Občni zbor je na 6. redni seji dne 21.12.2009 potrdil uradno prečiščeno besedilo Statuta Hokejskega
kluba Dinamiti Horjul, ki obsega:
-

Statut društva, ki je bil sprejet na ustanovnem občnem zboru z dne 9.2.2004;

-

Spremembe statuta društva, ki so bile sprejete na 3. redni seji občnega zbora z dne 2.3.2007;

-

Spremembe statute društva, ki so bile sprejete na 6. redni seji občnega zbora z dne 21.12.2009.

STATUT
Prečiščeno besedilo (Statut-PB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Hokejski klub Dinamiti Horjul (v nadaljnem besedilu: društvo) je prostovoljno, samovoljno,
nepridobitno združenje fizičnih oseb - tekmovalcev in ljubiteljev športnorekreativne dejavnosti.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
3. člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Sedež društva je v Horjulu, Slovenska cesta št 7, 1354
Horjul.
4. člen
Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je hokejski plošček. Pečat je okrogel, premera 30 mm z
napisom HK DINAMITI HORJUL. V sredini pečata pa je znak društva.
5. člen
Društvo lahko sodeluje ali se včlani v druga športna društva v Sloveniji in tudi v druge sorodne
organizacije v Sloveniji, katerih namen je razvijati športno-rekreacijsko dejavnost. Društvo se lahko
včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo s podobnimi nameni in cilji.
6. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
7. člen
Društvo deluje po načelih javnosti na naslednje načine:
z objavljanjem vabil in zapisnikov,

s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva,
prek drugih sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren direktor društva.
II. NAMENI IN CILJI
8. člen
Društvo ima predvsem naslednje namene in cilje:
skrbeti za razvoj in popularizacijo in-line hokeja ter hokeja na ledu
sodelovati na tekmovanjih v in-line hokeju in hokeju na ledu
skrbeti za množičnost in popularizacijo športno rekreativne dejavnosti med občani, predvsem
med mladino ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo,
vzgajati svoje člane v duhu "fair-playa" ter enakopravnosti,
9. člen
Društvo uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
s pripravljanjem ter organizacijo tekmovanj ter sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in
drugih prireditvah, ki jih organizirajo druga društva in zveze društev,
z redno vadbo in strokovnim izpopolnjevanjem svojih članov,
z organiziranjem hokejskih tečajev in hokejskih tematskih taborov kot pridobitno dejavnostjo v
skladu z veljavnimi predpisi. Pridobitna dejavnost se bo opravljala v obsegu, potrebnem za
doseganje namenov iz 8. točke tega statuta
III. ČLANSTVO
10. člen
Član društva lahko postane vsak, ki sprejme ta pravila, se ravna po njih ter izrazi željo postati član
društva. Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj
državljan.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. Društvo ima redne in častne člane.
11. člen
Pravice članov duštva so:
da volijo in so izvoljeni v organe društva,
da sodelujejo pri delu organov društva,
da dajejo predloge ter pobude organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,

da sodelujejo na internih tekmovanjih in drugih prireditvah društva,
da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem.
12. člen
Dolžnosti članov društva so:
da sodelujejo na tekmovanjih, treningih in redni rekreativni vadbi društva,
da spoštujejo statut ter pravila, odločbe in sklepe organov društva,
da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
da redno plačujejo članarino,
da skrbijo za športne rekvizite in sredstva s katerim društvo razpolaga,
da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
da varujejo ugled društva.
13. člen
Častni član društva lahko postanejo sponzorji, donatorji, simpatizerji, ki so s svojimi prispevki
pripomorejo k dobrobiti društva. Častni člani so upravičeni dolžnosti, ki jih imajo redni člani. Častni
člani nimajo pravice glasovnja na občnem zboru. Naziv častnega člana lahko dodeli občni zbor društva.
14. člen
Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma
ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem
delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.
15. člen
Članstvo v društvu preneha:
s prostovoljnim izstopom,
s črtanjem,
z izključitvijo,
s smrtjo.
Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda organom društva pismeno izjavo o izstopu.
Član se črta iz društva, če ne plačuje članarine v dobi zadnjih dveh let. Član se izključi iz društva, če
grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 11. in 12. členu tega statuta, če zavestno ravna proti interesu in
pogledu društva in če je pred nadzornim odborom obsojen za nečastno dejanje.
IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
16. člen

Stalni organi društva so:
občni zbor,
direktor,
nadzorni odbor,
strokovni svet.
Občni zbor
17. člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi aktivni in častni člani.
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje direktor enkrat letno, izrednega pa po
potrebi. Izredni občni zbor skliče lahko direktor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na
zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa o stvari, za katero je sklican. Direktor je
dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku 30 dni po tem, ko je prejel tako zahtevo. V
nasprotnem primeru ga lahko skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali.
18. člen
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za
katerega je sklican. Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica
članov.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 10 min, nakar občni zbor
veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.
19. člen
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve organov so praviloma javne. Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih
članov.
Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva je potrebno, da za to glasujeta
najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Ko se
glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.
20. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z
delovanjem društva, kot npr. predstavniki državnih organov in občani nasploh, vendar imajo le pravico
posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor.
21. člen
Občni zbor začne predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva.
Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno
komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
22. člen
Naloge občnega zbora:
sklepa o dnevnem redu,
razpravlja o delu in poročilih direktorja in nadzornega odbora ter sklepa o njem,

voli in razrešuje člane nadzornega odbora društva
odloča o pritožbah zoper sklepe direktorja in nadzornega odbora,
spremlja, spreminja statut ter druge akte društva,
imenuje prokurista, ki bo predstavljal društvo navzven v poslih za katere je imenovan v skladu s
pooblastili občnega zbora
odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi ali člani društva v skladu z namenom in cilji
društva,
dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
imenuje častne člane društva,
sklepa o prenehanju društva.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, oba overovatelja zapisnika
ter zapisnikar.
Direktor
23. člen
Direktor društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in drugimi organi in
organizacijami v državi in v tujini. Direktor je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in
pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in nadzornemu
odboru.
Direktor je zakoniti zastopnik društva.
Direktor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je izvršilni
organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter vodi delo društva med dvema
občnima zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.
Direktor lahko imenuje več pomočnikov, ki mu pomagajo opravljati zadane naloge. Direktor lahko s
soglasjem nadzornega odbora najame zunanje storitve za opravljanje strokovnih nalog, v kolikor to
dovoljujeta finančno stanje in finančni načrt društva.
Direktorja imenuje nadzorni odbor za obdobje 4 let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Nadzorni odbor lahko kadarkoli razreši direktorja pred potekom mandatne dobe.
Direktor je lahko nagrajen na koncu sezone po lastni presoji nadzornega odbora in to le v primeru, da je
društvo poslovalo pozitivno, transparentno in zakonito.
24. člen
Naloge direktorja so:
sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor,
pripravlja predloge aktov društva, načrtuje delovni program društva,
pripravi predlog za finančni načrt in zaključni račun,
sestavlja letni koledar tekmovanj,
vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,
imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije,

skrbi za materialno finančno poslovanje in za sredstva društva,
neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu
jih še dodatno naloži občni zbor.
predlaga višine članarin,
poroča o svojem delu nadzornemu odboru in občnemu zboru.
V času odsotnosti direktorja, ga nadomešča predsednik društva.
Strokovni svet
25. člen
Strokovni svet je posvetovalni organ, ki svetuje direktorju pri strokovnih odločitvah in izvrševanju
osnovnih nalog društva. Sestavljen je iz predstavnikov (trenerjev) posameznih selekcij. Strokovni svet
in njegovega predsednika imenuje in razrešuje direktor društva.
25.a člen
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva, organizirane po interesnem
principu članov društva.
Sekcijo ustanovi nadzorni odbor na pobudo članov društva.
Sekcijo predstavlja vodja sekcije, ki ga izvoli nadzorni odbor. Vodje sekcij so za svoje delo odgovorni
nadzornemu odboru.
Nadzorni odbor
26. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let in največ za dve
mandatni dobi. Četrtega člana pa lahko imenuje direktor društva. Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede
predsednika, ki je tudi Predsednik društva
Sejam nadzornega odbora lahko prisostvujeta tudi direktor društva in predsednik strokovnega sveta, ki
pa nimata glasovalne pravice.
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vsaj enkrat na leto, in je sklepčen, če so prisotni vsaj trije člani.
Sklep je veljaven, če zanj glasuje večina prisotnih članov z glasovalno pravico.
Naloga nadzonega odbora je, da spremlja delo direktorja in drugih organov društva ter opravlja nadzor
nad finančno materialnim poslovanjem društva. Poleg tega ima nadzorni odbor tudi naslednje naloge:
-

imenuje in razrešuje direktorja,

-

potrjuje višine članarin in trenerskih nadomestil,

-

preverja poslovanje društva,

-

sprejema program dela društva,

-

sprejema finančni načrt in zaključni račun,

-

poroča o svojem delu občnemu zboru,

-

skrbi za zgledne odnose društva z lokalno skupnostjo,

-

svetuje direktorju in drugim organom društva

Nadzorni odbor lahko pregleduje in zahteva prepis vse dokumentacije društva, pregleduje njegovo

blagajno in druge stvari. Od direktorja lahko zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje
nadzora.
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.
Člani nadzornega odbora opravljajo funkcijo strogo voluntersko.
27. člen
Nadzorni odbor služi tudi kot pritožbeni organ in obravnava tudi disciplinske kršitve.
28. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava nadzorni odbor so naslednje:
kršitve določb statuta,
nevestno in lahkomiselno spremljanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
neizvrševanje sklepov organov društva,
dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
29. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče nadzorni
odbor so:
opomin,
javni opomin,
izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot
drugostopenjski organ.
Predsednik društva
30. člen
Predsednik društva je predsednik nadzornega odbora in poleg direktorja društva predstavlja društvo
pred javnostjo.
Predsednik društva zastopa društvo proti direktorju.
Predsednik predlaga tudi podelitev nagrad, pohval in častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom
društva. V času odsotnosti predsednika, ga nadomešča podpredsednik.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
Viri dohodkov
31. člen
članarina
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
darila in volila,
prispevki donatorjev,
prispevki sponzorjev,
prejemki od loterije in drugih iger na srečo,

iz lastne pridobitvene dejavnosti, ki je povezana z dejavnostjo društva – društveni bife,
javna sredstva,
drugi viri.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
32. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme nadzorni odbor. Nadzorni odbor vsako leto obravnava in sprejme zaključni račun na predlog
direktorja. O tem nadzorni odbor sestavi poročilo in ga na občnem zboru predstavi vsem članom
občnega zgora.
Za sklepanje poslov, katerih vrednost znaša 1000 EUR ali več, mora direktor pridobiti soglasje
nadzornega odbora.
33. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta direktor in predsednik društva.
Direktor vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Društvo ima svoj transakcijski račun. Delo direktorja je javno. Vsak član društva lahko zahteva
vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.
34. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva društva vpisana v inventarno
knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
35. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno,
moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora,
nimajo pa pravice odločanja.
VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
36. člen
Društvo lahko preneha:
s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov,
po samem zakonu
Sklep o prenehanju društva mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva, na katerega se po
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
37. člen
Ta statut začne veljati z dnevom sprejema.
38. člen

Do imenovanja novega direktorja skladno s 23. členom statuta opravlja naloge direktorja v skladu s
statutom dosedanji predsednik društva.
39. člen
Člani, ki jih je v nadzorni odbor imenoval občni zbor, morajo v roku enega meseca od imenovanja
konstituirati organ nadzornega odbora. Nadzorni odbor se konstituira, če so na seji navzoči vsi trije
imenovani člani. Na konstituivni seji člani nadzornega odbora imenujejo tudi direktorja društva.

V Horjulu, dne 21.12.2009
Predsednik društva
Rok Šabjan

