Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/11-UPB2) je skupščina
Hokejskega kluba SLAVIJA Junior, dne 3.12.2018 sprejela spremembe in dopolnitve statuta
Hokejskega društva SLAVIJA Junior z dne 7.5.2008 in dopolnjen 22.5.2008.

STATUT HOKEJSKEGA KLUBA SLAVIJA JUNIOR – prečiščeno besedilo
Obsega: Statut Hokejskega kluba SLAVIJA Junior z dne 7.5.2008 in dopolnjen 22.5.2008 in
spremembe in dopolnitve Statuta Hokejskega društva SLAVIJA Junior z dne 3.12.2018
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
HK SLAVIJA Junior je prostovoljno, samostojno, interesno nepridobitno združenje fizičnih in pravnih
oseb, ki so ljubitelji hokeja, se želijo ukvarjati s tem športom ali so kako drugače povezani z njim.
2. člen
Ime kluba je: Hokejski klub SLAVIJA Junior (v nadaljnjem besedilu: klub). Ime kluba v angleškem jeziku
je: SLAVIJA Juniors Hockey Team. Klub ima sedež v Ljubljani. Klub ima svoj znak in štampiljko.
Štampiljka je pravokotne oblike z navedbo imena in sedeža kluba ter znakom hokejskega vratarja.
3. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen
Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju športa in
rekreacije in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Klub lahko samostojno sodeluje ali
se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.
Klub se lahko združi v zvezo klubov.
Odločitev o ustanovitvi zveze klubov morajo sprejeti člani kluba na skupščini kluba.
Klub se lahko včlani v sorodno tujo mednarodno zvezo, združenje, pod pogojem da dejavnost te tuje
mednarodne organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.
5. člen
Delo kluba in njegovih organov je javno.
Svoje člane klub obvešča:
• s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba,
• preko klubskega glasila,
• preko sredstev javnega obveščanja.
• preko klubske spletne strani.
Širšo javnost klub obvešča o svojem delu tako, da na svoje seje, okrogle mize ali tiskovne konference
vabi predstavnike organov, ustanov, organizacij in sredstev javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba.

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST KLUBA
6. člen
Namen kluba je:
• zagotoviti potrebne organizacijske, kadrovske, strokovne, pedagoške in finančno materialne pogoje
za kvalitetno in organizirano spodbujanje in učenje, predvsem tekmovalne hokejske igre na ledu in jo
izvajati v vseh mladih selekcijah;
• vzgoja mladih igralcev in zagotovitev ustreznih pogojev za hokejsko igro kot prostovoljno športno
dejavnost;
• posredovanje in razvoj karakternih vrlin kot so: ustvarjalen polet, občutek za delo v skupnosti,
disciplina, samokritičnost, točnost, samoobvladovanje, tovarištvo in skromnost;
• skrb za množičnost in popularizacijo hokeja med občani, predvsem med predšolskimi in
šoloobveznimi otroci, mladino ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo;
• skrb za razvoj perspektivnih športnikov ter prizadevanje za dvig kvalitete igre hokeja pri članih
kluba.

7. člen
Cilji kluba so:
• športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (hokej)
• razvoj in delovanje hokejske šole
• organizacija rekreativnega in tekmovalnega hokeja
• strokovno organiziranje ter vodenje mlajših selekcij hokejistov
• zagotovitev oz. pridobitev potrebnih materialnih in tehničnih sredstev za uspešno delovanje mlajših
selekcij
• organiziranje mednarodnih športnih prireditev
• šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov (sodniki, trenerji in drugi)
• sodelovanje na športnih prireditvah
• spoštovanje in uveljavljanje načel poštene igre
• prizadevanje za visoko strokovno raven kluba
• razvijanje prijateljskih odnosov med člani ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanju
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in vero
• sodelovanje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi subjekti, ki lahko
prispevajo k temu, da se lahko temeljni cilji kluba uresničujejo v polni meri.
8. člen
Klub uresničuje svoj namen skozi naslednje dejavnosti:
1. Nepridobitne dejavnosti:
• Organiziranje in izvajanje hokeja na ledu, kot vrhunske športne panoge, kakor tudi športne
rekreacije
• Pospeševaje in razvoj množičnosti s posebnim poudarkom na najmlajših selekcijah
• Organiziranje strokovnega vodenja treningov in strokovnega usposabljanja članov v obliki
seminarjev, tečajev in predavanj
• Udeležba na športnih tekmovanjih, turnirjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo sorodni klubi
• Vzdrževanje športne opreme in rekvizitov, ki so last kluba
• Organiziranje izletov, pohodov in drugih prireditev za člane kluba
• Organiziranje in delo navijaške skupine
• Vključevanje v akcije za varstvo okolja
• Sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnjaki na področju strokovnega dela s člani kluba
• Zbiranje in hramba predmetov, daril, priznanj, nagrad in dokumentacijskega gradiva, ki se nanaša
na klub
• Podeljevanje priznaj in nagrad zaslužnim članom kluba

2. Dopolnilne dejavnosti – pridobitne dejavnosti:
- R93.120 dejavnost športnih klubov: priprava in izvedba športnih tekmovanj in športnih prireditev
- R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah: izvedba srečelovov v sklopu športnih prireditev
- G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln in tržnic: prodaja spominkov in ostalih reklamnih
rekvizitov z znakom kluba
- N77.210 dajanje športne opreme v najem in zakup: posojanje in shranjevanje hokejske opreme
članom društva

- M73.120 posredovanje oglaševalskega prostora: komercialna dejavnost, zlasti na področju
ekonomske propagande
- I56.104 začasna gostinska dejavnost: gostinska dejavnost, kadar zaokrožuje organizacijo
rekreativnih ali športnih tekmovanj

III. ČLANSTVO

9. člen
Društvo ima redne in častne člane.
Članstvo v društvu je osebno. Član Hokejskega kluba SLAVIJA Junior lahko postane vsak, ki sprejema
statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član društva pod pogoji, ki jih društvo določi v tem
temeljnem aktu.
Članstvo v Hokejskem klubu SLAVIJA Junior temelji na enakopravnosti vseh članov .
V Hokejski klub SLAVIJA Junior se vključujejo člani prostovoljno na podlagi predložene pisne pristopne
izjave. Istočasno se zavežejo, da bodo delovali v skladu s statutom društva in plačevali članarino.
Kdor želi postati član klub, mora Upravnemu odboru predložiti pisno pristopno izjavo na obrazcu
Hokejskega kluba SLAVIJA Junior, s katero izrazi željo postati član kluba. Hkrati se zaveže, da bo
deloval v skladu s statutom društva in plačeval letno članarino. Obrazec pisne pristopne izjave
Hokejskega kluba SLAVIJA Junior je na voljo v glavni pisarni, na sedežu društva.
O sprejemu v članstvo društva odloča upravni odbor na podlagi popolne pisne izjave kandidata in
sicer v roku 30 dni šteto od dne prejetja popolne pisne pristopne izjave. Društvo kandidatu za
članstvo v roku 8 dni po izdaji sklepa Upravnega odbor o sprejetju v članstvo društva izda račun za
plačilo letne članarine. Na podlagi sklepa Upravnega odbora o sprejetju v članstvu Hokejskega
društva Slavija Junior in plačila letne članarine za članstvo, kandidat za članstvo postane polnopravni
član in se vpiše v matično knjigo članstva.
Član društva lahko postane tudi pravna oseba pod pogoji, ki veljajo za fizične osebe. Pravne osebe, ki
opravljajo isto dejavnost, kot društvo Hokejski klub SLAVIJA Junior, ne morejo biti člani kluba. Pravno
osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba, ki mora predložiti pooblastilo pravne osebe ter dokazilo
o vpisu pravne osebe v register pravnih oseb.
Če se v Hokejski klub SLAVIJA Junior 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 starosti do dopolnjenega osemnajstega leta starosti mora zakoniti zastopnik pred
njenim vstopom podati pisno soglasje k včlanitvi.
Člani društva Hokejski klub SLAVIJA Junior, mlajši od osemnajst let, nimajo glasovalne pravice. V
organih kluba imajo le posvetovalni glas in ne morejo voliti ali biti voljeni in imenovani v organe
društva. Mladoletne osebe do dopolnjenega 15 leta starosti sodelujejo pri upravljanju po svojih
zakonitih zastopnikih, ki imajo posvetovalni glas, nimajo glasovalne pravice in ne morejo voliti ali biti
voljeni in imenovani v organe društva. Mladoletni člani od 15 leta do 18 leta starosti sodelujejo pri
upravljanju samostojno in imajo posvetovalni glas, nimajo glasovalne pravice in ne morejo voliti ali
biti voljeni in imenovani v organe društva. Člani društva Hokejskega kluba SLAVIJA Junior imajo po
dopolnjenem osemnajstem letu starosti pravico glasovanja, volilno pravico in so lahko izvoljeni
oziroma imenovani v organe društva.

Član društva Hokejskega kluba SLAVIJA Junior je lahko tudi oseba, ki nima poslovne sposobnosti,
razlog zato pa ni njena mladoletnost. Če se v društvo včlani oseba, ki ji je bila popolnoma odvzeta
poslovna sposobnost, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti skrbnik-zastopnik. Član društva, ki mu je
bila popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ima enake pravice in dolžnosti, kot mladoletni član do
sedmega leta starosti in pristopno izjavo podpiše zakoniti zastopnik-skrbnik. Če se v društvo včlani
oseba, ki ji je bila delno odvzeta poslovna sposobnost mora njen zakoniti skrbnik-zastopnik pred
njenim vstopom podati pisno soglasje k včlanitvi. Član društva, ki mu je bila delno odvzeta poslovna
sposobnost ima pravice in dolžnosti, kot mladoletni član od petnajstega do osemnajstega leta
starosti. Oseba, ki ji je bila popolnoma odvzeta poslovna sposobnost sodeluje pri upravljanju po
svojem zakonitem zastopniku-skrbniku, ki ima posvetovalni glas, nima glasovalne pravice in ne more
voliti ali biti voljen in imenovan v organe društva. Osebe, ki jim je bila delno odvzeta poslovna
sposobnost lahko sodelujejo pri upravljanju društva samostojno in ima posvetovalni glas, nimajo
glasovalne pravice in ne morejo voliti ali biti voljeni in imenovani v organe društva.
Klub ima tudi častne člane. Na predlog Upravnega odbora lahko skupščina domači ali tuji osebi, ki ima
posebne zasluge na področju hokeja in športa, dodeli častno članstvo v Hokejskem klubu Slavija
Junior.
Častni član ima ugodnosti člana, vendar častni član, ki ni hkrati tudi član društva, nima pravice
odločanja v društvu.
Klub ima lahko tudi pokrovitelje. To so fizične ali pravne oseba, ki klubu moralno ali kako drugače
pomagajo. Pokrovitelji lahko sodelujejo na sejah skupščine kluba, nimajo glasovalne pravice, ne
morejo voliti ali biti voljeni, lahko pa postanejo tudi člani kluba in se s pisnim dogovorom z Upravnim
odborom kluba dogovori njihovo imenovanje v Upravni odbor kluba, kjer ima v tem primeru zgolj
posvetovalni glas. Pokrovitelj, ki postane tudi član društva ima vse pravice in obveznosti, kot ostali
polnopravni člani po tem statutu in je lahko na skupščini izvoljen v organe društva.

10. člen
Članstvo v društvu preneha:
• s prostovoljnim izstopom,
• s črtanjem,
• z izključitvijo,
• s prenehanjem pravne osebe.
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana se črta iz članstva v primeru, če ta kljub pisnim opominom ni poravnal članarine za tekoče leto.
Člana kluba se lahko izključi tudi, če huje krši določila Statuta, če deluje proti koristim kluba ter s
svojim vedenjem škoduje ugledu kluba. O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s
sklepom. Sklep mora biti v skladu z Disciplinskim pravilnikom.
Članstvo pravne osebe v klubu preneha s prenehanjem njenega obstoja.

11. člen
Pravice članov so:
• da sodelujejo pri aktivnostih kluba,
• da volijo in so voljeni v organe kluba, kar pa ne velja za mladoletne člane kluba,

• da enakopravno izražajo svoje predloge in predloge glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča
klub,
• da pri uresničevanju svojih pravic uporabljajo klubske prostore in ostale tehnične zmogljivosti kluba,
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem,
• da imajo pravico do pritožbe zoper odločitve organov kluba
• da sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah kluba ter zastopajo klub na tekmovanjih doma in
v tujini
• da se izobražujejo in usposabljajo
• da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu in za dosežene tekmovalne rezultate

12. člen
Dolžnosti članov so:
• da spoštujejo Statut in druge akte ter sklepe organov kluba,
• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev kluba,
• da vestno in odgovorno razpolagajo s klubskimi sredstvi, ter skrbno ravnajo z opremo kluba in jo po
prenehanju članstva vrnejo klubu,
• da s svojim vedenjem ohranjajo ugled in veljavo kluba,
• da redno plačujejo članarino,
• da volijo in so voljeni v organe kluba,
• da v celoti in popolnoma spoštujejo in izvršujejo trenerjeve strokovne odločitve, vestno in zavzeto
trenirajo in delajo in so s svojim športnim vedenjem in življenjem vzgled svojim vrstnikom,
• da se udeležujejo sej organov kluba, na katere so vabljeni.

13. člen
Pravice in dolžnosti članov kluba so častne. Za svoje delovanje v organih kluba in delo v klubu člani
praviloma ne prejemajo plačila. Vsaka delitev premoženja kluba med člane kluba je nična. Članu
kluba lahko za izredne dosežke, požrtvovalnost, v primeru pridobitve večjih finančnih sredstev za
delovanje kluba, Upravni odbor dodeli ustrezno nagrado, ki jo uredi s Pravilnikom o nagrajevanju v
klubu. S trenerji in administrativnimi delavci sklene Upravni odbor pogodbe o sodelovanju.

IV. ORGANI KLUBA
14. člen
Organi kluba so:

• skupščina
• upravni odbor
• nadzorni odbor
• disciplinska komisija
• predsednik kluba
. podpredsednik kluba
15. člen
Mandat vseh članov organov kluba traja štiri leta. Člani organov so lahko ponovno izvoljeni. Če član
organa kluba ni prisoten vsaj na polovici sej tega organa med dvema skupščinama, ga le ta lahko
odpokliče in na njegovo mesto izvoli novega člana, ki nadaljuje njegov mandat. Če član organa z
odstopno izjavo preneha delovati v organu kluba, lahko skupščina na njegovo mesto izvoli novega
člana, ki nadaljuje njegov mandat.

SKUPŠČINA
16. člen
Skupščina je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Skupščina je redna ali izredna.
17. člen
Redna skupščina se sestaja najmanj enkrat letno.
Skupščino skliče predsednik kluba z javno objavo, to je z javno objavo na uradni spletni strani društva
Hokejskega kluba Slavija Junior in z javno objavo na oglasni deski na sedežu društva Hokejskega
kluba Slavija Junior, po sklepu Upravnega odbora, ki predlaga dnevni red in gradivo, o katerem naj
skupščina razpravlja in sklepa, in sicer najmanj 10 dni pred dnevom zasedanja skupščine. Dnevni red
in gradivo sta sestavni del sklica in morata biti priložena javni objavi sklica skupščine na uradni spletni
strani društva in oglasni deski na sedežu društva. Dnevni red in gradivo sta dostopna članom najmanj
10 dni pred zasedanjem skupščine tudi v pisarni na sedežu Hk Slavije Junior. Dodatne točke
dnevnega reda lahko predlagajo člani najkasneje 5 dni pred zasedanjem skupščine. O spremembi
predloga dnevnega reda odloča skupščina.
Listo članov kluba s pravico glasovanja potrdi Upravni odbor najmanj 10 dni pred datumom skupščine
in mora biti dostopna vsem članom kluba v pisarni na sedežu Hk Slavija Junior. Glasovalno pravico
imajo vsi polnoletni člani kluba to je od osemnajstega leta dalje. Zakoniti zastopniki mladoletnih oseb
do 15 leta nimajo glasovalne pravice, imajo le posvetovalni glas in ne morejo voliti ali biti voljeni in
imenovani v organe društva. Člani društva od 15 leta do 18 leta imajo le posvetovalni glas, nimajo
glasovalne pravice in ne morejo voliti ali biti voljeni v organe društva.
Skupščino odpre predsednik kluba in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva, ki ga
sestavljajo predsednik in dva člana. Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overitelja
zapisnika ter verifikacijsko komisijo, po potrebi se izvoli še volilna komisijo ter kandidacijska komisija.

18. člen
Izredno skupščino skliče predsednik kluba, če to zahteva:

Upravni odbor
Nadzorni odbor ali
1/3 – ena tretjina članov
Zahteva za izredno skupščino mora biti pisna in mora vsebovati zadevo, ki bo predmet obravnave na
izredni skupščini.

Izredno skupščino skliče predsednik kluba z javno objavo, to je z javno objavo na uradni spletni strani
društva Hokejskega kluba Slavija Junior in z javno objavo na oglasni deski na sedežu društva.
Hokejskega kluba Slavija Junior in sicer najkasneje 15 dni od prejema predloga upravičenih
predlagateljev z vabilom in predloženim dnevnim redom. V primeru, da je predsednik ne skliče v 15ih dneh, jo lahko skliče predlagatelj na isti način.
Izredna skupščina se z javno objavo, to je z javno objavo na uradni spletni strani društva Hokejskega
kluba Slavija Junior in z javno objavo na oglasni deski na sedežu društva Hokejskega kluba Slavija
Junior, skliče najmanj 10 dni pred dnevom skupščine.

19. člen
Skupščino sestavljajo vsi člani kluba. Vsi člani so redni in častni člani.
Na skupščini lahko sodelujejo tudi člani, ki nimajo glasovalne pravice, imajo pravico posvetovalnega
glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah o katerih sklepa skupščina in ne morejo biti
voljeni v organe kluba.
20. člen
Skupščina je sklepčna, če je navzoča najmanj polovica rednih članov. Če ob predvidenem času ni
sklepčna, prične z delom 30 minut kasneje, a le, če je prisotnih vsaj 10 rednih članov. Skupščina sklepa
z večino prisotnih glasov, razen, ko odloča o spremembi temeljnih aktov kluba ali o prenehanju
delovanja kluba, o spojitvi z drugim društvom ali o pripojitvi k drugemu društvu, ko je potrebna
dvotretjinska večina navzočih.
Način glasovanja določi skupščina.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik kluba, zapisnikar in dva overitelja.
21. člen
V pristojnosti redne skupščine je, da:
• sprejema, dopolnjuje in spreminja statut kluba,
• voli in razrešuje predsednika kluba,
• sprejema poslovnik za delo organov in druge akte kluba,
• določa smernice delovanja kluba in cilje ter sprejema programe dela,
• sprejema poročila o delu vseh ostalih organov kluba,
• sprejema zaključni račun in finančni načrt kluba,
• voli in razrešuje člane UO, nadzornega odbora, disciplinske komisije in drugih organov,
• podeljuje priznanja, pohvale in nagrade,
• imenuje častne člane kluba,
• odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora

• odloča o prenehanju, spojitvi ali pripojitvi kluba,
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
• odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji
22. člen
Izredna skupščina odloča le o vprašanju, zaradi katerega je sklicana.
23. člen
Sklepi redne ali izredne skupščine so obvezni za vse člane in organe kluba. UPRAVNI ODBOR
24. člen
Upravni odbor je operativno izvršilni organ kluba, ki ima 6 članov in sicer: predsednika in pet na
skupščini izvoljenih članov.
25. člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. Seje sklicuje predsednik kluba po
lastni presoji, na zahtevo nadzornega odbora ali ene tretjine članov upravnega odbora. Če predsednik
kluba ne skliče seje, lahko to storijo pobudniki sami.

26. člen
V pristojnosti upravnega odbora je, da:
• izvaja sklepe skupščine,
• pripravlja poročila o delu,
• pripravlja predloge za splošne akte kluba,
• pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
• pripravi predlog programa dela,
• vodi posle, ki zadevajo evidenco članov kluba,
• upravlja s premoženjem kluba,
• ustanavlja in ukinja komisije kluba,
• uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina,
• imenuje strokovne organe,
• določa višino članarine,
• imenuje blagajnika in tajnika,
• imenuje sekretarja
• odloča o spremembi naslova kluba
• kot drugostopenjski organ odloča o pritožbah zoper odločitve disciplinske komisije
. črta člane društva v skladu s tem statutom
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
27. člen

Upravni odbor se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika kluba. Upravni odbor je sklepčen, če je navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika kluba.
Upravni odbor lahko za lažje, hitrejše in strokovnejše izpolnjevanje nalog imenuje odbore in sekcije.
Naloge, število članov in vodje odborov ter sekcij določi Upravni odbor. Za svoje delo so vodje odborov
in sekcij odgovorni Upravnemu odboru. Člani odborov in sekcij so lahko le člani kluba. Izjemoma lahko
klub povabi k sodelovanju pri delu odborov in sekcij zunanje sodelavce.
NADZORNI ODBOR
28. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad
uresničevanjem statutarnih določil in drugih splošnih aktov kluba, sklepov skupščine, finančno
materialnim poslovanjem kluba ter odgovorno in gospodarno porabo sredstev.
Nadzorni odbor podaja oceno ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za opravljanje
nepridobitne dejavnosti kluba.
Nadzorni odbor sestavljajo vodja, dva člana in nadomestni član, ki jih izvoli skupščina. Člani
nadzornega odbora in nadomestni član ne morejo biti obenem člani upravnega odbora.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vodja in dva člana ali vodja, en član in nadomestni
član. Nadomestni član ima pravico glasovanja izključno v primeru nadomeščanja zaradi odsotnosti
rednega člana. Veljavne sklepe sprejema z večino. Enkrat letno poroča skupščini. Za svoje delo je
odgovoren skupščini.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
29. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in nadomestni član, ki jih izvoli skupščina.
Disciplinska komisija odloča v skladu z disciplinskim pravilnikom kluba. Disciplinska komisija odloča z
večino glasov. Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni predsednik in dva člana ali
predsednik, en član in nadomestni član. Nadomestni član ima pravico glasovanja izključno v primeru
nadomeščanja zaradi odsotnosti rednega člana.
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.
O svojem delu poroča skupščini, ki ji mora enkrat letno pisno poročati o svojem delu in ugotovitvah.
Disciplinska komisija odloča na prvi stopnji. Disciplinska komisija je sklepčna, če so na seji prisotni
predsednik in dva člana. Sklepe sprejema z večino. Ukrepi disciplinske komisije so: opomin, prepoved
opravljanja funkcije za določen čas, izključitev iz društva.

PREDSEDNIK in PODPREDSEDNIK
30. člen
Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v
državi in v tujini, sklicuje skupščino in seje upravnega odbora, podpisuje akte in sklepe skupščine in
upravnega odbora in opravlja druge naloge, ki mu jih poveri skupščina.

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Predsednik je odgovoren za delovanje
kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini
in upravnemu odboru.
Podpredsednika društva imenuje in razrešuje predsednik društva izmed članov upravnega odbora. V
primeru zadržanosti ali odsotnosti predsednika ga z vsemi pristojnostmi nadomešča podpredsednik
na podlagi pisnega pooblastila izdanega s strani predsednika. Podpredsednik lahko opravlja delo
predsednika izključno v skladu z njegovim pooblastilom. V primeru nezmožnosti izdaje pooblastila s
strani predsednika, nastale zaradi: odstopa, razrešitve, dolgotrajne bolezni, hude bolezni ali smrti,
Upravni odbor imenuje podpredsednika, kot začasnega zakonitega zastopnika, ki lahko velja najdlje
do izteka mandata predsednika. Podpredsednik društva je odgovoren upravnemu odboru in
skupščini.

SEKRETAR KLUBA
31. člen
Za zakonitost dela in opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo
med organi kluba skrbi sekretar kluba, ki ga izvoli Upravni odbor. Sekretar je lahko član upravnega
odbora. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.

V. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE
32. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme
skupščina. Finančna sredstva se lahko porabljajo zgolj v namene, za katere so bila dodeljena. Redna
skupščina obravnava in sprejme zaključni račun.
Finančno in materialno poslovanje vodi klub v skladu s Pravilnikom o finančnem in materialnem
poslovanju kluba, ki ga sprejme skupščina v skladu z ZDru-1 in računovodskimi standardi, ki veljajo za
društva. Pravilnik sprejeme skupščina kluba najkasneje do 31.12. 2008.
33. člen
Viri dohodkov kluba so:
• članarina,
• dohodek iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,

• darila in volila,
• prispevki sponzorjev in donatorjev,
• javna sredstva,
• drugi dohodki.
Klub lahko opravlja pridobitno in nepridobitno dejavnost za uresničevanje svojih ciljev v okviru
splošnih in posebnih zakonov Republike Slovenije, ki urejajo področje izvajanja dejavnosti kluba.
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 njegove člane je nična.
34. člen
Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo.

35. člen
S premoženjem kluba upravlja Upravni odbor. Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim
osebam le na podlagi sklepa seje upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin kluba odloča
skupščina kluba.
36. člen
Blagajnik kluba vodi finančno in materialno poslovanje, ki mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s
tega področja. Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima po predhodni zahtevi upravnemu odboru
pravico vpogleda v finančno-materialno dokumentacijo in poslovanje kluba. Za pomoč pri urejanju
finančno-materialnih zadev lahko klub najame finančnega strokovnjaka – računovodjo.
37. člen
Finančno poslovanje kluba se odvija preko poslovnega računa kluba,
št. TRR SI56 0310 9100 0342 035 odprtega pri SKB d.d.

VI. KONČNE DOLOČBE
38. člen
Klub preneha delovati:
• S sklepom skupščine z dvotretjinsko večino navzočih članov
• Po samem zakonu
• S spojitvijo z drugimi klubi ali s pripojitvijo k drugemu klubu
• Če število članov pade pod dva
Z istim sklepom skupščina določi prehod premoženja kluba na drugo osebo v skladu z zakonom.

39. člen

Ta statut je sprejela skupščina Hokejskega kluba Slavija Junior na ustanovnem zboru dne 7.5.2008 in
dopolnila na zboru dne 22.5.2008. Skupščina je sprejela spremembe in dopolnitve 3.12.2018. z
veljavnostjo od sprejema skupščine 3.12.2018. Začne veljati takoj, uporabljati pa se sme od dneva, ko
ga pristojni organ vpiše v register društev.
Predsednik HK Slavija Junior Samo Marc

Ljubljana,3.12.2018

