STATUT
ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA
BOGDAN KRAJNC POLJČANE

Statut sprejet na skupščini, 11. 6. 2019
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Na podlagi 4., 8., 9. in 10. člena Zakona o društvih ( UL RS 60/95 ) je redna skupščina, dne, 5. 6. 2000, sprejela in
potrdila čistopis statuta. Na skupščini dne, 23. 6. 2002, so bile sprejete spremembe in dopolnitve statuta društva in
sprejet čistopis statuta Šolskega športnega društva Bogdan Krajnc Poljčane. Na skupščini dne, 23. 6. 2007, so bile
sprejete spremembe in dopolnitve statuta društva in sprejet čistopis statuta Šolskega športnega društva Bogdan
Krajnc Poljčane. Na skupščini dne, 11. 6. 2019, so bile sprejete spremembe in dopolnitve statuta društva in sprejet
čistopis statuta Šolskega športnega društva Bogdan Krajnc Poljčane.

STATUT
ŠOLSKEGA ŠPORTNEGA DRUŠTVA BOGDAN KRAJNC
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO BOGDAN KRAJNC( v nadaljevanju besedila : ŠŠD ).
Sedež društva je v občini Poljčane, kraj Poljčane, naslov: Dravinjska cesta 26, 2319 Poljčane.
2. člen
ŠŠD je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki je ustanovljeno zaradi skupnih interesov njegovih
članov, opredeljenih v tem aktu in v skladu z zakonom. Deluje v skladu z ustavo in zakoni Republike Slovenije ter
s tem statutom.
3. člen
ŠŠD je pravna oseba zasebnega prava.
ŠŠD zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik.
4. člen
ŠŠD ima svoj znak in pečat.
Znak je okrogle oblike in je sestavljen iz treh temeljnih barv. Okrogla obroba je rumene barve, v njej je zgoraj v
polkrogu napis ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO BOGDAN KRAJNC in spodaj v polkrogu napis POLJČANE.
Znotraj rumene obrobe je zgoraj modra barva in spodaj siva barva. V sredini je atlet – tekač, ki starta iz štartnega
bloka.
Pečat je okrogle oblike, premera 3 cm. Napis na pečatu je v polkrogu zgoraj ŠOLSKO ŠPORTNO DRUŠTVO
BOGDAN KRAJNC in v polkrogu spodaj POLJČANE.
5. člen
ŠŠD lahko sodeluje z drugimi društvi in zvezami društev v Republiki Sloveniji in z mednarodnimi društvi oziroma
zvezami mednarodnih društev v tujini, ki delujejo na področju športa, športne rekreacije in prispevajo k razvoju
športa. Društvo zastopa interese svojih članov, ki so prostovoljno včlanjeni v društvo.
6. člen
Delovanje ŠŠD temelji na načelu prostovoljnosti, strokovnosti, vestnosti, poštenosti in javnosti. Delo ŠŠD in
njegovih organov je javno. Člane ŠŠD obvešča preko oglasne deske, s pravico vpogleda članov v zapisnike
organov ŠŠD in preko sredstev javnega obveščanja.
Širšo javnost se obvešča tudi tako, da so seje organov ŠŠD javne, da se organizirajo okrogle mize, tiskovne
konference, izdajajo interna glasila in druge aktivnosti organov društva.
Za javnost dela društva in dajanja informacij o delu ŠŠD je odgovoren predsednik ŠŠD.
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7. člen
NAMEN ŠŠD je predvsem :
- skrb za šolski šport osnovnošolcev, z namenom vzpodbujati, organizirati in voditi razvoj športa, športne
rekreacije in športa za vse,
- športne šole za člane ŠŠD,
- strokovne in razvojne naloge,
- družbeno marketinška dejavnost za člane ŠŠD,
- organizacija in izvedba sodniških, vaditeljskih in trenerskih tečajev in seminarjev za člane ŠŠD,
- skladen bio psihosocialni razvoj mladih,
- vzgoja za zdravo in ustvarjalno življenje,
- vzgoja za koristno preživljanje prostega časa,
- razvijanje množičnosti,
- sodelovanje na športnih prireditvah,
- spoštovanje in uveljavljanje načel fair playa,
- širjenje zanimanja za šport,
- sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k
temu, da se temeljni cilji društva uresničujejo v polni meri in
razvijanje prijateljskih odnosov ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in vero.
8. člen
ŠŠD uresničuje svoje cilje z naslednjimi NALOGAMI :
- z organizacijo in izpeljavo športne dejavnosti za svoje člane
- s prirejanjem ter organizacijo tekmovanj za svoje člane
s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo sorodna društva in
Odbor za šolska športna tekmovanja
- s širjenjem in popularizacijo športa
- marketinška dejavnost in
- reklamna dejavnost.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga ŠŠD doseže z neposrednim opravljanjem dejavnosti, se sme uporabiti le za
doseganje namenov, ciljev in nalog ŠŠD v skladu s temeljnim aktom.
2. ČLANSTVO
9. člen
Član ŠŠD lahko postane vsak, ki se ukvarja s športno dejavnostjo in izrazi željo, da postane član ŠŠD ter poda
pisno pristopno izjavo izvršnemu odboru društva, s katero se zaveže, da bo spoštoval pravila ŠŠD.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim
vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Član ŠŠD lahko pod enakimi pogoji postane tudi tujec, če obiskuje šolo v Republiki Sloveniji ter ima stalno
prebivališče na območju Republike Slovenije in če je njegovo delovanje skladno z načeli in nameni ŠŠD,
navedenimi v tem statutu.
Članstvo v ŠŠD je prostovoljno.
ŠŠD ima redne in častne člane.
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10. člen
Člani ŠŠD so ljubitelji športa, ki čutijo pripadnost ŠŠD in to dokazujejo s svojim prostovoljnim delom, plačilom
članarine ter drugimi materialnimi in nematerialnimi dotacijami.
Naziv častnega člana dobi redni član ŠŠD, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo v ŠŠD. Naziv
častnega člana lahko ŠŠD podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju športa, ter njemu spremljajočih
področjih. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog izvršnega odbora društva.
11. člen
Pravice članov ŠŠD so :
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da sodelujejo pri delu in odločajo v organih ŠŠD,
- da dajejo predloge in iniciative organom ŠŠD k delu in izpolnjevanju nalog,
- da glede in ne glede na dosežene rezultate sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah
ŠŠD, ter
zastopajo ŠŠD na tekmovanjih doma in v tujini,
- da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v ŠŠD ter za dosežene tekmovalne uspehe,
- da so seznanjeni s programom in finančno - materialnim poslovanjem društva,
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega letnega načrta ŠŠD,
- da sprejemajo strokovno in materialno pomoč v skladu z dogovorjenimi nalogami in
- da predlagajo obravnavanje vprašanj skupnega interesa.
12. člen
Pravica članov društva, da volijo in so izvoljeni v vse organe društva se nanaša samo na opravilno sposobne
polnoletne člane društva.
13. člen
Mladoletni člani ŠŠD pa lahko svojo pravico, da volijo in so voljeni v organe ŠŠD, izvršujejo preko svojih
zakonitih zastopnikov.
14. člen
Dolžnosti članov ŠŠD so :
- da sodelujejo pri delu organov ŠŠD,
- da sodelujejo na tekmovanjih,
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov ŠŠD,
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
- da se izpopolnjujejo v športu ter svoje znanje prenašajo na mlajše člane,
- da redno plačujejo članarino,
- da skrbijo za objekt in druga sredstva, s katerimi razpolaga ŠŠD,
- da so odgovorni za lasten razvoj in pri tem upoštevajo dosežke in športna pravila, povezana z medicinsko vedo,
- da spoštujejo enakost in suverenost vseh članov ŠŠD,
- da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane ŠŠD in
- da razširjajo olimpijsko misel in pomembnost športa za vse člane in nečlane med osnovnošolci.
15. člen
Dolžnost in pravica opravilno sposobnih polnoletnih članov ŠŠD je poleg dolžnosti, navedenih v 14. členu tega
statuta, tudi dolžnost, da volijo in so voljeni v vse organe ŠŠD.
16. člen
Pravice in dolžnosti članov organov ŠŠD so častne. Za svoje delo v organih ŠŠD člani praviloma ne prejemajo
plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član ŠŠD prikaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor
takemu članu prizna ustrezno nagrado.
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17. člen
Članstvo v ŠŠD preneha :
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo na podlagi pravnomočne odločbe disciplinske komisije ŠŠD in
- s smrtjo.
18. člen
Član izstopi iz ŠŠD prostovoljno, kadar poda izvršnemu odboru ŠŠD pisno izjavo o izstopu.
19. člen
Člana društva črta izvršni odbor iz društva, če ni plačal polovice članarin v dobi zadnjih dveh let, pa za to nima
opravičljivega razloga.
Izvršni odbor izključi člana iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, naštete v 11. in 14. členu tega statuta, če
zavestno ravna proti interesu in ugledu ŠŠD ali je pred sodiščem pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje.

3. ORGANIZACIJA ŠŠD
20. člen
Organi ŠŠD so :
- skupščina,
- izvršni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija in
- komisije izvršnega odbora.
SKUPŠČINA
21. člen
Skupščina je najvišji organ ŠŠD, ki jo sestavljajo vsi člani društva.
22. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna.
Redno skupščino sklicuje izvršni odbor ŠŠD enkrat na leto.
Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega
odbora ali na zahtevo tretjine članov ŠŠD.
Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je sklicana.
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejelo tako
zahtevo.V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj.
Sklic skupščine mora biti javno objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je bil
sklican.
23. člen
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem ŠŠD, vendar imajo le
pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina.
5

24. člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih polnoletnih članov in zakonitih zastopnikov
mladoletnih članov ŠŠD.
Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja ŠŠD, je potrebno, da zato glasujeta najmanj dve
tretjini članov in da prisostvuje skupščini najmanj polovica članov ŠŠD.
25. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov, ki imajo pasivno ali
aktivno volilno pravico.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je
prisotnih več kot devet članov.
26. člen
Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega
skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko
komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
27. člen
Naloge skupščine :
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, dopolnjuje ali spreminja statut ŠŠD,
- odloča o smernicah razvoja ŠŠD in sprejema program dela,
- potrjuje letni finančni načrt in zaključni račun ŠŠD,
- odloča o višini članarine,
- odloča o pritožbah zoper sklepe organov in disciplinske komisije,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
- voli predsednika , podpredsednika , izvršni odbor ter tri člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije,
tajnika in blagajnika,
- razpravlja o delu in poročilu izvršnega in nadzornega odbora in sklepa o njem,
- odloča o združevanju z drugimi organizacijami,
- podeljuje naziv častnega člana ŠŠD,
- podeljuje priznanja, pohvale in nagrade članom ŠŠD in drugim,
- odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj ŠŠD in
- sklepa o prenehanju društva.
IZVRŠNI ODBOR
28. člen
Izvršni odbor ŠŠD (v nadaljevanju besedila IO) ima 5 članov. Po funkciji ga sestavljajo: predsednik,
podpredsednik, tajnik, računovodja in član. IO imenuje skupščina za opravljanje organizacijskih , administrativnih
in strokovno - tehničnih zadev v društvu. Mandat IO je štiri leta.
29. člen
V okviru delovnega področja opravlja IO zlasti naslednje naloge in zadeve :
organiziranje in izvedba vadbe za različne starostne kategorije, organizacija skupnih priprav, šol v naravi,
taborov, skrb za zdravstveno zaščito,
- udeležba tekmovalcev ŠŠD na tekmovanjih in prireditvah,
- strokovno izpopolnjevanje trenerjev, vaditeljev, sodnikov in organizatorjev,
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- oblikovanje delovnih teles za izvedbo določene naloge,
- usklajevanje vseh dejavnosti v ŠŠD ter koordiniranje dela po posameznih področjih,
- delegiranje predstavnikov ŠŠD v druge javne organe in združenja in
sklepanje pogodb o delu za zunanje sodelavce na področju vadbe za svoje člane in na področju sojenja na
športnih tekmovanjih , ki jih organizira društvo.
30. člen
IO sprejema sklepe, če mu prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina
prisotnih članov IO.
IO lahko po potrebi vabi na posamezne točke dnevnega reda svoje seje predsednike in člane organov ŠŠD ali člane
ter predstavnike staršev, če oceni, da je to potrebno glede na dnevni red. Vabljeni na IO imajo pravico do razprave,
nimajo pa glasovalne pravice.
31.člen
Za izvrševanje posameznih konkretnih nalog lahko imenuje IO tudi komisije in jim določi njihove naloge. V
komisijah so lahko le člani društva. Komisije so za svoje delo odgovorne IO.

NADZORNI ODBOR
32.člen
Nadzorni odbor ( v nadaljevanju besedila : NO ) je sestavljen iz treh polnoletnih, opravilno sposobnih članov, ki jih
izvoli skupščina za dobo štirih let.
NO izvoli izmed sebe predsednika.
33. člen
Naloga NO je, da spremlja delo IO med dvema skupščinama in, da opravlja stalni nadzor nad finančnim
poslovanjem kluba.
NO je odgovoren skupščini in ji mora pismeno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.
34. člen
NO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.Člani NO ne morejo
biti hkrati člani IO, vabljeni pa so na seje IO, vendar brez pravice odločanja. Na seji IO mora biti navzoč vedno
vsaj en član NO.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
35. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije polnoletni, opravilno sposobni člani , ki jih voli skupščina za dobo štirih let.
Predsednika disciplinske komisije izvolijo člani disciplinske komisije izmed sebe.
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.
36. člen
Disciplinska komisija obravnava naslednje disciplinske kršitve :
- kršitve statuta,
- ne izvrševanje sklepov organov društva,
- dejanja, ki lahko huje prizadenejo interese in ugled društva in
- hujše kršitve Pravilnika tekmovanja za športnika in športnico razreda in šole.
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37. člen
Disciplinska komisija ( prvostopenjski organ ) vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem
pravilniku.
Disciplinski ukrepi po izvedenem postopku so :
- opomin,
- javni opomin in
- izključitev.
38. člen
Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti član pravico pritožbe na skupščino kot drugostopenjski organ.
Sklep skupščine je dokončen.
4. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ŠŠD
39. člen
Viri dohodkov društva so :
- članarina,
- dohodki od prireditev, ki jih organizira ŠŠD in vstopnine,
- dohodki od vpisnine v programe vadbe,
- dodeljena sredstva od pristojnih državnih in drugih organov,
- druge dotacije,
- volila in darila,
- dohodki od marketinške dejavnosti društva in
- drugi dohodki.
ŠŠD razpolaga s sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta.
40. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in v skladu z veljavnimi
predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.
41. člen
Finančno poslovanje ŠŠD se odvija preko transakcijskega računa ŠŠD pri NKB Maribor.
Računovodja, ki je član društva, vodi finančno poslovanje ŠŠD po pravilniku o materialno - finančnem poslovanju.
Denarna sredstva ŠŠD vodi računovodja v blagajniški knjigi. Računovodja poroča o finančnem poslovanju
predsedstvu in izvršnemu odboru.
42. člen
Finančne in materialne listine podpisujejo: predsednik, podpredsednik in računovodja društva.
43. člen
Delo računovodje je javno. Vsak član ŠŠD lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.
44. člen
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 člane je nična.
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5. STRANSKA DEJAVNOST DRUŠTVA
45. člen
ŠŠD opravlja naslednje stranske dejavnosti :
- marketinška dejavnost in
- organizacija športnih tekmovanj.
Te dejavnosti so namenjene za pridobivanje dohodka.
6. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
46. člen
Društvo je dolžno zbirati podatke in voditi uradne zbirke podatkov v skladu z zakonodajo in predpisi s področja
varstva osebnih podatkov ter internimi pravili društva. Osebni podatki se uporabljajo izključno v namen delovanja
in organizacije dejavnosti društva.
7. PRENEHANJE DRUŠTVA
47. člen
ŠŠD preneha s svojim delovanjem :
1. Po volji članov (sklep skupščine z dvotretjinsko večino navzočih članov)
2. S spojitvijo z drugimi društvi
3. S pripojitvijo k drugemu društvu
4. Po zakonu
Društvo lahko preneha v primeru, da nima več niti minimalnih materialnih in finančnih, prostorskih ali kadrovskih
pogojev, da bi lahko normalno delovalo.
Društvo preneha tudi v primeru s spojitvijo z drugimi društvi ali s pripojitvijo k drugemu društvu. V primeru
nastanka okoliščin iz prvega odstavka (prve, druge in tretje alineje) tega člena je predsednik društva dolžan sklicati
skupščino, na katerem se sprejmejo sklepi o statusnih spremembah in prenehanju delovanja društva. Sklepi se
sprejmejo z dvotretjinsko večino prisotnih članov društva.
Po poravnavi vseh obveznosti društva pripade ostanek premoženja društva pravnemu nasledniku ali drugemu
sorodnemu društvu ali organizaciji ustanovljeni na podlagi zakona o društvih oz. lokalni skupnosti, kar se navede v
sklepu, v katerem se ugotavlja, da je društvo prenehal o obstajati.
O sklepih skupščine o prenehanju društva mora zastopnik društva, ki ga imenuje občni zbor obvestiti pristojni
upravni organ.
V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje na Osnovno šolo Kajetana Koviča Poljčane.
8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Ta statut je bil spremenjen in potrjen na skupščini ŠŠD, dne 11. 6. 2019 in začne veljati z dnevom sprejema.
Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut, ki je bil sprejet 23.6.2007.
Akti ŠŠD se s tem statutom uskladijo v roku 6 mesecev od sprejetja statuta.

Predsednik:
Miran Voglar
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