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STATUT SenovsreGA KLUBA rMPoL

Na podlagi 8. in 9. dlenaZakona o druSwih ZDru-l - UPB2 (Uradni list RS, 3t. 6412011) je zbor dlanov
(v nadaljevanju: skupSdina) Sahovskega kluba Impol dne 16. 2.2018 sprejela naslednji

STATUT

I. SPLOSNE DOLOiBE

1. dlen

Sahovski klub Impol (v nadaljnjem besedilu: klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdruLenje

fizidnih oseb, ki so se povezale z namenom druZenja, izmenjave izku5enj in strokovnih informacij s

podrodja Saha.

Klub zastopata predsednik in tajnik v skladu z dolodili tega statuta ter na podlagi odloditev upravnega

odbora. Predsednik in tajnik zastopata klub samostojno, pri demer so pooblastila tajnika za zastoparye

kluba omejena na podrodje opravljanja finandno radunovodskih dejavnosti.

2. dlen

Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem
imenu in za svoj radun.

Delovanje druStva je javno.

Klub deluje z imenom Sahovski klub Impol. SedeZ kluba je v Slovenski Bistrici.

3. dlen

Klub ima Zig okrogle oblike, ki ima na zunanjem robu napis: SeffOVSru KLUB IMPOL
SLOVENSKA BISTRICA, v sredini je Sahovsko polje s stilizirano figuro trdnjave.

4. dlen

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in izven nje.

5. dlen

Delo kluba in njegovih organov je javno. ilane kluba se obveida:
. preko spletne strani kluba,
. s pravico vpogleda dlanov v zapisnike,

o preko sredstevjavnega obve5danja.

Zazagotovitev todnosti informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba.



II. NAMEN IN CILJI KLUBA

6. dlen

Namen Kluba je vzpodbujati poglobljeno spoznavanje Sahovske igre. Klub ima naslednje cilje:
o prizadevanleza strokovno raven delakluba,
. spodbujanje dlanov za strokovno izpopolnjevanje,
o sodelovanje s tujimi strokovnjaki s podrodja delovanja kluba,
o sodelovanje z organizacijami in institucijami, ki se ukvarjajo s Sahom,

o sodelovanje pri Sahovskih tekmovanjih doma in v tujini.

7. dlen

Namen in cilje uresniduje klub z izvajanjem naslednjih nalog:
o vodi evidenco dlanov kluba,
o organizira Sahovska tekmovanj4
. organizira Sahovsko 5olo,

o podeljuj e priznanja, pohvale in nagrade.

Za uspe5no opravljanje zadev innalogizprej5njega dlena klub sodeluje s pristojnimi drZavnimi organi,
s Sportnimi organizacijami v Sloveniji, vzgojno izobraievalnimi in znanstvenimi raziskovalnimi
ustanovami, s strokovnimi zdruLeryi in podjetji, z drugimi domadimi in tujimi fizidnimi in pravnimi
osebami ter drugimi zdruLenji.

III. CLANSTVO

8. dlen

ilanstvo v druStvu je osebno. Pravno osebo v druStvu zastopa poobla5dena oseba. dlan kluba lahko
postane vsak drZavljan Republike Slovenije, ki se poklicno ali ljubiteljsko ukvarja s Sahom. ilanstvo v
klubu je prostovoljno. Kdor Zeli postati dlan kluba mora napisati pristopno izjavo, s katero se zaveLe, da
bo deloval v skladu s statutom kluba. ilan kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji drLavljan.

ie se v dru5tvo vdlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima
poslovne sposobnosti, podpi5e pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik . Za osebo od sedmega leta do
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v druStvo podati pisno
soglasje.

9. dlen

Pravice dlanov so:

o da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
o da sodelujejo pri delu in odlodajo v organih kluba,
o da uresnidujejo osebne interese na podrodju delovanja kluba,
. da sodelujejo pri izdelavi programa in so seznanjeni s poslovanjem,
o da sprejemajo nagrade in pohvale zadelo v klubu in doseZene uspehe.

/



10. dlen

ilanstvo v klubu preneha:

. s prostovoljnim izstopom,
o z izkljuditvrjo,
o s smrtjo.

ilan prostovoljno izstopi iz kluba, de upravnemu odboru po5lje pisno izjavo o izstopu. O izkljuditvi
dlanaiz kluba odloda disciplinska komisija.

IV. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE KLUBA

11. dlen

ORGANI KLUBA

Organi kluba so:

o Skup5dina,

o Upravni odbor,
o Nadzorni odbor,
o Disciplinskakomisija,
o Tekmovalna komisija.

12. Elen

SKUPSiINA

SkupSdinaje najvi5ji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi dlani. Skupldinaje lahko redna aliizredna.Redna
skup5dina se sklicuje po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo l/3
dlanov. Upravni odbor je dolLan sklicati izredno skupidino v roku 30 dni po sprejemu zahteve. ie
upravni odbor izredne skup5dine ne sklide v predpisanem roku, ga sklide predlagatelj, ki mora predloZiti
dnevni red zustreznimi materiali.lzredna skup5dina sklepa le o zadevi zakatero je sklicana.

13. dlen

Skup5dinaje sklepdna, deje prisotnih ved kot polovica dlanov. ie skup5dina ni sklepdna, se zasedanje
odloZi za 30 minut od ure, zakatero je bila sklicana. Po poteku 30 minut je skup5dina sklepdna ne glede
na Stevilo prisotnih, vendar pa ne manj kot 7 dlanov.

Upravi odbor lahko na skup5dino kluba povabi predstavnike drugih klubov, Sahovskih zvezter druge
predstavnike, ki so za klub pomembni. Vabljeni imajo pravico razpravljati in sodelovati pri dJu
skup5dine, ne morejo pa odlodati in glasovati.

14. dlen

Naloge skup5dine:

. sklepa o dnevnem redu,

. sprejema, spreminja in dopolnjuje statut kluba in druge akte,

. sprejema finandni nadrt in zakljudni radun,

. voli in razre5uje organe kluba,



o odloda o pritoZbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije in
tekmovalne komisije

o dokondno odloda o izkljuditvi Elana,

o odloda o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi kluba in dlani,
. sklepa o prenehanju kluba.

O delu skup5dine se vodi zapisnik, ki ga podpi5e predsedujodi, zapisnikar in dva overovitelja.

15. dlen

UPRA\.TNI ODBOR

Upravni odborje izvr5ilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnidna in administrativna
dela ter vodi delo kluba.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skup5dini. Upravni odbor Steje 12 dlanov. Sestavljajo ga
predsednik, podpredsednik, tajnik, tehnidni vodja in 8 izvoljenih dlanov. Upravni odbor se sestaja po
potrebi. Mandatna doba je 5 let in se lahko podaljla.

16. dlen

Naloge upravnega odbora so:

o sklicuje skup5dino,

o skrbi zaizvrievanje dela,

o sprejema nadrt in program kluba,
r pripravlja predlog aktov,
o pripravi predlog finandnegaplana in zakljudnegaraduna,
o skrbi za finandno in materialno poslovanje,
o podeljujepriznanja, pohvale in nagrade ternaziv dastnega dlana,
. upravlja s premoZenjem kluba.

17. dlen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednilq v njegovi odsotnosti pa tajnik. Upravni odborje
sklepden de je na seji navzodih ved kot polovica dlanov. Veljavne sklepe sprejema z vedino glasov
prisotnih.

18. dlen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad
finandno materialnim poslovanjem. Nadzorni odbor poroda skupSdini, kateri je tudi odgovoren.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh dlanov, ki jih izvoli skup5dina. ilani izmed sebe izvolijo
predsednika. ilani nadzornegaodbora obenem ne morejo biti dlani upravnega odbora. Lahko sodelujejo
na sejah, ne morejo pa odlodati. Nadzorni odbor je sklepden, de so na seji prisotni vsi dlani. Mandatna
dobaje 5 let in se lahko podaljia.



19. dlen

DISCIPLINSKA KOMISIJA

ilane Disciplinske komisije voli skup5dinazadobo 5 let. Sestavljajo jo trije dlani. dlani izmed sebe
izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev dlanov ali organov. Disciplinska
komisija vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe.

20. dlen

Disciplinske kr5itve, ki jih obravnava disciplinska komisija so:

o kr5itev odlodb statuta,

o nevestno izvr5evanje sprejetih zadolZitev in funkcij,
o neizvr3evanje sklepov organov,
. dejanja, ki Skodujejo ugledu kluba.

Disciplinski ukrepi so:

' opomin,

o javni opomin,
o izkljuditev,

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritoZbe upravnemu odboru.

21. dlen
TEKMOVALNA KOMISIJA

ilane tekmovalne komisije voli skup5dina zadobo 5 let. Sestavljajo jo trije dlani. ilani izmed sebe
izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih zahtev dlanov ali organov. Tekmovalna
komisija pripravlja tekmovalni program in skrbi za njegovo izvajanje ter predlaga upravnemu odboru
sklepe in odloditve o sporih.

22. Elen

PREDSEDNIK KLUBA

Predsednik kluba:

o zastopa in predstavlja klub,
o je predsednik upravnega odbora in ga voli skup5dina za dobo petih let in se lahko podalj$a,
o je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije,
. za svoje delo je odgovoren skupldini in upravnemu odboru.

23. dlen

TAJNIK KLUBA

Klub ima tajnika, ki ga imenuje upravni odbor za dobo petih let. MoZno je ponavljanje imenovarya. Za
svoje delo je tajnik odgovoren upravnemu odboru in predsedniku kluba.

Tajnik kluba:

o vodi finandno materialno poslovanje,
. opravlja finandno-administrativna dela,



. zastopa klub v okviru pooblastil skup5dine in upravnega odbora ter predsednika kluba,
o skrbi za pravodasno pripravo gradiv za seje skupsdine in upravnega odbora,
o skrbi zaizvrievanje odloditev skup5dine in upravnega odbora,
o sodeluje s pristojnimi organi in institucijami,
o skrbi za obveidanjejavnosti o delu kluba,
o izvrSuje druge obveznosti in naloge po odloditvah skup5dine, upravnega odbora in predsednika

kluba.

Tajnik khtba za lastne potrebe in za potrebe dlanov in Sahistov posreduje za igranle Saha in za razrta
Sahovska tekmovanja standardizirane Sahovske rekvizite in druge pripomodke, skrbi fidi za strokovno
literaturo.

Delo tajnika klubaje javno. Vsak dlan ima pravico vpogleda v finandno in materialno dokumentacijo in
poslovanje kluba.

V. FINANdNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA

24. dlen

Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:
o s dlanarino in drugimi prispevki dlanov,
o z darili in volili,
. s prispevki pokroviteljev, sponzorjev in donator{ev,
o iz javnih sredstev in
r iz drugih virov.

ie klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
inrajanje dejavnosti, zakatero je bil ustanovljen. Vsaka delitev premoZenja med svoje dlane je nidna.

Finandno poslovanje kluba se vrSi preko transakcijskega raduna, ki ga tajnik kluba odpre pri organizaciji,
ki opravlja pladilni promet.

25. dlen

Tajnik kluba vodi finandno materialno poslovanje kluba v skladu z zakonom,ki ureja druStva ter drugimi
predpisi s podrodja radunovodstva in knjigovodstva. Pri opravljanju dela s podrodja finandnega in
materialnega poslovanja se tajnik doliandrZati aktov kluba in odloditev njegovih organov.

26. dlen

Klub vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

Klubzagobvlja@afl<eo wojernfinandnomaferialnemposlovrrjuzvodenjemposlovnihlcjigindokurnurhcijev skladu
z vefiavno zakonod4io in slovqrskimi radunovodskimi standardi, ki se rryorab[qjo za &u5tva-



Knjigovodske in radunovodske storitve
izvajalcem.

27. dlen

zakhrb lahko tajnik kluba odda zunanjim, za to registriranim

28. dlen

Klub razpolaga s frnandnimi sredstvi v skladu s programom. Na redni seji skup5dine sprejema zakljudni
radun.

Radrnrovodske in finandne listine @pisuje predsednft &u5tva, v njegovi odsotro$i pa einik kluba"

29. dlen

Klub mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno porodilo, ki mora prikazati
resnidno premoZenjsko in poslovno stanje druStva. Porodilo mora biti sestavljeno v skladu z zakoni in
radunovodskimi standardi, ki veljajo za druStva. Porodilo mora obravnavati in sprejeti skup5dina dru5tva.

30. dlen

Nadzor nad zakonitostjo in namembnostjo poslovanja in uporabe sredstev, ki jih druBtvo pridobiva za
iwajanje svoje dejavnosti, opravlja radunsko sodi5de.

31. dlen

Klub lahko pridobiva premidno in nepremidno premoZenje. Upravni odbor pripravi predloge o
pridobitvi, prodaji, prenosu, najemu ali zakupu premoZenja kluba, da o njih odlodi skupsdina.

32. Elen

Klub lahko ima tudi sponzorje, donatorje in pokrovitelje. Le ti so lahko fizi1neali pravne osebe, ki klubu
finandno, materialno ali kako drugade pomagajo. Sponzorji, donatorji in pokrovitelji lahko sodelujejo
inrazpravljajo na sejah skup5dine, nimajo pa pravice odlodanja.

VI. PRENE}IANJE KLUBA

33. dlen

Klub je ustanovljeno za nedoloden das.

Skupldina lahko zadne postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo kluba v skladu z dolodili
zakonao druStvih.

Klub lahko preneha:

. po sklepu skup5dine z vedino prisotnih dlanov,

. po samem zakonu,



Na zahtevo vedine dlanov kluba mora skupSdina sklepati o prenehanju delovanja kluba. Skup5dina lahko
sprejme sklep o prenehanju delovanja kluba, de ugotovi, da ni ved potrebe ali moZnosti za njegovo
delovanje.

Sklep o prenehanju delovanja kluba je veljaven, d,e je za njega glasovalo dve tretjini prisotnih dlanov.

Po samem zakonu klub prenehazdelom, de dejansko preneha delovati ali de deluje v nasprotju s pravnim
redom Republike Slovenije.

34. dlen

V primeru sklepa skup5dine o prenehanju delovanja kluba, je klub predhodno dol?an poravnati vse
obveznosti, skup5dina pa mora v sklepu doloditi druStvo, zavod,ustanovo ali drugo nepridobitno pravno
osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese preostalo premoZenje kluba.

ie 
19 

namesto ukinjenega kluba ustanovi nova organi zacijaali druStvo, ki neposredno prevzame naloge
in cilje kluba, skup5dina s svojim sklepom o prenehanju prenese premoZenje, pravice in obveznosti na
novoustanovljeno dru5tvo ali organizacijo.

VII. PREHODNE IN KONdNE DOLOdBE

35. dlen

Dolodila tega statuta pojasnjuje upravni odbor druStva.

36. dlen

Statut je bil sprejet na redni skup5dini Sahovskega kluba Impol dne
ko je vpisan v register druStev pri pristojnem upravnem organu.

Slovenska Bistrica, 16. 2. 2018

16.2.2018 inzadne veljati zdnem,
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