Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list 64/2011) je skupščina Šaleškega bridge kluba
dne
spremenila in sprejela naslednji

STATUT
Šaleškega bridge kluba
I. Splošne določbe
1. člen
S statutom, ki je temeljni akt Šaleškega bridge kluba (v nadaljevanju ŠBK), člani urejajo:
- ime in sedež
- namen in cilje delovanja, dejavnost oz. naloge,
- pogoje in način včlanjevanja ter prenehanja članstva,
- pravice in obveznosti članov,
- način upravljanja, zastopanje, financiranje in način nadzora nad razpolaganjem s premoženjem ter
nad finančnim in materialnim poslovanjem,
- način zagotavljanja javnosti dela,
- način sprejemanja sprememb in dopolnitev tega statuta,
- način prenehanja in razpolaganja s premoženjem v takem primeru,
- druga vprašanja, pomembna za vodenje in delovanje ŠBK
2. člen
ŠBK je prostovoljno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki s svojim delovanjem uresničujejo svoje
interese na področju intelektualnega razvoja in s tem prispevajo k bogatenju zdravega in športnega
življenja v svojem ožjem in širšem okolju.
II. Pravni status, ime in sedež
3. člen
Ime društva je: Šaleški bridge klub
ŠBK je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež ŠBK je v Šoštanju.
Klub ima svoj pečat, ki je okrogle oblike s premerom 2cm. Ob notranjem robu je izpisano besedilo
»ŠALEŠKI BRIDGE KLUB«, v sredini pečata a so z znakom prikazane barve igralnih kart.
4. člen
Delo ŠBK je javno. Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba, ki je hkrati pooblaščen,
da posreduje točne informacije o delu kluba.
Javnost dela zagotavlja pravica vpogleda članov v zapisnike organov kluba, dostop do spletne strani
kluba in z obveščanjem pristojnih športnih institucij. Širšo javnost klub obvešča o svojem delu tako, da
so seje organov kluba javne, ter da na svoje seje vabi predstavnike ustanov, organizacij in predstavnike
javnega obveščanja.

5. člen
ŠBK deluje v Republiki Sloveniji in je član Bridge zveze Slovenije in Športne zveze Šoštanj.
6. člen
ŠBK svoje člane obvešča:

- z objavo vabil, obvestil in zapisnikov na spletni strani ŠBK,
- po elektronski pošti,
- s pisnimi zapisi.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik ŠBK.
III. Nameni in cilji ŠBK
7. člen
ŠBK ima namene in cilje kot so:
- igranje bridža,
- populariziranje in razvijanje igranje bridža,
- uveljavljanje bridža kot tekmovalnega športa,
- spodbujanje učenja in igranja bridža pri mladih,
- skrb za mentalno zdravje pri starejših,
- prirejanje tekmovanj na klubski in državni ravni.
8. člen
Namene in cilje uresničuje ŠBK z izvajanjem naslednjih nalog:
- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
- organizira predavanja, tečaje za stare in nove člane
- organizira klubska tekmovanja,
- organizira in soorganizira tekmovanja na državnem in mednarodnem nivoju.
IV. Članstvo
9. člen
Članstvo v ŠBK je prostovoljno. Kdor želi postati član, mora upravnemu odboru predložiti pristopno
izjavo, v kateri izrazi željo postati član in se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in plačeval
članarino, ki velja od 01.06. do 31.05 v naslednjem letu. Članarina mora biti poravnana do 31.08. vsako
leto.
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.
Juniorji do dopolnjenega 25.leta so oproščeni plačevanja članarine in pristopnine za klubske turnirje.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan.
10. člen
Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe ŠBK,
- da sodelujejo pri delu in odločanju v organih ŠBK,
- da sodelujejo pri organizaciji prireditev in tekmovanj in tudi sami sodelujejo na le teh,
- da uživajo članske ugodnosti,
- da so seznanjeni s programom in delovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.
11. člen
Dolžnosti članov so:

-

da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov ŠBK,
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog ŠBK,
da redno plačujejo članarino,
da prenašajo svoje izkušnje in znanja na mlajše člane,
da varujejo ugled ŠBK.

12. člen
Članstvo preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem,
- z izključitvijo,
- s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz ŠBK, če upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem tekmovalnem oz.
koledarskem letu ali če je sprejet sklep disciplinske komisije o izključitvi.
S prenehanjem članstva prenehajo veljati tudi vse morebitne funkcije v organih društva.
V. Organi ŠBK
13. člen
- skupščina,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija,
- tekmovalna komisija.
14. člen
Skupščina
Najvišji organ je skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani ŠBK.
Skupščina je lahko:
- volilna, programska
- redna, izredna.
Volilna skupščina se skliče vsaka 4 leta, ko se volijo vsi organi ŠBK.
Volilno skupščino skliče upravni odbor. Če upravni odbor ne skliče skupščine po preteku 4 (štirih) let, se
skupščina skliče po pravilih, ki veljajo za sklic izredne skupščine.
Redno skupščino sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno pred oddajo poročila AJPESU. Izredna
skupščina pa se skliče po sklepu upravnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo
1/5(ene petine) članov. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset) dni od
prejema zahteve za sklic in mora biti v tem času tudi izvedena. Če upravni odbor izredne skupščine ne
skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj oz. nadzorni odbor, ki mora predložiti tudi dnevni red z
ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana.
15. člen
O sklicu skupščine in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani ŠBK seznanjeni najmanj 14
(štirinajst) dni pred sklicem. Člani imajo pravico poslati posamezne predloge za razpravo v pisni obliki
najmanj 8 dni pred sklicem skupščine.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če skupščina ob sklicanem času ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po preteku
tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 5 (pet) članov.

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Za razrešitev organa kluba ali
razveljavitev sklepa organa je potrebna dvotretjinska večina glasov prisotnih članov. Za spremembe in
dopolnitve Statuta je potrebna tričetrtinska večina glasov prisotnih članov.
16. člen
Naloge skupščine ŠBK:
- sprejema, spreminja statut in druge akte ŠBK,
- sprejema program dela,
- sprejema finančni načrt,
- potrjuje letno poročilo,
- voli in razrešuje ali predčasno zamenja predsednika, člane upravnega odbora, nadzornega
odbora,disciplinske komisije in tekmovalne komisije,
- razpravlja in sklepa o poročilih upravnega odbora in nadzornega odbora,
- odloča o višini članarine,
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in tekmovalne komisije,
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
- odloča o drugih zahtevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z nameni in cilji ŠBK,
- odloča o imenu in naslovu kluba,
- odloča o prenehanju delovanja kluba.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja.
17. člen
Upravni odbor
Upravni odbor ŠBK je izvršilni organ skupščine. Opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela in vodi delo ŠBK v času mandata. Osnova za delo upravnega odbora so program
dela in na skupščini sprejeti sklepi.
Upravni odbor sklepa o spremembi naslova sedeža kluba.
Upravni odbor je pristojen za vsa dejanja, ki ne spadajo v izključno pristojnost skupščine.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Upravni odbor šteje 5 (pet) članov. Sestavljajo ga predsednik ŠBK, ki je hkrati predsednik upravnega
odbora in 4 (štirje) izvoljeni člani.
Upravni odbor se sestaja po potrebi.
Upravni odbor lahko opravi tudi dopisno - korespondenčno sejo.
Sklepi upravnega odbora morajo biti sprejeti z večino glasov upravnega odbora.
O sestanku upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik.
Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 (štiri) leta in je vezana na mandat predsednika.
18. člen
Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje skupščino,
- skrbi za izvrševanje sklepov skupščine,
- pripravlja predloge aktov,
- pripravi program dela ŠBK,
- pripravi predlog finančnega plana,
- obravnava letno poročilo in ga posreduje skupščini v potrditev,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje,
- skrbi za nabavo drobnega inventarja in opreme,

- upravlja s premoženjem ŠBK,
- ustanavlja in ukinja stalne ali občasne komisije in odbore, ki so za svoje delo odgovorne UO,
- imenuje tajnika,
- imenuje blagajnika,
- odloča o nakupu osnovnih sredstev,
- odloča o popustih plačila članarine,
- odloča o sodelovanju z drugimi bridge klubi in organizatorji bridge tekmovanj,
- je prvostopenjski organ za reševanje sporov med člani,
- o svojem delu poroča skupščini.

19. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja in nadzoruje delo upravnega odbora in opravlja nadzor nad sprejetimi sklepi
skupščine ter finančno materialnim poslovanjem ŠBK. Nadzorni odbor enkrat letno poroča skupščini,
kateri je tudi odgovoren za svoje delo. Letno poročilo sprejme skupščina kluba. Nadzorni odbor pred
sprejetjem pregleda izdelano letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja, poročilo o poslovanju kluba in
preveri vodenje poslovnih knjig, ki mora biti v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 33/2016.
Če letnega poročila skupščina ne sprejme, mora nadzorni odbor v roku 14(štirinajst)dni poročilo
ponovno pregledati in odpraviti pomanjkljivosti.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah
upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani.
Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 (štiri) leta.
20. člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed
sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe kot prvostopenjski organ.
21. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v ŠBK,
- ne izvrševanje sklepov organov ŠBK,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu ŠBK.
22. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska
komisija so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino kot
drugostopenjski organ.

23.člen
Tekmovalna komisija je sestavljena iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika.
Naloge tekmovalne komisije:
- vodi in organizira tedenske klubske turnirje,
- skrbi za objavljanje rezultatov na spletni strani BZS in ŠBK,
- skrbi za nemoteno delovanje pripomočkov na turnirjih,
- vzpodbuja, seznanja in prijavlja člane za državne in turistične turnirje,
- organizira izobraževanja,
- vodi evidenco članov, ki so upravičeni do nadomestila startnin za državna tekmovanja in jih predlaga
upravnemu odboru v potrditev,
- pobira startnine za turnirje in denar z evidenco odvaja blagajničarki,
- usposablja se za reševanje neobičajnih situacij na klubskih turnirjih,
- opozarja člane na upoštevanje etičnega kodeksa
- komisija je sklepčna, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.
24. člen
Predsednik
- zastopa in predstavlja ŠBK,
- vodi skupščino do izvolitve delovnega predsedstva,
- vodi upravni odbor,
- je podpisnik finančnih listin,
- je odgovoren za zakonito delovanje ŠBK.
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in organizacijami.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 (štirih)
let.
Predsednik je odgovoren za delovanje ŠBK v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Za svoje delo je odgovoren skupščini in nadzornemu odboru.

25. člen
Tajnik
Za opravljanje administrativnega dela skupščine, upravnega odbora, nadzornega odbora ter za
koordinacijo med organi ŠBK skrbi tajnik društva, ki ga imenuje upravni odbor.
26. člen
Blagajnik
Za operativno finančno in blagajniško poslovanje skrbi blagajnik. Imenuje ga upravni odbor.
VI. Finančno in materialno poslovanje
27. člen
Viri dohodkov:
- članarina,
- javna sredstva,
- darila, volila,
- prispevki sponzorjev,
- donacije,
- dotacije.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
28. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik. Predsednik lahko za podpisovanje listin finančne in
materialne narave pooblasti tudi tajnika in/ali blagajnika društva. Pooblastilo mora biti pismeno.
ŠBK vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z zakoni in Slovenskimi računovodskimi standardi
33/2016 ter pravilnikom.
Društvo ima transakcijski račun pri pooblaščeni instituciji (banki oz. hranilnici).
29. člen
ŠBK ima premično in nepremično premoženje, ki je vpisano v poslovnih knjigah.
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 skupščine.
30. člen
Društvo ima lahko sponzorje. Sponzorji so fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali
kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa
pravice odločanja.
VII. Končne določbe
31. člen
Spremembe in dopolnitve tega statuta sprejme skupščina na predlog upravnega odbora.
32. člen
ŠBK lahko preneha delovati in se izbriše iz registra društev:
- po sklepu skupščine,
- s spojitvijo z drugimi društvi,
- s pripojitvijo k drugemu društvu,
- s stečajem,
- z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi delovanja oziroma po samem zakonu.
V primeru prenehanja ŠBK se po poravnavi vseh obveznosti preostalo premoženje prenese na Bridge
zvezo Slovenije. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

33. člen
Ta statut je bil sprejet na skupščini dne 15.6.2017 uporabljati pa se začne z dnem vpisa v register
društev.
Predsednik:
Božo Viljem Jelen

