Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Ur. list RS, št. 64/2011) je občni zbor Judo
kluba Lendava, dne 4. 7. 2020 sprejel:
STATUT
JUDO KLUBA LENDAVA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(klub)
»Judo klub Lendava« (v nadaljnjem besedilu klub) je prostovoljno, samostojno, nepolitično,
nepridobitno združenje oseb, ki delujejo na področju juda in borilnih veščin, in se združujejo
zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v tem statutu in v skladu z Zakonom o
društvih.
2. člen
(organizacijska oblika in sedež)
Klub je pravna oseba zasebnega prava. Sedež kluba je v Lendavi. O naslovu kluba odloča
upravni odbor.
Klub zastopa predsednik kluba.
3. člen
(žig in znak)
Klub ima svoj žig. Žig je štirioglat z napisom »JUDO KLUB LENDAVA«, v sredini je napis
JUDO v japonskih pismenkah.
Znak kluba je bel trikotnik z modro obrobo. Levo v obrobi je napis »JUDO«, desno v obrobi je
napis »KLUB«, spodaj v obrobi pa je napis »LENDAVA - LENDVA«. Pod trikotnikom je napis
»OD 1972«. V trikotniku se nahajata borca pri izvajanju meta, v ospredju je borec v modri
kimoni.
4. člen
(sodelovanje z drugimi)
Klub lahko sodeluje tudi z drugimi klubi in društvi v R Sloveniji, ki delujejo na področju juda in
borilnih veščin in prispevajo k razvoju te in sorodnih dejavnosti.
Klub se lahko samostojno včlani v sorodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.
5. člen
(sekcije)
Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so kot metoda dela kluba organizirane po interesnem
ali teritorialnem principu. Sekcija se lahko ustanovi na predlog člana kluba, če je za aktivno
delo v sekciji zainteresirano najmanj 10 članov kluba.

O ustanovitvi ali ukinjanju sekcije odloča občni zbor kluba. Hkrati z ustanovitvijo sekcije mora
občni zbor sprejeti tudi pravilnik o delovanju sekcije.
Sekcije nimajo statusa pravne osebe in morajo pri svojem delovanju v celoti spoštovati statut
ter druge listine in sklepe kluba. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.
6. člen
(pridobitna dejavnost)
Klub lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja pridobitno dejavnost. Pridobitna dejavnost mora
biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za
doseganje ciljev in namenov društva.
Klub lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali
sorodne pogodbe. Društvo lahko iz razlogov, ki so navedeni v prvem odstavku tega člena
ustanovi gospodarsko družbo.
Klub lahko pod pogoji in v skladu z namenom, ki ga določa zakon, kot svojo pridobitno
dejavnost opravlja:
G47.990 – Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic, tržnic,
I56.104 – Začasni gostinski obrati,
I56.210 – Priložnostna priprava in dostava jedi,
I56.290 – Druga oskrba z jedmi,
I56.300 – Strežba pijač,
J58.190 – Drugo založništvo,
J63.990 – Drugo informiranje,
J63.120 – Obratovanje spletnih portalov,
L68.200 – Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M73.120 – Posredovanje oglaševalskega prostora,
N77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup,
N79.110 – Dejavnost potovalnih agencij,
N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
P85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije,
P85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R93.110 – Obratovanje športnih objektov,
R93.120 – Dejavnost športnih klubov,
R93.190 – Druge športne dejavnost,
R93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas,
S94.999 – Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
7. člen
(javnost)
Delo kluba in njegovih organov je javno.
Klub obvešča svoje člane:
- z internimi obvestili,
- s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba in drugih aktov kluba.
Klub lahko obvešča svoje člane tudi preko sredstev javnega obveščanja, na medmrežju in z
elektronsko pošto ter na druge načine.

Klub obvešča širšo javnost o svojem delu preko sredstev javnega obveščanja in na
medmrežju.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren
predsednik kluba.
II. DEJAVNOSTI, NAMEN IN CILJI KLUBA
8. člen
(namen in cilji)
Namen in cilji kluba so:
- skrb za razvoj in propagando juda ter ostalih borilnih veščin,
- skrb za vzgojo organizacijskih in strokovnih kadrov,
- pospeševanje in razvoj vrhunskega in rekreativnega športa,
- pospeševanje in razvoj množičnosti v športu, zlasti na področju športa mladih in
športne rekreacije.
9. člen
(dejavnosti kluba)
Klub uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
- s prirejanjem in organizacijo tečajev, predavanj, seminarjev ter drugih prireditev,
- s prirejanjem in organizacijo tekmovanj ter sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih,
ki jih organizirajo druge športne organizacije,
- z izdajanjem strokovne literature ter propagandnega gradiva v skladu z zakonom,
- s sodelovanjem z društvi, klubi, zvezami klubov in drugimi organizacijami,
- s širjenjem in popularizacijo juda ter borilnih veščin preko sredstev javnega obveščanja.
III. ČLANSTVO
10. člen
(članstvo)
Klub ima redne in častne člane.
Član kluba lahko postane vsak, ki je kakorkoli povezan s področjem delovanja kluba. Članstvo
v klubu je prostovoljno. Kdor želi postati član kluba, mora izraziti voljo, da želi postati član kluba
in se zavezati, da bo deloval v skladu s statutom kluba in redno plačeval članarino.
Če se v klub včlani oseba, mlajša od sedem let, ali oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
pristopno izjavo podpiše njen zakoniti zastopnik. Če se v klub včlani oseba, mlajša od 15 let,
mora pred včlanitvijo predložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika.
Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan.
11. člen
( pravice in dolžnosti članov)
Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,
- da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih kluba,

-

da uresničuje svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem,
da aktivno sodelujejo v delu organov,
da se poslužujejo naprav in sredstev za vadbo in tekmovanje v okviru kluba.

Dolžnosti članov so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba,
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba,
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor kluba,
- da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba,
- da varujejo ugled kluba.
12. člen
(častni člani)
Naziv častnega člana lahko dobi član kluba ali druga oseba, ki ima posebne zasluge na
področju juda in borilnih veščin. Naziv podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora.
Častni član, ki ni član kluba, nima pravice voliti in odločati o delu kluba.
13. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom – za tekmovalce na podlagi izpisnice in v skladu z določili
pogodbe sklenjene med klubom in tekmovalcem,
- z izključitvijo,
- s črtanjem,
- s smrtjo.
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. Člana
črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
14. člen
(priznanja in nagrade)
Klub lahko podeli svojim članom priznanja za uspešno delo v obliki:
- pohvale,
- plakete,
- nagrade,
- predloga za razna občinska, državna ali družbena priznanja.
15. člen
(evidence)
Klub lahko na podlagi pisne privolitve posameznikov vodi:
- evidenco članstva,
- evidenco plačanih članarin,
- evidenco priznanj, pohval in drugih nagrad,
- evidenco o pridobljeni stopnji pasu,

-

evidenco o opravljenih izobraževanjih, usposabljanjih ter pridobljenih licencah,
evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov.

Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu kluba ravna upravni odbor. Upravni odbor mora osebne
podatke zbrane v evidencah hraniti in obdelovati v skladu z zakonom, ki določa varovanje
osebnih podatkov.
Predsednik kluba je odgovorna oseba za varovanje osebnih podatkov.
V skladu s pisnim soglasjem posameznikov lahko klub za potrebe delovanja kluba in zvez, v
katere je klub vključen, izmenjuje podatke tudi z drugimi subjekti.
16. člen
(medsebojni odnosi in enakopravnost)
Odnosi med člani kluba temeljijo na medsebojnem spoštovanju, sodelovanju, vzajemni in
solidarni pomoči, kolegialnosti, strpnosti, iskrenosti, medsebojnem zaupanju in dostojanstvu,
dobronamerni kritiki ter dobri komunikaciji.
V te odnose ne spadajo pojav lažne solidarnosti, poniževanje, podcenjevanje in
zapostavljanje.
Član kluba mora z ustreznim odnosom in komuniciranjem, lastnim zgledom in ustreznim
ukrepanjem ob pojavu odklonskih ravnanj skrbeti za dobre medsebojne odnose.
Člani kluba so si enakopravni ne glede na njihov spol, versko ali politično prepričanje in
nacionalno pripadnost.
IV. ORGANI KLUBA
17. člen
(organi kluba)
Organi kluba so:
- Občni zbor,
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor,
- Disciplinska komisija in
- Strokovni odbor.
18. člen
(občni zbor)
Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden ali
izreden.
Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu
upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov kluba.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic.
Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče
predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.

19. člen
(sklic občnega zbora)
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni
najmanj 5 dni pred sklicem.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni
zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 11 članov in se ugotovi, da so bili ostali člani vabljeni
pravilno.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.
20. člen
(naloge občnega zbora)
Naloge občnega zbora so, da:
- sklepa o dnevnem redu,
- sprejema, spreminja statut in druge akte kluba,
- sprejema program dela kluba,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- voli in razrešuje predsednika kluba ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije,
- odloča o višini članarine in vadnine,
- odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije in zveze,
- odloča na drugi stopnji o izključitvi člana iz kluba,
- sklepa o prenehanju kluba,
- imenuje častne člane kluba,
- sklepa o nakupu in prodaji nepremičnega premoženja,
- ustanavlja in ukinja sekcije kluba.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in overitelj.
21. člen
(upravni odbor)
Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in sklepih
sprejetih na občnem zboru.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor šteje 4 člane, izmed katerih izvolijo podpredsednika, tajnika in blagajnika.
Predsednik kluba ja hkrati predsednik upravnega odbora.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Mandatna doba članov upravnega
odbora je 4 leta.

22. člen
(naloge upravnega odbora)
Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje občni zbor,
- skrbi za izvrševanje program dela kluba,
- pripravlja predloge finančnega plana in zaključnega računa,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
- upravlja s premoženjem kluba,
- sklepa o nakupu in prodaji premičnega premoženja,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži
občni zbor.
23. člen
(delovanje upravnega odbora)
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik kluba.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih članov. V kolikor je na seji upravnega odbora prisotno parno
število članov, za določen sklep pa so glasovi enako razdeljeni, se šteje, da je sprejet sklep,
za katerega je glasoval predsednik.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov
in predsednika komisij določi upravni odbor. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu
odboru. Izjemoma lahko klub povabi k sodelovanju pri delu komisije tudi zunanje sodelavce.
24. člen
(nadzorni odbor)
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor
nad finančno materialnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu
zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, lahko
pa sodelujejo na sejah upravnega odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejema z večino.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.
25. člen
(disciplinska komisija)
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo štirih let. Sestavljajo jo trije člani, ki med
seboj izvolijo predsednika.
Sestaja se po potrebi ali na podlagi pisnih zahtev članov ali organov kluba.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

26. člen
(disciplinske kršitve)
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:
- kršitve določb statuta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
klubu,
- neizvrševanje sklepov organov kluba,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba in dejavnosti kluba,
- nevestno, malomarno ali nedopustno ravnanje z osebnimi podatki,
- kršitve navedene v disciplinskem pravilniku Judo kluba Lendava.
27. člen
(disciplinski ukrepi)
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
disciplinska komisija, so:
- opomin,
- opomin pred izključitvijo,
- izključitev,
- prepoved opravljanja funkcije.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot
drugostopenjski organ.
Izstop prizadetega iz članstva kluba, pred disciplinskim postopkom, zadrži odločanje o
disciplinskem prekršku in s tem možnost ponovne včlanitev v članstvo kluba.

28. člen
(strokovni odbor)
Strokovni odbor kluba sestavljajo vsi trenerji, inštruktorji in sodniki člani kluba. Izmed sebe
izvolijo predsednika, ki je odgovoren za delo strokovnega odbora.
Strokovni odbor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru kluba.
Naloge strokovnega odbora:
- oblikovanje strokovne politike kluba,
- priprava letnih načrtov strokovnega dela v skladu s sprejeto strokovno politiko,
- priprava poročil o strokovnem delu,
- priprava načrtov izobraževanja v klubu in zunaj njega,
- spremljanje realizacije sprejetih načrtov in koledarjev,
- ostala strokovna dela na področju juda in borilnih veščin.
29. člen
(predsednik kluba)
Predsednik zastopa in predstavlja klub pred vsemi organi in organizacijami ter javnostjo v
državi in v tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni
zbor za 4 leta, oziroma za čas trajanja mandata upravnega odbora.
Predsednika se voli po kandidacijskem postopku. Kandidacijski postopek se začne 10 dni pred
volitvami in se zaključi dan pred volitvami, ob 24.00 uri. Vloga za kandidaturo za predsednika

se v zaprti ovojnici pošlje na naslov kluba s pripisom »KANDIDATURA – NE ODPIRAJ«.
Ovojnico odpre volilna komisija na občnem zboru. V primeru več kandidatov je izvoljeni
predsednik tisti kandidat, ki prejme največ glasov.
Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom kluba in pravnim redom
Republike Slovenije. V skladu s tem statutom in zakonom je predsednik kluba tudi odgovorna
oseba kluba. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
Predsednika v njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik, ki ga imenuje upravni odbor za
štiri leta oziroma za čas trajanja mandata upravnega odbora.
30. člen
(tajnik kluba)
Za opravljanje strokovno administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi
tajnik kluba, ki ga izvoli upravni odbor za 4 leta. Za svoje delo je odgovoren predsedniku kluba,
upravnemu odboru in občnemu zboru.
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
31. člen
(prihodki kluba)
Viri dohodkov so:
- članarina,
- darila,
- volila,
- dohodek od dejavnosti kluba,
- prispevki sponzorjev in donatorjev,
- javna sredstva in
- drugi viri.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja kluba med člane kluba je nična.
32. člen
(način porabe finančnih sredstev)
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi s programom in z letnim finančnim planom, ki ga sprejme
občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni
račun.
33. člen
(finančno poslovanje)
Finančne in materialne listine v skladu s pooblastili podpisujejo predsednik, podpredsednik,
tajnik in blagajnik kluba. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi
predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi
standardi za društva.

Klub ima svoj račun pri izbrani banki.
34. člen
(javnost finančnega poslovanja društva)
Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in materialno
dokumentacijo ter poslovanje kluba.
Če vpogled v finančno poslovanje kluba iz prejšnjega odstavka tega člena pomeni finančno
posledico je član, ki zahteva tak vpogled dolžan kriti stroške nastale s tem.
35. člen
(sponzorstvo)
Klub ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno,
moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah
občnega zbora, nimajo pa pravico odločanja. Podrobneje se pravice in dolžnosti sponzorjev
opredelijo s pogodbo.
VI. PRENEHANJE DELOVANJA KLUBA
36. člen
(prenehanje kluba)
Klub lahko preneha:
- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,
- po sklepi občnega zbora z večino prisotnih članov, da se klub spoji z drugim ali pripoji
drugemu klubu,
- po samem zakonu.
37. člen
(premoženje po prenehanju kluba)
V primeru prenehanja kluba v skladu s prvo alinejo prvega odstavka prejšnjega člena, se mora
v sklepu, s katerim se klub ukine, določiti tudi društvo, zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo
nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti
prenese premoženje kluba.
Premoženje kluba ni moč prenesti na politično stranko.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
(veljavnost statuta)
Statut je bil sprejet dne 4. 7. 2020 in velja od tega dne dalje.

39. člen
(prehodna določba)
Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljati Statut, ki je bil sprejet na skupščini Judo kluba
Lendava, dne 21. 6. 1997. Akti, ki so bili sprejeti na podlagi prejšnjega statuta, ostajajo v
veljavi, v kolikor niso v neposrednem nasprotju s tem statutom.

Lendava, 4. 7. 2020

Judo klub Lendava
Robert Gabor
predsednik

