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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11-UPB2), je na rednem letnem 

občnem zboru Plavalnega Kluba Ribnica na svojem zasedanju dne  23.3.2016  sprejel 

naslednji 

 

 

 

STATUT 

 

PLAVALNEGA KLUBA RIBNICA 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

 

1.člen 

 

Plavalni klub Ribnica (v nadaljevanju PKR) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno 

združenje fizičnih oseb, ki gojijo in razvijajo plavalni šport.   

 

2.člen 

 

PKR je pravna oseba zasebnega prava. Sedež PKR je v Ribnici, Majnikova ulica 2. 

 

3.člen 

 

PKR ima svoj znak in žig. Opis znaka: stilsko oblikovana riba. Žig: stilsko oblikovana riba z 

napisom Plavalni klub Ribnica v pravokotni obrobi z zaobljenimi koti.    

 

4.člen 

 

PKR je član Plavalne zveze Slovenije in sorodnih organizacij. PKR lahko sodeluje z drugimi 

plavalnimi klubi z namenom razvoja plavalnega športa. 

 

5. člen 

 

Delovanje PKR in njegovih organov temelji na načelu javnosti. 

 

PKR obvešča člane: 

- z objavljanjem vabil in zapisnikov na klubski oglasni deski, 

- s pravico vpogleda članov PKR v zapisnike vseh organov PKR, 

- preko sredstev javnega obveščanja, 

- preko spletne strani 

 

PKR obvešča širšo javnost o svojem delu tako, da so seje PKR javne, da organizira okrogle 

mize, tiskovne konference ter na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov ustanov, 

organizacij in predstavnike sredstev javnega obveščanja. 

 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij o delu PKR je odgovoren predsednik PKR 

oziroma njegov pooblaščenec. 
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6.člen 

 

PKR zastopa predsednik kluba v primeru njegove odsotnosti društvo zastopa oseba, ki jo 

pooblasti predsednik PKR. 

Predsednik PKR je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4. 

let. Predsednik zastopa PKR v okviru pooblastil. 

 

 

II. NAMEN IN CILJI PKR 

 

7.člen 

 

Namen PKR je vzpodbujanje in razvijanje plavalnega športa vseh kategorij in kvalitetnih 

nivojev. 

 

PKR ima naslednje cilje: 

 

- prizadeva si za strokovno raven delovanja PKR, 

- spodbuja svoje člane  za strokovno izpopolnjevanje, 

- sodeluje z domačimi in tujimi strokovnjaki na področju plavanja, 

- sodeluje z drugimi organizacijami s področja športa doma in v tujini, 

- organizira tekmovanja in omogoča svojim članom sodelovanje na tekmovanjih, 

- strmi k čim boljšim tekmovalnim rezultatom plavalcev, 

- spodbuja množičnost plavalnega športa  

 

 

8.člen 

 

PKR opravlja svojo dejavnost na podlagi dolgoročnega razvojnega programa in vsakoletnih 

programov po posameznih selekcijah v skladu s finančnimi, materialnimi in kadrovskimi 

možnostmi in potenciali. 

 

NEPRIDOBITNA Dejavnost PKR obsega razvoj plavanja na področju: 

 

- predšolske dejavnosti 

- šolske dejavnosti 

- športno rekreativne dejavnosti 

- tekmovalne dejavnosti 

- vzpodbuja, organizira, uvaja in vodi člane v sodobnih oblikah športne rekreacije zaradi 

varovanja njihovega zdravja in vitalnosti, razvijanja ustvarjalnosti in osebnega 

zadovoljstva, delovnih in obrambnih sposobnosti, 

- prireja klubska in odprta športno rekreacijska tekmovanja, se udeležuje s svojimi člani 

takih tekmovanj, 

- organizira posebno tekmovalno vadbo, treninge in tekmovanja za člane, ki kažejo 

zanimanje in sposobnosti za posebno vadbo, 

- omogoča članom, da vodijo društveno politiko in kot delegati sodelujejo v vodenju 

društvene politike 

- skrbi za izbiro in izobraževanje strokovnih kadrov 

 

 



 III 

Dejavnost PKR je nepridobitna.  

 

Pridobitne dejavnosti so tesno povezane z nameni in cilji PKR in se izvajajo kot dopolnilna 

dejavnost nepridobitni dejavnosti  ter se lahko opravljajo le v obsegu, potrebnem za 

uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 

 

Pridobitne dejavnosti PKR so: 

- 47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s  športno opremo 

- 56.104 Začasni gostinski obrati 

- 58.110 Izdajanje knjig 

- 58.130 Izdajanje časopisov 

- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

- 58.190 Drugo založništvo 

- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

- 77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 

- 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 

- 79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

- 82.300 Organiziranje razstav,sejmov,srečanj 

- 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in  usposabljanje na  področju športa in 

rekreacije 

- 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

- 92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 

- 93.190 Druge športne dejavnosti 

 

 

III. ČLANSTVO 

 

9.člen 

 

Članstvo v PKR je prostovoljno.  

 

Član društva lahko postane vsak, ki izvršnemu odboru predloži pristopno izjavo, da želi 

postati član PKR, in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom PKR in drugimi akti PKR 

ter plačal članarino. O predlogih za sprejem novih članov odloča izvršni odbor PKR. Izvršni 

odbor ga na podlagi te izjave vpiše v evidenco članstva. 

 

Člani so dolžni plačati letno članarino, ki jo določi izvršni odbor PKR. 

 

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki 

nima poslovne sposobnosti,  podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 

sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v 

društvo podati pisno soglasje.  

 

Člani do 18. leta starosti so člani kluba, nimajo pa volilne pravice. Člana do 18.leta starosti 

zastopa starš ali zakoniti zastopnik.  

 

http://dej.za/
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Član lahko dobi člansko izkaznico. 

 

 

10.člen 

 

PKR ima redne in častne člane. Častno članstvo se podeljuje na občnem zboru na predlog 

izvršnega odbora PKR. Častni član, ki ni hkrati tudi redni član društva nima pravice 

odločanja.  

Redni člani, ki so aktivni plavalci, plačujejo članarino. 

 

11.člen 

 

Član PKR lahko postane tudi tuji državljan in deluje v PKR pod enakimi pogoji. 

 

 

 

12.člen 

 

Pravice članov PKR so: 

 

- voliti in biti izvoljen v organe upravljanja PKR, če so dopolnili 18. leto starosti 

- uživati ugodnosti, ki so določene za člane PKR 

- udeleževati se klubskih prireditev 

- sodelovati na klubskih prireditvah in na prireditvah drugih športnih organizacij, če so 

izpolnjeni razpisni pogoji za sodelovanje 

 

 

13.člen 

 

Dolžnosti članov PKR so: 

 

- da spoštujejo statut PKR, druge akte in sklepe organov PKR, 

- da varujejo ugled PKR, 

- da aktivni plavalci redno plačujejo članarino, 

- tekmovalci morajo z vestnim delom in rednimi treningi prispevati k športnim, 

uspehom PKR ter aktivno sodelovati in tekmovati na športnih prireditvah, če so za to 

izbrani. 

 

14.člen 

 

Članstvo v PKR preneha: 

 

- s prostovoljnim izstopom 

- s črtanjem 

- z izključitvijo 

- s smrtjo 

 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 
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Člana črta iz društva izvršni odbor, če ta kljub predhodnem opominu ne plača članarine v 

predpisanem roku.  

 

O izključitvi člana iz PKR odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z 

disciplinskim pravilnikom. Član se izključi iz društva, če grobo krši ta statut ali zavestno 

ravna proti interesom društva. 

 

 

IV. UPRAVLJANJE PKR 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

15. člen 

 

PKR upravljajo člani kluba neposredno in po organih, ki jih sami izvolijo izmed svojih 

članov. Neposredna oblika odločanja so organi PKR. 

 

Volilno pravico ima vsak član, ki ima 120 dni pred sklicem skupščine poravnane vse 

članarine za zadnje mandatno obdobje in ki je polnoleten. 

 

Starš oziroma zakoniti zastopnik ima lahko največ toliko volilnih glasov, kolikor je na dan 

volitev aktivnih plavalcev iz njegove družine in niso polnoletni.   

 

Organi PKR so: 

 

- občni zbor 

- izvršni odbor 

- nadzorni odbor 

- disciplinska komisija 

 

 

 

2. OBČNI ZBOR   

 

16.člen 

 

Občni zbor je najvišji organ PKR in ga sestavljajo vsi redni in častni člani PKR. Občni  zbor 

voli in razreši izvršni odbor, predsednika, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo. 

 

17.člen 

 

Občni zbor je lahko redni ali izredni. 

 

Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno. 

 

Izredni občni zbor se sklicuje po potrebi. Sklic lahko zahteva izvršni odbor, nadzorni odbor 

ali tretjina članov z volilno pravico. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, za katero je 

sklican. Predsednik je dolžan sklicati občni zbor v roku enega meseca potem, ko je sprejel 

tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor izvršni odbor, nadzorni 

odbor ali polovica članov PKR z volilno pravico. 
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Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 7 dni pred dnevom za 

katerega je sklican. 

 

18.člen 

 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku prisotnih več kot polovica članov, ki 

imajo volilno pravico. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži 

za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 3/10 članov, ki imajo 

volilno pravico. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek ponovno preloži za 10 minut, 

nato je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov, ki imajo volilno pravico PKR. 

 

19.člen 

 

Občni zbor prejme svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. 

 

Če pa se odloča o prenehanju delovanja PKR, je potrebno da občnemu zboru prisostvuje 

najmanj polovica članov z volilno pravico. O načinu glasovanja, ki je lahko javno ali tajno, 

odloči občni zbor na seji. Delo občnega zbora je javno. 

 

20.člen 

 

Občni zbor odpre predsednik PKR  in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega 

predsedstva. Občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja  zapisnika, po potrebi pa 

tudi druge delovne organe. Delovno predsedstvo sestavljajo štirje člani.  

 

21.člen 

 

Občni zbor: 

 

- sklepa o dnevnem redu, 

- razpravlja o delu in poročilu izvršnega odbora ter sklepa o njem, 

- sprejema letni program PKR, 

- odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora in nadzornega odbora, 

- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun, 

- sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut PKR, 

- voli in razrešuje predsednika PKR, člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in 

člane disciplinske komisije, 

- odloča o prenehanju in združitvi PKR, 

- imenuje častne člane, 

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani PKR v skladu z namenom in cilji 

delovanja PKR, 

22. člen 

 

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, dva 

izvoljena overovatelja zapisnika in zapisnikar. 
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3. IZVRŠNI ODBOR 

 

23.člen 

 

Izvršni odbor je izvršni organ PKR, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in 

administrativna dela ter vodi delo PKR med dvema občnima zboroma po programu in sklepih, 

sprejetih na občnem zboru. 

 

Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in mu o svojem delu tudi poroča. 

 

 

24.člen 

 

Naloge izvršnega odbora so: 

 

- sklicuje občni zbor  

- uresničuje sklepe občnega zbora in skrbi za izvrševanje programa PKR 

- pripravlja gradivo za občni zbor 

- pripravlja predlog finančnega plana in zaključnega računa 

- neposredno vodi PKR 

- pripravlja predloge aktov PKR 

- skrbi za materialno in finančno poslovanje 

- ustanavlja stalne in začasne komisije ter imenuje in razrešuje predsednike teh komisij 

- razpravlja in odloča o predlogih za sprejem novih članov 

- upravlja s premoženjem PKR 

- določa višino članarine  

- uresničuje druge naloga, ki izhajajo iz aktov PKR in naloge, ki mu jih naloži občni 

zbor 

- da IO v obdobju med obema občnima zboroma imenuje do tri nadomestne nove člane 

IO, ki jih  naslednji občni zbor potrdi  

- ima diskrecijsko pravico odločanja o oprostitvi plačila članarine za do deset plavalcem 

brez posebnega soglasja občnega zbora 

 

 

Izvršni odbor sestavljajo: 

 

- predsednik 

- podpredsednik 

- sekretar 

- štirje člani 

 

Izvršni odbor tako šteje 7 članov. 

 

25.člen 

 

Vsi člani izvršnega odbora so izvoljeni za dobo štirih let in so lahko ponovno izvoljeni. 

 

Izvršni odbor ima v obdobju pred rednim sklicem skupščine zaradi zagotavljanja kontinuitete 

delovanja kluba pravico zamenjati do tri člane IO. 
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26.člen 

 

Predsednik PKR oziroma njegov pooblaščenec sklicuje in vodi seje izvršnega odbora in je 

odgovoren: 

 

- za izvajanje sklepov izvršnega odbora, 

- za zakonitost pri delu PKR, 

- za poslovanje PKR, 

- za poslovno politiko in ukrepe za izvajanje, 

- za sodelovanje med klubi in PZS. 

 

Če se predsednik PKR ne strinja s sklepom izvršnega odbora, ker je v neskladju s statutom in 

z drugimi akti PKR ali je nezakonit, zadrži sklep in skliče občni zbor v roku 15 dni. 

 

27.člen 

 

Izvršni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe 

sprejema z večino glasov prisotnih članov. 

 

 

 

 

28.člen 

 

O sejah izvršnega odbora se piše zapisnik.  Zapisnik je veljaven, ko ga na naslednji seji potrdi 

izvršni odbor z večino prisotnih članov IO. Zapisniki se hranijo v klubskem arhivu. 

  

 

4. NADZORNI ODBOR 

 

29.člen 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki izmed svoje srede izvolijo predsednika. Naloga 

nadzornega odbora je spremljanje zakonitosti poslovanja izvršnega odbora in celotnega PKR. 

Predsednik in člani nadzornega odbora ne smejo biti člani izvršnega odbora oziroma člani 

drugih komisij. Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani, sklepi pa so veljavni, 

če zanj glasujeta vsaj dva člana. Mandat članom traja 4 leta. Le-ti so lahko ponovno izvoljeni. 

 

 

 

 

30.člen 

 

Nadzorni odbor opravlja svoje dolžnosti in nadzoruje funkcijo tako, da: 

 

- nadzoruje izvajanja določil statuta PKR in aktov PKR 

- nadzoruje izvajanje sklepov organov PKR ter preverja skladnost odločb, aktov in 

sklepov organov PKR s pravicami, dolžnostmi in interesi članov PKR 

- pregleduje listine, spise in poročila organov PKR 
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- se seznanja s celotnim poslovanjem, materialno finančnim stanjem in poslovno 

finančno politiko PKR 

- spremlja uresničevanje nalog in sklepov občnega zbora, izvršnega odbora in 

disciplinske komisije 

- ugotavlja nepravilnosti pri delu organov PKR in opozarja na odpravo le teh. 

- redno spremlja finančno in materialno poslovanje 

- opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva 

 

 

5. DISCIPLINSKA KOMISIJA 

 

31.člen 

 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki na svoji prvi seji izvolijo predsednika. 

Disciplinska komisija je  sklepčna, če so prisotni vsi trije člani, sklepi pa so veljavni, če zanj 

glasujeta vsaj dva člana. 

 

Mandat članov traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

 

Naloge disciplinske komisije so: 

 

- reševanje sporov med člani  PKR 

- reševanje disciplinskih postopkov in izrekanje disciplinskih ukrepov 

 

32.člen 

 

Za disciplinski prekršek se šteje hujše neupoštevanje statuta in sklepov organov PKR ter 

vsako drugo dejanje, ki ni v skladu z interesi PKR. 

 

33.člen 

 

Disciplinska komisija lahko izreče članu PKR naslednje ukrepe: 

 

- opomin, 

- prepoved nastopanja za PKR na določenem številu tekmovanj, 

- izključitev iz PKR za določen čas, 

- prepoved opravljanja funkcije za določen čas, 

- trajna izključitev ali prepoved opravljanja vseh funkcij v PKR, 

- denarna kazen. 

 

Za disciplinski postopek se smiselno uporablja določila disciplinskega pravilnika PZS. 

O pritožbah proti ukrepom disciplinske komisije odloča izvršni odbor. 
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6. KOMISIJE 

 

34.člen 

 

Komisije so operativni organi PKR, ki vsaka na svojem področju vodi, neposredno organizira 

in skrbi za izvedbo PKR. Komisija opravlja svoje naloge v skladu s statutom, programi in 

drugimi akti PKR ter izvajajo sklepe občnega zbora PKR.Komisija se lahko ustanovi s 

sklepom IO. 

 

 

35.člen 

 

Vsaka komisija lahko sprejme svoj poslovnik o načinu dela, ki je veljaven, ko ga potrdi 

izvršni odbor. Vsaka komisija pripravi svoj program dela za naslednjo sezono oz. leto. 

Predsedniki komisij poročajo o svojem delu izvršnemu odboru občasno na njegovo zahtevo. 

 

36.člen 

 

Komisije imajo predsednika, namestnika in potrebno število članov glede na obseg nalog. 

Število članov komisije je tri ali pet. Predsednike komisij imenuje in razrešuje izvršni odbor, 

razen disciplinske komisije, člane komisij pa na predlog predsednika komisije izvršni odbor 

PKR.  

 

37.člen 

 

Zoper sklepe komisij imajo člani PKR pravico ugovora na izvršni odbor v roku 15 dni po 

prejemu sklepa. Ta mora ugovor obravnavati in odločiti v 30 dneh. Zoper sklep izvršnega 

odbora pa imajo člani pravico do pritožbe na občni zbor v roku 15 dni po prejemu sklepa. 

 

38.člen 

 

Sekretar PKR 

 

Za izvajanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo dela med 

organi PKR, med trenerji in vaditelji ter drugimi institucijami skrbi sekretar, ki ga imenuje 

izvršni odbor in je za svoje delo odgovoren izvršnemu odboru PKR. Mandat za opravljanje 

teh poslov je 4 leta, lahko pa je ponovno izvoljen. 

 

 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE PKR 

 

39.člen 

 

Viri dohodkov PKR. 

 

- članarina, 

- darila, 

- prispevki sponzorjev, donatorjev,  
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- dotacije oz. druga javna sredstva, 

- dohodek iz dejavnosti društva in materialnih pravic  

 

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, to je za razvoj plavanja in plavalnega športa. 

 

40.člen 

 

Premoženje PKR sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last PKR. S premoženjem 

PKR upravlja Izvršni odbor PKR. 

 

Premičnine se lahko nakupijo in odtujijo tretji osebi na osnovi sklepa seje izvršnega odbora. 

O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor PKR. 

 

Vsaka delitev premoženja med člane PKR je nična. 

 

41.člen 

 

PKR razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 

sprejme občni zbor. 

 

Na rednem občnem zboru člani PKR obravnavajo in sprejemajo zaključni račun PKR. 

Poročilo o poslovanju in zaključni račun za preteklo leto, ki ga obravnava in sprejema občni 

zbor PKR, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju PKR. 

 

 

 

 

42.člen 

 

Finančne, materialne in druge listine podpisujejo predsednik PKR, podpredsednik PKR in 

sekretar PKR. Finančno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi iz tega področja 

in v skladu s slovenskim računovodskim standardom za društva. 

 

PKR vodi poslovne knjige po načelu dvostavnega knjigovodstva. 

 

PKR ima svoj žiro račun. 

 

43.člen 

 

PKR ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so fizične ali pravne osebe, ki PKR finančno, 

materialno ali kako drugače pomagajo. 

 

Sponzorji lahko sodelujejo na občnem zboru, vendar nimajo pravice odločanja. 
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VI. ZAPOSLENI V PKR 

 

44.člen 

 

PKR ima lahko občasne strokovne delavce, s katerimi sklepa pogodbe o delu. 

 

Pogodbe o delu sklepa predsednik PKR oziroma njegov pooblaščenec. Izplačilo za opravljeno 

delo strokovnih delavcev je določeno s pogodbo o delu. 

 

 

VII. PRENEHANJE PKR 

 

45.člen 

 

PKR lahko preneha: 

 

- po sklepu občnega zbora z 2/3 večine vseh članov z volilno pravico, 

- če se zmanjša število članov pod 10, 

- po samem zakonu. 

 

V primeru prenehanja delovanja PKR se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se 

vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa se prenese na Športno zvezo Ribnica. 

 

46.člen 

 

Star statut preneha veljati s sprejemom novega na občnem zboru. Nov statut stopi v veljavo 

naslednji dan po sprejemu na občnem zboru, uporabljati pa se začne, ko pristojni organ 

ugotovi, da je v skladu z zakonom o društvih.  

 

 

                                                                                                                     Predsednik PKR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


