Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011) je skupščina GC Bled na rednem
letnem zboru, 04.03.2016, sprejela spremembe in dopolnitve statuta tako, da se odslej statut v
prečiščenem besedilu glasi:

STATUT
Golf kluba Bled

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Golf klub Bled (v nadaljnjem besedilu klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje
fizičnih oseb, igralcev in ljubiteljev golfa (v nadaljnjem besedilu: člani), ki v okviru kluba uresničujejo
svoje rekreativne in športne interese.
2. člen
Klub ima sedež na Bledu.
Klub sodeluje z drugimi klubi in organizacijami na območju Republike Slovenije, katerih namen je
razvijati golf kot rekreativno in tekmovalno dejavnost.
3. člen
Klub je pravna oseba zasebnega prava.
Klub ima svoj znak in žig.
Znak kluba je stilizirana žogica z golf palico in napisom Golf Club Bled.
Žig je pravokoten in vsebuje znak kluba, napis Golf Club Bled in osnovne podatke kluba (naslov in
kontaktne podatke).

4. člen
Klub zastopa predsednik kluba, ki je hkrati predsednik upravnega odbora.

5. člen
Delo kluba je javno.
Klub uresničuje javnost dela tako, da obvešča svoje člane in zainteresirane organizacije in občane o
svoji aktivnosti in dosežkih preko sredstev javnega obveščanja, elektronske pošte in spletne strani
kluba.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik kluba.

II. NAMEN IN NALOGE KLUBA
6. člen
Namen kluba je gojiti, razvijati, izpopolnjevati in poučevati golf kot rekreativno in tekmovalno
dejavnost.
7. člen
Klub uresničuje svoje cilje na naslednje načine:
- popularizacija in širjenje interesa za igranje golfa
- pridobivanje in ureditev igralnih površin
- nabavljanje domače in tuje strokovne literature
- organiziranje individualnih in skupinskih oblik poučevanja golfa
- organiziranje občasnih in stalnih srečanj in prireditev, vezanih na golf
- sodelovanje z drugimi golfskimi klubi
- organizacija tekmovanj
-opravlja tudi različne druge nepridobitne dejavnosti, katere so povezane z namenom in cilji kluba
(organizira izlete, ugodnejše nakupe golfske opreme za člane kluba)
- drugo.

III. ČLANI KLUBA, NJIHOVE PRAVICE IN DOLŽNOSTI
8. člen
Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tudi tuji državljani, ter domača in tuja
pravna oseba, ki izrazi željo postati član in v ta namen poda pisno pristopno izjavo, sprejme ta pravila
in izpolni vse obveznosti za sprejem v klub. Sklep o sprejemu sprejme upravni odbor kluba.
Če se v klub 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 petnajstega (15.) leta starostim mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v klub
podati soglasje.

9. člen
Članstvo v klubu preneha:
- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo
- s prenehanjem kluba
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru kluba pošlje pisno izjavo o izstopu.
S črtanjem, če član ne poravna letne članarine za zadnji dve leti ali s smrtjo člana.
Član je lahko izključen iz kluba, če huje krši pravice in dolžnosti in če zavestno ravna proti interesom
in ugledu kluba. O izključitvi člana iz kluba odloča častno razsodišče.

10. člen
Pravice članov kluba so:
- da sodelujejo pri delu organov kluba
- da dajejo predloge ter sugestije organom kluba v zvezi z aktivnostjo in nalogami kluba
- da se udeležujejo aktivnosti kluba
- da volijo in so voljeni v organe kluba
- da so seznanjeni z delom organov kluba in njihovim finančnim in materialnim poslovanjem
- da vlagajo pritožbe na skupščino kluba v zvezi s sklepi upravnega odbora kluba in drugih organov
kluba

11. člen
Dolžnosti članov kluba so:
- da sodelujejo pri delu kluba
- da spoštujejo statut ter odločbe in sklepe organov kluba
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba
- da redno plačujejo članarino in druge finančne obveznosti
- da skrbijo za premoženje kluba, s katerim razpolagajo in upravljajo
- da s svojim obnašanjem skrbijo za ugled kluba.

12. člen
Častni član kluba lahko na predlog upravnega odbora kluba, postane fizična ali pravna oseba, ki je s
svojim delovanjem bistveno pripomogla k razvoju, uspehu in ugledu kluba.
Naziv častni član lahko pridobijo tudi nečlani kluba. Častne člane kluba imenuje skupščina kluba.

IV. ORGANI KLUBA
13. člen
Organi kluba so:
- skupščina kluba
- upravni odbor kluba
- nadzorni odbor
- častno razsodišče.

Skupščina kluba
14. člen
Skupščina kluba je najvišji organ kluba in voli člane v organe kluba v skladu s statutom. Skupščino
sestavljajo vsi člani kluba.
15. člen
Skupščina kluba je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik kluba ali upravni
odbor. Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo lahko upravni odbor na svojo pobudo, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo ene petine članov kluba. Izredna skupščina sklepa le o
zadevah, zaradi katerih je sklicana.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca od prejema
zahtevka za sklic. V primeru, da je upravni odbor ne skliče skupščine, jo lahko skliče pobudnik.
Vabila na skupščino je treba poslati vsem članom kluba, najmanj sedem (7) dni pred dnem, za
katerega je sklicana.
16. člen
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. V primeru, da skupščina kluba odloča o
spremembi statuta ali prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve
tretjini prisotnih članov.

17. člen
Skupščina kluba je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica vseh članov.
Če skupščina kluba ni sklepčna ob napovedani uri, se zasedanje odloži za trideset (30) minut. Po
preteku tega časa je skupščina kluba sklepčna, če je prisotnih najmanj 10% članov. Če skupščina kluba
tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži za trideset (30) minut. Skupščina kluba v tem
primeru lahko sklepa, če je prisotnih najmanj 20 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na skupščini kluba odločijo za tajni način glasovanja.
Skupščino kluba vodi tričlansko delovno predsedstvo.

18. člen
Naloge skupščine kluba so sledeče:
- sklepa o dnevnem redu
- razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora, nadzornega odbora, komisij in sekcij
- obravnava stanje in probleme kluba in sprejema smernice za nadaljnje delo
- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto in potrjuje zaključni račun
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut kluba
-voli in razrešuje predsednika kluba, ki je hkrati tudi predsednik upravnega odbora, podpredsednika
in člane upravnega odbora.
- voli in razrešuje člane nadzornega odbora, častnega razsodišča in njihovih nadomestnih članov
- imenuje častne člane kluba
- voli delegate za organe drugih asociacij
- odloča o višini članarine in pristopnine
- odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnega premoženja
- podeljuje priznanja zaslužnim organizatorjem, strokovnjakom in še posebej uspešnim igralcem
-odloča o prošnji člana, ki je bil pravnomočno disciplinsko kaznovan, za omilitev ali odpustitev kazni
- sklepa o združitvi, reorganizaciji ali prenehanju delovanja kluba.

19. člen
O delu skupščine kluba se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik delovnega predsedstva in dva
overovatelja zapisnika.

Upravni odbor
20. člen
Upravni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve. Je
izvršilni organ kluba in opravlja zadeve, ki mu jih naloži skupščina kluba.
21. člen
Upravni odbor šteje do 9 članov in jih na predlog liste predvidenih članov za nove organe kluba
pripravi dotedanji upravni odbor in jo skupaj z gradivom za skupščino dostavi vsem članom kluba
najmanj sedem (7) dni pred sklicano skupščino. Postopek volitev podrobneje predpisuje pravilnik.
V upravnem odboru morajo biti zastopane tudi ženske. Upravni odbor sestavljajo:
- predsednik
- podpredsednik
- sekretar
- blagajnik
- zastopnik tekmovalcev
- štirje člani upravnega odbora
22. člen
Upravni odbor vodi klub v času med dvema skupščinama po smernicah, ki jih je sprejela skupščina
kluba. Sestaja se po potrebi. Delo upravnega odbora vodi predsednik kluba.
Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
- sklicuje skupščino kluba in pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščino
- pripravlja in sestavlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa
- skrbi za materialno in finančno poslovanje in za gospodarno trošenje klubskih sredstev
- skrbi za uresničevanje delovnega programa kluba
- sklepa pogodbe z upravljavcem igrišča
- pripravlja predloge sprememb statuta in sprejema druge splošne akte kluba
- imenuje stalne in občasne komisije
- upravlja s premoženjem kluba
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz statuta, drugih aktov in sklepov skupščine kluba
-na predlog predsednika izvoli, sekretarja, blagajnika in zastopnika tekmovalcev iz vrst upravnega
odbora
-na drugi stopnji odloča o pritožbah na sklepe častnega razsodišča v skladu s Pravilnikom o
disciplinskem postopku.

23. člen
Mandatna doba upravnega odbora in drugih organov kluba je štiri (4) leta, brez omejitve ponovne
izvolitve.
V primeru, da skupščina kluba v mandatnem obdobju na predlog predsednika oziroma upravnega
odbora kluba, ali na predlog skupščine kluba voli nove kandidate v organe kluba ali na funkcije v
klubu, je mandat novega člana krajši in se konča, ko se izteče mandat ostalim članom organa oziroma
funkcij.
24. člen
Upravni odbor lahko za posebne naloge imenuje sekcije oziroma odbore za organizacijo turnirjev in
drugih prireditev. Sekcije oziroma odbori so lahko stalni ali začasni, morajo pa vsako leto podati
poročilo za svojo dejavnost. Člani sekcij oziroma odborov so lahko le člani kluba, izjemoma pa lahko
klub k sodelovanju povabi zunanje sodelavce. Sekcije oziroma odbori za svoje delo odgovarjajo
upravnemu odboru.
25. člen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat v dveh mesecih. Njegove odločitve so
veljavne, če na sejah sodeluje vsaj polovica članov. Sklepa se z večino prisotnih glasov.

26. člen
Dolžnosti članov upravnega odbora so naslednje:
Predsednik skrbi za izvajanje sklepov upravnega odbora, sklicuje seje ter skrbi, da delo kluba poteka
po pravilih. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik. Predsednik je pravni zastopnik kluba.
Sekretar kluba izvaja strokovno tehnične in organizacijske naloge. Po nalogu predsednika sklicuje
sestanke in skrbi, da je članstvo seznanjeno s sklepi in ukrepi kluba.
Blagajnik skrbi za materialno - finančno poslovanje kluba.
Zastopnik tekmovalcev zastopa interese tekmovalcev pri upravljanju kluba.

27. člen
Upravni odbor veljavno sprejema sklepe, če je na seji prisotnih več kot polovica članov in če zanje
glasuje večina navzočih članov.

Nadzorni odbor
28. člen
Nadzorni odbor šteje tri (3) člane. Člane nadzornega odbora izvoli skupščina za dobo štirih (4) let.
Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

29. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora kluba, med dvema skupščinama kluba in opravlja
nadzor nad finančnim poslovanjem kluba.
Nadzorni odbor je odgovoren skupščini kluba in mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.
30. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora, imajo pa pravico prisostvovati vsem
sejam upravnega odbora brez pravice odločanja.
Nadzorni odbor je sklepčen, če sta na seji prisotna vsaj dva (2) člana. Veljavne sklepe sprejema z
večino prisotnih.

Častno razsodišče
31. člen
Častno razsodišče ima tri (3) člane in tri (3) nadomestne člane, ki jih izvoli skupščina za dobo štirih
let.
Nadomestni član nastopi funkcijo v primeru, da posamezni član ni več član kluba ali v primeru, da
zaradi njegove daljše odsotnosti ne bi mogli izvesti postopka.
Predsednika častnega razsodišča izvolijo člani izmed sebe. Častno razsodišče vodi disciplinski
postopek in izreka kazni po pravilniku o disciplinskem postopku..
Častno razsodišče je sklepčno, če sta na seji prisotna vsaj dva (2) člana. Veljavne sklepe sprejema z
večino prisotnih.
Disciplinski postopek se vodi v skladu z določili Pravilnika o disciplinskem postopku.

V. INDIVIDUALNE FUNKCIJE V KLUBU

Predsednik kluba
32. člen
Predsednika kluba voli skupščina kluba neposredno za dobo štirih let.
Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in
tujini.
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 kluba in upravnemu odboru.

Podpredsednik kluba
33. člen
Podpredsednik nadomešča predsednika kluba po pooblastilu. Voli ga skupščina do dobo štirih let.

Sekretar kluba
34. člen
Za opravljanje strokovno tehnična, organizacijska dela in za koordinacijo med organi kluba ter druge
naloge za katerega ga pooblasti predsednik oziroma upravni odbor skrbi sekretar. Sekretarja imenuje
upravni odbor kluba za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.

Blagajnik
35. člen
Blagajnik vodi materialno - finančno poslovanje kluba, vodi evidenco plačil pristopne članarine v
klub, plačil za letne članarine in opravlja druge naloge za katere ga pooblasti upravni odbor. Imenuje
ga upravni odbor za dobo štirih let. Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru.

Zastopnik tekmovalcev
36. člen
Zastopnik tekmovalcev zastopa interese tekmovalcev pri upravljanju kluba.

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA
37 . člen
Dohodki kluba so: članarina, dohodki od prireditev, pristopnine, dohodki iz dejavnosti kluba in
naslova materialnih pravic, prispevki sponzorjev, druge dotacije, darila in volila ter drugi dohodki.
Klub gospodari s finančnimi sredstvi v mejah finančnega načrta in vodi poslovne knjige v skladu z
zakonom o društvih.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen.
Klub odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti kluba odgovarjajo solidarno in z vsem svojim
premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali v korist koga drugega zmanjšale
premoženje kluba ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali
novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele,
da klub ne bo mogel poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine
oškodovanja kluba, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

Za obveznosti kluba v primerih iz prejšnjega odstavka solidarno odgovarja tudi fizična ali pravna
oseba, ki je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoženjsko korist do višine pridobljene
premoženjske koristi.
Vsaka delitev premoženja med člane kluba je nična.
38. člen
Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so njegova last in so kot take
vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem kluba upravlja upravni odbor.
39. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in veljavnimi
zakonskimi predpisi.
Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik, čigar poslovanje je javno. Klub lahko operativno
vodenje finančno materialnega poslovanja poveri strokovnim osebam in institucijam, ki so dolžne o
poslovanju poročati upravnemu odboru.
40. člen
Finančno poslovanje kluba se odvija preko računa, odprtega pri banki.
41. člen
Finančno in materialno poslovanje kluba je javno. Vsak član organov lahko zahteva vpogled v
finančno in materialno poslovanje kluba.
42. člen
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik in blagajnik. Odredbodajalec je predsednik
kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

VII. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
43. člen
Za disciplinsko kršitev se šteje:
-

kršenje določb statuta in drugih splošnih aktov kluba,
nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
ne izvrševanje sklepov organov kluba,
nešportno vedenje in kršenje pravil etike golfa,
fizični napad na soigralca, nasprotnega igralca, sodnika, funkcionarja ali katerokoli drugo
osebo med tekmovanjem, neposredno pred tekmovanjem ali po njem,
samovoljna zapustitev igrišča oziroma tekmovanja brez utemeljenega zdravstvenega ali
drugega upravičenega razloga ter nagovarjanje soigralcev k takšnemu dejanju,
neupoštevanje predpisov o vodenju hendikepov oziroma nastop z nepravilno izkazanim
hendikepom,
spreminjanje rezultatov na števnih karticah in neoddaja števne kartice po zaključeni igri,
dejanja, ki škodujejo ugledu kluba.

Častno razsodišče lahko izreče članom kluba naslednje kazni:
- opomin
- javni opomin
- prepoved igranja na turnirjih kot predstavnik kluba
- izključitev
Zoper sklep, ki ga izreče častno razsodišče je v roku osem ( 8) dni po prejemu sklepa dopustna pisna
pritožba na upravni odbor. Odločitev upravnega odbora je dokončna.
Kršitelj se lahko pravici do pritožbe odpove s podpisom izjave v zapisniku vodenja disciplinskega
postopka častnega razsodišča.
V kolikor se kršitelj pravici do pritožbe iz prejšnjega odstavka odpove, postane sklep pravnomočen.
Pri ugotavljanju disciplinske odgovornosti mora častno razsodišče upoštevati olajševalne kot
oteževalne okoliščine.
Pravica pregona disciplinskih kršitev zastara v 6 mesecih od dneva storitve oziroma od dneva, ko se je
izvedelo za kršitev.

VIII. PRENEHANJE KLUBA
44. člen
Klub lahko preneha:
- s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino prisotnih članov
- z odločbo pristojnega upravnega organa o prepovedi delovanja kluba
- če pade število članov pod dvajset (20)
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
- s spojitvijo z drugimi društvi ali s pripojitvijo k drugemu društvu ali klubu
- s stečajem
- po samem zakonu, kar ugotovi registrski organ z odločbo
45. člen
V primeru prenehanja kluba vse premoženje po poravnavi vseh obveznosti preide na nepridobitno
pravno osebo, ki jo skupščina določi s sklepom.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
46. člen
Klub ima naslednje interne akte:
-Pravilnik o disciplinskem postopku

- Pravilnik o volitvah
- ter po potrebi druge interne akte, ki jih sprejema upravni odbor.
Za opravljanje gospodarske dejavnosti klub lahko ustanavlja podjetja v skladu z določili zakona o
gospodarskih družbah. Odnosi med klubom in podjetji se uredijo v ustanovitvenih aktih podjetij.
47. člen
Upravni odbor kluba je pooblaščen, da v roku enega leta po sprejemu prečiščenega besedila statuta
uskladi vse druga akte in poslovanje kluba, v skladu s sprejetimi spremembami.
48. člen
S sprejetjem tega besedila Statuta prenehajo veljati vsa dosedanja besedila pravil Golf kluba Bled.

Bled, 04.03. 2016

Predsednik
Gregor Vidmar

