Na podlagi 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95 in 83/99) je občni zbor dne
12.01.2006 sprejel sklep o spremembi statuta društva Kegljaški klub Pivka in sprejel naslednji

STATUT
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Kegljaški klub Pivka (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno nepridobitno
združenje fizičnih oseb.
2. člen
IME IN SEDEŽ KLUBA
Ime kluba je KEGLJAŠKI KLUB PIVKA
Sedež kluba je v Pivki, Prečna ulica št. 1.
3. člen
PRAVNI STATUS
Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun.
Klub odgovarja za svoje obveznosti s polno odgovornostjo in z vsemi svojim sredstvi.
4. člen
ZNAK
Znak kluba je v obliki ščita, ki je razdeljen na dva dela. Na zgornjem delu je bel križ na
modrem polju, ki predstavlja zastavo občine Pivka. Spodnji polkrožni del je moder, ob
njegovem robu pa z belimi črkami piše KEGLJAŠKI KLUB PIVKA. V sredini ščita je jezdec
na konju, ki predstavlja Martina Krpana s kegljaško kroglo v roki in keglji v košu.
PEČAT
Pečat kluba je okrogel s premerom 22 mm. V sredini pečata je kegljač, ob robu nad njim je
napis KEGLJAŠKI KLUB, pod kegljačem pa napis Pivka.
5. člen
ZASTOPANJE KLUBA
Klub predstavlja in zastopa predsednik kluba. Če je predsednik odsoten ali zadržan, ga
nadomešča podpredsednik kluba.
V posameznih zadevah lahko predsednik pooblasti tudi drugo osebo za zastopanje kluba.
6. člen
JAVNOST DELOVANJA IN OBVEŠČANJA
Delo kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane klub obvešča:
- s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba
- preko obvestil na oglasni deski
- preko spletne strani in
- drugih obvestil, ki jih izda vodstvo kluba
Širšo javnost klub obvešča tako, da na tiskovne konference in na svoje zbore vabi
predstavnike sredstev javnega obveščanja.
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij sta odgovorna predsednik in tajnik
kluba oziroma oseba, ki jo pooblasti predsednik kluba.

II. NAMEN IN NALOGE KLUBA
7. člen
NAMEN KLUBA
Osnovni namen kluba je:
- omogočiti svojim članom, da uresničujejo svoje športne ambicije in se športno razvijajo,
- skrb za množičnost, popularnost, kvaliteto in razvoj kegljaškega športa

8. člen
Klub lahko v omejenem obsegu opravlja tudi dopolnilne dejavnosti neposredno povezane s
športno dejavnostjo, oziroma poveri opravljanje takšnih dejavnosti z društvenimi sredstvi tudi
drugim fizičnim in pravnim osebam, na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
Takšne dejavnosti kluba so: kegljaške prireditve in prodaja pijače, z namenom financiranja
osnovne dejavnosti kluba in razvoja mladih selekcij, v skladu s predpisom, ki ureja področje
gostinstva.
9. člen
Klub uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
Naloge kluba so:
- povečanje števila aktivnih udeležencev v vseh oblikah kegljaškega športa,
- spodbujanje kegljanja med mladimi ter skrb za izpopolnjevanje nadarjenih in perspektivnih
tekmovalcev,
- kandidiranje za organizacijo tekmovanj na državni ravni,
- skrb za strokovno usposabljanje ter izpopolnjevanje trenerjev, sodnikov in drugih strokovnih
delavcev,
- sodelovanje z drugimi športnimi organizacijami ter z vsemi organi in organizacijami, ki
lahko prispevajo k razvoju kegljanja,
- sodelovanje s Kegljaško zvezo Slovenije in OTS Notranjske
- podeljevanje nagrad, daril in priznanj ter izrekanje pohval,
- organizacija prireditev
- prodaja pijače

III. ČLANSTVO
10. člen
OSNOVE ZA ČLANSTVO
Člani kluba so občani, ki opravljajo dejavnost na področju kegljaškega športa na 9 kegljev in
so včlanjeni v klub v skladu z Zakonom o društvih.
V klubu so redni in častni člani.
11. člen
REDNI ČLANI
Redni člani so občani, ki se včlanijo v klub s pisno pristopno izjavo, s katero zagotavljajo, da
sprejemajo pravice in obveznosti, ki jih določa statut in drugi akti kluba.
Občan postane član kluba z dnem, ko klub prejme njegovo pristopno izjavo.
12. člen
ČASTNI ČLANI
Za izredne zasluge pri delu na področju kegljanja lahko klub posamezniku podeli naslov
častnega predsednika ali častnega člana kluba, o čemer odloča občni zbor kluba.
Častni predsedniki in častni člani imajo lahko razne ugodnosti, ki jih določi občni zbor.
13. člen
PRENEHANJE ČLANSTVA V KLUBU
Članstvo v klubu preneha:
- z izstopom,
- s prenehanjem dela kluba,
- z izključitvijo.
Član lahko izstopi iz kluba v vsakem času brez obrazložitve. Član je lahko izključen iz kluba,
če grobo krši statut ali druge akte kluba. Učinki izključitve nastopijo z dnem sprejetja sklepa.
14. člen
PRAVICE ČLANOV
Člani kluba imajo naslednje pravice:
- da predlagajo in odločajo o programih kluba,
- da volijo in so voljeni v organe kluba,
- da so informirani o delu in odločitvah kluba,
- da predlagajo obravnavanje pomembnih vprašanj,
- da postavljajo vprašanja glede dela in odgovornosti članov in organov kluba,
- da sprejemajo priznanja in nagrade za delo ali tekmovalne dosežke.

15. člen
DOLŽNOSTI ČLANOV
Člani kluba imajo naslednje dolžnosti:
- da ravnajo in delujejo po statutu in drugih aktih kluba,
- da prispevajo k uresničevanju skupnih ciljev in dogovorjenih nalog,
- da sodelujejo v skupnih akcijah kluba,
- da plačujejo članarino,
- da varujejo ugled kluba in kegljaškega športa.
16. člen
ČLANSTVO KLUBA V DRUGIH ORGANIZACIJAH
Klub je včlanjen v Kegljaško zvezo Slovenije in Športno zvezo Občine Pivka.
Klub spoštuje vse akte in odločitve organizacij iz prejšnjega odstavka.
Klub se lahko včlani tudi v druge sorodne organizacije v R Sloveniji, katerih namen je
razvijati kegljanje.

IV. ORGANI KLUBA
17. člen
Organi kluba so:
− Občni zbor
− Izvršni odbor,
− Nadzorni odbor,
− Disciplinsko razsodišče.
Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinsko razsodišče odgovarjajo za svoje delo Občnemu
zboru kluba.
OBČNI ZBOR
18. člen
SESTAV OBČNEGA ZBORA
Občni zbor je najvišji organ kluba.
Občni zbor sestavljajo vsi člani kluba. Pred vsakim sklicem občnega zbora mora izvršni odbor
kluba zagotoviti seznam vseh članov ter ugotoviti, če vsi izpolnjujejo pogoje za sodelovanje
na zboru.
Seji občnega zbora lahko prisostvujejo tudi drugi zainteresirani, vendar nimajo pravice
glasovanja.
19. člen
VRSTA OBČNEGA ZBORA
Občni zbor je lahko reden ali izreden.

REDNI OBČNI ZBOR
Redni občni zbor je najmanj enkrat letno. Skliče ga predsednik kluba.
IZREDNI OBČNI ZBOR
Izredni občni zbor skliče predsednik kluba na lastno pobudo, na predlog izvršnega odbora ali
pa na zahtevo nadzornega odbora oziroma najmanj ene tretjine članov.
Zahteva mora biti pisna in mora vsebovati vprašanja o katerih naj bi občni zbor sklepal.
Predsednik kluba mora sklicati izredni občni zbor v 15 dneh od prejema zahteve za sklic. V
nasprotnem primeru lahko občni zbor skliče predlagatelj.
Vabilu za sklic izrednega občnega zbora mora biti priložen dnevni red z ustreznim gradivom
za obravnavo. Izredni občni zbor razpravlja in sklepa le o vprašanjih, zaradi katerih je bil
sklican.
SKLIC OBČNEGA ZBORA
Sklic rednega ali izrednega občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom in gradivom
najmanj 15 dni pred dnevom zbora. Dnevni red se lahko dopolni 7 dni pred zborom, če se s
tem strinja večina članov izvršnega odbora in je za dodatno točko članom kluba posredovano
pisno gradivo.
Izjemoma je možna razširitev dnevnega reda tudi na samem občnem zboru, če to s sklepom
potrdi občni zbor.
20. člen
SKLEPČNOST
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem času navzočih več kot polovica članov kluba s
pravico glasovanja.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za trideset minut. Po
tem času občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna najmanj ena tretjina članov.
21. člen
SPREJEM SKLEPOV
Sklep občnega zbora je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica navzočih članov kluba.
Za sprejem, spremembo ali dopolnitev statuta kluba je potrebna dvotretjinska večina glasov
navzočih članov kluba.
22. člen
NAČIN GLASOVANJA
Občni zbor glasuje javno, razen če sam s poslovnikom ali s sklepom ne odloči drugače.
Volitve organov kluba so načeloma tajne. Občni zbor pa lahko na samem zasedanju sklene, da
so volitve javne.
23. člen
VODENJE OBČNEGA ZBORA
Občni zbor izvoli delovno predsedstvo - predsednika in dva člana, zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika.
Do izvolitve organov občnega zbora vodi potek seje predsednik kluba.
Po izvolitvi organov občnega zbora vodi delo občnega zbora delovno predsedstvo.

24. člen
ZAPISNIK OBČNEGA ZBORA
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,
zapisnikar in overovatelja zapisnika.
25. člen
PRISTOJNOSTI OBČNEGA ZBORA
Pristojnosti občnega zbora so:
− sprejema naslednje akte kluba:
• Statut
• Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti
• Pravilnik o priznanjih
• druge akte na podlagi odločitve občnega zbora
− sprejema poročila o dejavnosti kluba oz. o delu njenih organov,
− potrjuje finančni načrt in program dela,
− odloča o prenehanju delovanja kluba in o njegovem premoženju,
− odloča o spremembah kazni oz. ukrepov disciplinskega razsodišča proti članom,
− voli in razrešuje,
• predsednika
• podpredsednika
• člane izvršnega odbora
• člane nadzornega odbora
• člane disciplinskega razsodišča
• člane drugih delovnih teles, ki jih imenuje občni zbor
− imenuje častne člane in častnega predsednika,
− opravlja in sklepa tudi o drugih zadevah v skladu s statutom in drugimi akti kluba.
IZVRŠNI ODBOR
26. člen
Izvršni odbor je operativno izvršilni organ občnega zbora, kateremu tudi odgovarja za svoje
delo. Opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi poslovanje
kluba v skladu s sklepi sprejetimi na občnem zboru ter svojimi pooblastili, ki jih ima po tem
statutu.
27. člen
SESTAVA IZVRŠNEGA ODBORA
Izvršni odbor sestavlja 5 članov in sicer predsednik, podpredsednik in trije člani.
28. člen
SKLIC IN VODENJE SEJE IZVRŠNEGA ODBORA
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno.
Sestanek izvršnega odbora sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo najmanj dveh
članov izvršnega odbora ali na zahtevo nadzornega odbora.
V odsotnosti predsednika sestanek skliče podpredsednik.

29. člen
SPREJEM SKLEPOV
Izvršni odbor veljavno določa, če je na sestanku prisotnih več kot polovica članov. Sklep
izvršnega odbora je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov izvršnega odbora.
30. člen
PRISTOJNOSTI IZVRŠNEGA ODBORA
Pristojnosti izvršnega odbora so:
- izvršuje sklepe občnega zbora
- pripravlja in predlaga sklic občnega zbora
- občnemu zboru poroča o svojem delu
- opravlja organizacijske, upravne, strokovno-tehnične, finančne in administrativne naloge
kluba
- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba
- sprejema plan in realizacijo programa dela
- sprejema zaključni račun
- pripravlja predlog statuta in drugih splošnih aktov, ki jih sprejema občni zbor
- sprejema pravilnike in druge akte iz svoje pristojnosti
- določa višino članarine
- imenuje tajnika kluba
- vlaga kandidature za organizacijo tekmovanj na državni ravni
- določa delegata za sejo skupščine KZS
- imenuje komisijo za priznanja
- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor
PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK
31. člen
Predsednik kluba:
- zastopa in predstavlja klub
- sklicuje občni zbor
- sklicuje in vodi sestanek izvršnega odbora
- skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in izvršnega odbora
- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta in drugih aktov ter sklepov občnega zbora
in izvršnega odbora
Če je predsednik odsoten ali zadržan ga nadomešča podpredsednik. Predsednik lahko
posamezne dele svoje pristojni prenese na podpredsednika
NADZORNI ODBOR
32. člen
Nadzorni odbor ima poleg predsednika še dva člana. Vse tri izvoli občni zbor.
Član nadzornega odbora ne more biti istočasno tudi član drugih organov kluba.
Pristojnosti nadzornega odbora so:
- nadzira izvrševanje sklepov organov kluba

- nadzira zakonitost dela v klubu
- nadzira finančno poslovanje kluba
- o svojem delu poroča občnemu zboru in obvešča izvršni odbor
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, obvezno pa pred sestankom občnega zbora oziroma
najmanj enkrat letno. Sklicuje ga predsednik odbora po lastni presoji, na predlog izvršnega
odbora ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov kluba.
Svoja poročila in druge ukrepe obravnava in sprejema na sestankih, ki jih sklicuje in vodi
predsednik. Sestanek je sklepčen, sta prisotna najmanj dva člana, sklep pa je sprejet če je zanj
glasovala večina vseh članov odbora.
Člani nadzornega odbora lahko prisostvujejo sestankom izvršnega odbora.Člani odbora imajo
na sestankih občnega zbora enake pravice in dolžnosti kot ostali člani.
Nadzorni odbor dela po sprejetem poslovniku.
DISCIPLINSKO RAZSODIŠČE
33. člen
Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana ter njihovi namestniki, ki jih izvoli
občni zbor.
Naloga disciplinskega razsodišča je odločanje o disciplinski odgovornosti na I. stopnji.
Disciplinski postopek, odločanje o disciplinskem postopku, varstvu pravic, vrste disciplinskih
ukrepov in drugo s tem v zvezi se izvaja po Disciplinskem pravilniku kluba.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinsko razsodišče, ima prizadeti član kluba pravico do pritožbe
na občni zbor, ki kot organ II. stopnje odloča o pritožbi dokončno.
TRAJANJE MANDATOV
34. člen
Mandat organov, ki jih izvoli občni zbor traja 4 leta.
Iste osebe so lahko ponovno izvoljene.
TAJNIK KLUBA
35. člen
Tajnika kluba imenuje izvršni odbor za 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Izvršni
odbor ga lahko razreši pred potekom mandata, če le-ta dobi negativno oceno svojega dela.
Tajnika opravlja naslednje naloge:
- operativno uresničuje sklepe občnega zbora in izvršnega odbora
- skrbi za pripravo gradiv za sestanke občnega zbora, izvršnega odbora ter drugih organov
kluba
- opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor ali izvršni odbor
Tajnik je odgovoren za organizacijo izvajanja strokovnih, administrativnih, organizacijskih,
pravnih in tehničnih opravil v klubu v skladu s splošnimi akti ter sklepi občnega zbora,
izvršnega odbora, nadzornega odbora ter drugih organov kluba.

V. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE
36. člen
PRIHODKI
Prihodki kluba so:
- članarina
- dodeljena sredstva od občine
- sponzorski in donatorski prispevki
- drugi viri
37. člen
FINANČNO POSLOVANJE
Finančna sredstva, s katerimi klub razpolaga, se lahko uporabijo le za namene, za katere so
bila pridobljena. Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad
odhodki, mora presežek porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljen.
Finančno materialne listine podpisuje predsednik kluba, lahko pa tudi druga oseba, ki jo za to
pooblasti izvršni odbor.
Finančno in materialno poslovanje se vodi po pravilniku o finančno materialnem poslovanju,
ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
38. člen
Če ima klub premično ali nepremično premoženje, mora biti to premoženje vpisano v
inventarno knjigo.
Premično premoženje se nabavi ali odtuji na podlagi sklepa izvršnega odbora.
Nepremično premoženje se lahko nabavi, odtuji, zamenja ali obremeni le s sklepom občnega
zbora.
NAGRADE IN PRIZNANJA
39. člen
Imenovanje častnega predsednika in častnih članov kluba, podelitev priznanj članom kluba ter
drugim posameznikom ali organizacijam za posebne zasluge pri razvoju kegljaškega športa se
izvaja na podlagi Pravilnika o priznanjih, ki ga sprejme občni zbor kluba.
Delo članov kluba je prostovoljno, izvršni odbor pa lahko sklene, da se za opravljeno delo
posameznega člana finančno ali materialno nagradi.

VI. PRENEHANJE DELOVANJA KLUBA
40. člen
Klub preneha obstajati:
- sklepom občnega zbora
- če se število članov zmanjša na enega samega člana
- s pravnomočno odločbo pristojnega upravnega organa

Za sklep o prenehanju delovanja kluba sta potrebni najmanj dve tretjini glasov občnega zbora.
41. člen
DELITEV PREMOŽENJA
V primeru, da klub preneha z delovanjem, se vse njegovo premično in nepremično
premoženje prenese na Športno zvezo Pivka.

VII. KONČNE DOLOČBE
42. člen
S sprejemom statuta preneha veljati statut sprejet dne 30.10.1996
43. člen
Statut kegljaškega kluba stopi v veljavo z dnem sprejema.

Pivka, 12.01.2006
Predsednik Kegljaškega kluba Pivka
Ernest Margon

