaj z Upravnim odborom rešujeta problematiko strokovnih kadrov,
planirata, usmerjata, spremljata in nadzirata njihovo delo,
načrtujeta tekmovalne cilje in udeležbo na posameznih tekmovanjih,
pripravljata predloge selekcijskih vrst in rangov tekmovalk,
pripravljata predloge razvrščanja trenerk in vadnic po selekcijah in namenih,
pripravljata program za tekočo tekmovalno sezono,
določata sodnike za pomembna tekmovanja,
skrbita za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje sodniškega in trenerskega kadra, ter
skrbi za razvoj lastnih oblik usposabljanja in izpopolnjevanja, predvsem za vaditeljice in
pripravnice ter za sodniški podmladek,
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nadzirata in nudita strokovno pomoč trenerkam in vadnicam,
vodita strokovno organiziranost kluba,
skrbita za kadrovsko preskrbljenost kluba s kvalitetnimi kadri (trenerji, vadnice, psiholog,
koreograf, komponist, baletni pedagog, fizioterapevt, zdravnik in drugi),
organizirata in sodeluje pri sprejemu novih tekmovalk.

Strokovni vodji sta neposredno nadrejena vsem trenerjem, vadnicam in drugim strokovnim
sodelavcem, vendar sta neposredno odgovorni tudi za njihovo delo in rezultate.
Strokovni vodji prejemata za svoje strokovno delo plačilo. V primeru, da s klubom nimata
sklenjenega delovnega razmerja, je njuno plačilo urejeno s pogodbo, kot to določa Zakon o
zaposlovanju.

V. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA
29.člen
Dohodki kluba so:












pristopnina k članstvu,
vpisnina
mesečna članarina,
vadnina,
prispevki članstva ,
dohodki od prireditev ,
donacije,
sponzorstva,
darila,
opravljanje pridobitne dejavnosti,
drugi dohodki.
30.člen

Premoženje kluba sestavljajo finančna sredstva ter vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in
so kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem kluba upravlja Upravni odbor.
O nakupu in prodaji nepremičnin odloča Občni zbor kluba.
31.člen
Klub ima svoj račun pri banki.
Finančno – materialno poslovanje kluba poteka po splošnih določilih finančnega poslovanja in
finančnih planih kluba. To je v skladu z računovodskimi standardi za društva. Finančno in materialno
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poslovanje se opravljata po pravilih blagajniškega in knjigovodskega poslovanja. Poslovne knjige se
vodijo po sistemu enostavnega knjigovodstva prirejenega za potrebe društev.
Finančno materialno poslovanje vodi predsednik. Predsednik redno poroča Upravnemu odboru o
finančnem poslovanju. Vsak član lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba, oziroma pooblaščeni člani Upravnega
odbora.
VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
32.člen
Za disciplinski prekršek članov kluba se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov kluba ter
vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba.

33.člen
O prekrških na prvi stopnji odloča Upravni odbor.
34.člen
Upravni odbor lahko izreče članom kluba naslednje ukrepe:




opomin,
javni opomin,
izključitev.

VII. POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE
35. člen
Klub lahko daje priznanja, pohvali ali nagradi tekmovalke, strokovne in organizacijske delavce za
posebne zasluge na področju ritmične gimnastike v klubu.
Klub hkrati skrbi za motivacijo tekmovalk, trenerk, drugih strokovnih in organizacijskih delavcev, da s
svojim delom, strokovnim znanjem in prizadevnostjo pripomorejo k razvoju ritmične gimnastike in
kluba, ter jih lahko v skladu z možnostmi kluba na podlagi njihovih boljših rezultatov in na podlagi
preseganja sprejetih programskih ciljev ustrezno nagradi.
Priznanja, pohvale in nagrade podeljuje Upravni odbor kluba.
Predloge daje Upravni odbor ali člani kluba.
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36. člen
Priznanja za zaslužno delo v klubu so:
• Pohvale,
• Nagrade,
• Zaslužno članstvo,
• Častno članstvo.
Poleg tega se lahko za zaslužne člane kluba predlaga tudi državno odlikovanje ali priznanje, ki
jih podeljujejo športne ali strokovne zveze in druge organizacije.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Klub preneha z delovanjem:



s sklepom Občnega zbora, z dvotretjinsko večino navzočih članov,
po samem zakonu.

V primeru prenehanja kluba se sredstva kluba, ki ostanejo po poravnavi vseh obveznosti, prenesejo
na drugo sorodno društvo, ki ga določi s sklepom Občni zbor.
38.člen
Ta statut prične veljati z dnem sprejema na Občnem zboru kluba.
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema Občni zbor in pričnejo veljati z dnem sprejema na
Občnem zboru.

V Ljubljani, dne 22.11.2014

Predsednik:
Mitja Petkovšek
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