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Na podlagi 20. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/2006 z dopolnitvami in spremembami objavljeno v Ur. list RS, 
št. 91/2008, 102/2008, 58/2009, 39/2011 in 64/2011) so člani Kluba borilnih veščin Sevnica dne 16.09.2011 na izredni seji 
skupščine sprejeli sklep o spremembi določil od prvega do petega člena tega Statuta in o spremembi sedeža društva. 
Prečiščeno besedilo Statuta se glasi: 

 
 

S T A T U T 
KLUBA BORILNIH VEŠČIN SEVNICA  

 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 

Klub borilnih veščin Sevnica (v nadaljevanju: klub) je športno društvo, ki združuje, vključuje in 
povezuje v članstvo z namenom izvajanja različnih športnih in rekreativnih dejavnosti. Je 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje individualnih članov, ki se združujejo zaradi 
skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s Zakonom o društvih.   
 

2. člen 
 
Klub goji borilne veščine kot so Karate, Kickboxing, Rokoborba, Grappling, Boks, Taekwondo, Ju-
jitsu, Judo, Krav Maga, Savate in Mixed Martial Arts. Za te namene klub združuje predšolske 
otroke, osnovnošolce, šolsko mladino, študente, upokojence, rekreativce, starejše ljudi, športnike, 
športne delavce in ostale ljubitelje različnih gibalnih spretnosti, v posamezne sekcije. Poleg 
borilnih veščin klub goji še rekreativno dejavnost na poudarku množičnosti in zdravega načina 
življenja kot je hoja, nordijska hoja, rekreativni tek, kolesarjenje, duatlon, plavanje, alpsko 
smučanje, smučarski tek, joga, igranje nogometa, odbojke, dvoranskega in uličnega hokeja ter 
drugih s športom povezanih aktivnosti. Klub lahko organizira ali nudi pomoč pri organiziranju 
različnih športno rekreativnih javnih prireditvah.  
 

3. člen 
 
Klub  je pravna oseba zasebnega prava, ki deluje v javnem interesu in v skladu s predpisi o 
društvih.  
 

4. člen 
 
Klub se lahko z drugimi klubi ali društvi povezuje v zvezo društev, sodeluje s krajevnimi in 
občinskimi organizacijami ter drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini.  
 

5. člen 
 
Celovito ime športnega društva oz. kluba je: KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA.  
 
Skrajšano ime društva je: klub KBV  SEVNICA. 

 
Sedež kluba je na naslovu Kozjanska ulica 11, 8290 Sevnica. Ime je mogoče spremeniti ali 
dopolniti tako, da se k imenu kluba doda ime, za katerega se po pogodbi dogovorita Izvršni odbor 
kluba in generalni sponzor kluba.  
 
Tekmovalno območje kluba je Republika Slovenija in tujina. 
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6. člen 

 
Klub  ima svoj znak in žig. Znak kluba predstavljata dva športnika črne barve, ki ponazarjata 
borbo in sta v zgornjem delu osenčena. Na sredini med obema borcema je ponazorjen krog, ki 
pomeni vzhajajoče sonce in se na dokumentih in spletni strani kluba uporablja v rdeči barvi. 
 
Med obema športnikoma se v spodnjem delu kroga nahaja polno ime kluba: KLUB BORILNIH 
VEŠČIN SEVNICA. Vsaka beseda je zapisana v svoji vrstici, od zgoraj navzdol. Besedilo naziva je 
pisano v pisavi BREMEN BT. Pri pisnih dokumentih ali drugih površinah primernih za tiskanje ali 
vezenje se lahko uporablja ime kluba tudi desno od znaka.   
   
Žig je opredeljen kot znak, vendar v kombinaciji ene same barve in se uporablja na vseh 
dokumentih kluba. Krog ni zapolnjen z barvo. Klub ima žig, ki ni oštevilčen.  
Klub uporablja še dodatni manjši podolgovati žig z znakom na levi strani, desno od znaka pa mu 
sledi napis: KLUB BORILNIH VEŠČIN SEVNICA. 
 

7. člen 
 
Delo kluba je javno. Javnost dela zagotavlja klub praviloma z rednimi in izrednimi sejami organov 
kluba, skupščine članov kluba, javnimi razpravami in tiskovnimi konferencami, z objavljanjem 
sporočil v sredstvih informiranja  in drugimi oblikami javnega obveščanja. Ob morebitnih zaprtih 
sejah organov kluba objavlja klub za javnost svoja sporočila.  
 
Za zagotavljanje javnosti dela kluba in dajanja točnih informacij o delu kluba je odgovoren 
predsednik kluba, za njeno uresničevanje pa so po pooblastilu odgovorni člani izvršnega odbora 
kluba. Svoje člane o svojem delu klub obvešča: 
 

- s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba, 

- preko sredstev javnega obveščanja, 

- preko lastne spletne strani na internetu, 

- preko elektronske pošte. 
 
 

II. NAMEN IN NALOGE KLUBA 
8. člen 

 
Namen kluba je poleg uresničevanja temeljnih ciljev in nalog navedenih v 2. členu in v tem členu, 
da preko svojih aktivnosti in z aktivnim sodelovanjem s širšo športno skupnostjo: 
 

- skrbi za množično in individualno rekreacijo ter popularizacijo različnih športnih 
dejavnosti,  

- med vsemi člani družbene skupnosti posebej pa mladimi,  

- skrbi za vzgojo članstva v duhu »fair playa«, 

- organizira in prireja razna športna tekmovanja in športno zabavne prireditve, 

- z informiranjem preko sredstev javnega obveščanja in s pomočjo prijateljev in simpatizerjev 
kluba in drugimi oblikami v širši skupnosti popularizira šport in delovanje kluba ter 
njegove športne in druge rezultate, 

- deluje in sodeluje z drugimi športnimi organizacijami, društvi in klubi doma in v tujini v 
smislu krepitve zdravih športnih odnosov in napredka športa, razvoja športnega 
tekmovanja in drugih aktivnosti v raznih športnih dejavnostih, 

- zbira in organizira člane, ki s svojimi sredstvi in sodelovanjem pomagajo uresničiti 
programske naloge kluba, 
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- skrbi za organizacijo tečajev za člane kluba, 

- preprečuje kršenje človekovih pravic in razpihovanje vseh oblik nestrpnosti. 
 

9. člen 
 
Z namenom, da klub organizira delovanje svojih sekcij oziroma športnih dejavnosti svojih članov 
lahko organizira tudi pridobitno dejavnost vendar pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti 
določa zakon in Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Temeljna aktivnost 
kluba je tudi vključevanje vseh starostnih skupin v razne športne dejavnosti v smislu zdravega in 
aktivnega športnega življenja.  
 
Klub lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela kluba organizirane po interesnem 
principu članov kluba. Sekcijo ustanovi Izvršni odbor kluba na pobudo članov kluba. Sekcije niso 
pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom kluba. 
 
 

III. ČLANSTVO KLUBA 
10. člen 

 
Članstvo v Klubu borilnih veščin Sevnica je prostovoljno. Klub ima redne in častne člane. Redni 
član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme statut kluba, njegove 
splošne akte ter izpolnjuje v njih opredeljene obveznosti. Člani kluba so lahko vsi državljani 
Republike Slovenije stari nad 15 let in za njihovo članstvo ni ovir kot jih opredeljuje zakonodaja in 
temeljna načela kluba.  
 
Član kluba postane oseba, ko podpiše pristopno izjavo s katero soglaša, da je seznanjen s 
temeljnim aktom kluba in drugimi splošnimi akti kluba, izkaže privrženost in interes delovanja v 
klubu ter poravna letno članarino. Ob podpisu pristopne izjave je vpisan v evidenco članstva. 
 
Višino letne članarine predpiše Izvršni odbor kluba in jo lahko posameznik poravna v 10 (desetih) 
zaporednih mesečnih obrokih. 
 
O članstvu fizičnih oseb odloča Izvršni odbor kluba. 
 
Častni član kluba lahko postane član kluba, ki je s svojim delovanjem storil klubu usluge 
neprecenljive vrednosti oziroma kateri ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo v klubu. 
Častni član lahko postane tudi nečlan kluba, kateri ima velike zasluge za delovanje kluba. Naziv 
častnega člana podeljuje skupščina na predlog Izvršnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv 
častnega člana ni član kluba, mu pripadajo vse pravice kot rednemu članu kluba pri odločanju in 
aktivnostih kluba. 
 
Če se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov 
zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti 
zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. V klub se lahko včlani tudi tujec, 
ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonodajo. 
 

11. člen 
 
Pravice članov kluba so: 
 

- da so seznanjeni s programom kluba ter njegovim finančnim poslovanjem, 

- da volijo neposredno ali preko svojih delegatov in so izvoljeni v organe kluba, 

- da sodelujejo pri delu organov kluba, 

- da dajejo predloge organom kluba za delo in izpolnjevanje nalog, 
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- da sodelujejo na pripravah, internih tekmovanjih in drugih prireditvah kluba ter zastopajo 
na tekmovanjih v Sloveniji in tujini, če so za to pooblaščeni, 

- da sprejemajo pohvale in priznanja za delo v klubu oziroma za dosežene uspehe, 

- da se aktivno ali rekreativno ukvarjajo z raznimi športnimi dejavnostmi, 

- da za svojo športno dejavnost in tekmovanje uporabljajo objekte, teren in drugo športno 
opremo ter lastnino, s katero razpolaga klub, 

- da na Izvršnem odboru kluba in na skupščini naslavljajo prošnje in pritožbe. 
 

12. člen 
 
Dolžnosti članov kluba so: 
 

- da skrbijo in čuvajo pridobitve in premoženje kluba in druga sredstva, s katerimi članstvo 
razpolaga ter čuvajo pridobitve in premoženje ostalih lastnikov in občanov, 

- da volijo organe kluba in s predlogi sodelujejo pri delu organov kluba, 

- da spoštujejo in uresničujejo določila statuta, druge interne predpise in odločitve ter sklepe 
organov kluba, 

- da z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničevanju programa kluba in aktivno 
sodelujejo v  delu organov kluba in športnih sekcij, 

- da zavestno, disciplinirano in s polno odgovornostjo manifestirajo svoje športne moralne 
kvalitete, 

- da čuvajo in se zavzemajo za ugled kluba in skrbijo za njegovo moralno in materialno rast, 

- da redno plačujejo članarino.  
 
Pravice in dolžnosti članov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba ne dobivajo plačila.  
 

13. člen 
 
Članstvo preneha: 
 

- s prostovoljnim izstopom, 

- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije kluba, 

- s črtanjem zaradi neplačevanja članarine kluba, 

- s smrtjo,  

- s prenehanjem delovanja kluba. 
 
Član prostovoljno izstopi iz kluba, če Izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu ter je izstop v 
skladu s pravili kluba. Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 11. in 
12. členu statuta in če zavestno ravna proti interesom in ugledu kluba ter disciplinskem pravilniku. 
 
O izključitvi člana odloča disciplinska komisija kluba s sklepom. Sklep se izda v skladu z 
določbami disciplinskega pravilnika. Član se lahko pritoži na Izvršni odbor kluba, kateri dokončno 
odloči o izključitvi iz kluba.  

 
PRIZNANJA  

14. člen  
 
Priznanja se podeljujejo v skladu s pravilnikom o nagrajevanju. Priznanja se delijo v obliki listin ali 
plaket. 

 
 
 
 



 5 

IV. ORGANI KLUBA  
 

15. člen  

 
Organi kluba so:  
 

- skupščina,  
- izvršni odbor,  
- nadzorni odbor. 

 
SKUPŠČINA 

16. člen  

 
Skupščina je najvišji organ kluba. Sestavljajo ga vsi člani kluba in sicer najmanj 10 polnoletnih 
članov. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje Izvršni odbor kluba ( v 
nadaljevanju: IO) najmanj enkrat letno. Datum določi IO kluba. Če Izvršni odbor šele po izteku 
enega leta od zadnje redne skupščine ne skliče skupščine, jo lahko skliče nadzorni odbor.  
 
Vsi člani skupščine imajo enake pravice.  
 
Izredna skupščina se skliče po potrebi. Skliče jo lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo 
nadzornega odbora in na zahtevo tretjine članov. Izredno skupščino lahko sklepa samo o stvari, za 
katero je sklicana. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega 
meseca potem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino 
nadzorni odbor, ki mora predložiti tudi ustrezni dnevni red z ustreznim gradivom. Sklic skupščine 
mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je sklican. 
Takrat člani Izvršni odbor kluba in drugih organov kluba prejmejo gradivo za skupščino.  

 
17. člen  

 
Skupščino kluba odpira predsednik IO kluba. Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov 
navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način 
glasovanja. Volitve organov društva so praviloma javne, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni 
način volitev. Če odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja kluba, je potrebno, da za 
to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da obenem zboru prisostvuje skupščini najmanj 
polovica članov.  
 
Način glasovanja določi skupščina. Ko se glasuje o razrešitvi organov kluba, ne more o tem 
glasovati član organa kluba, o katerem se glasuje. Zadržani glasovi se pri štetju ne upoštevajo.  

 
18. člen  

 
Seje skupščine so javne. Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani 
z delovanjem kluba, vendar nimajo pravice glasovati, če niso člani kluba.  

 
19. člen  

 
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če 
skupščina ob predvidenem začetku ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut, nakar skupščina 
veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 1/3 članov. 
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20. člen 

 
Skupščino odpre predsednik IO kluba in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovno predsedstvo. 
Poleg tega, skupščina izvoli zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno 
komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.  

 
21. člen  

 
Skupščina kluba ima naslednje pristojnosti:  
 

- sklepa o dnevnem redu,  

- sprejema in spreminja statut in druge splošne akte kluba,  

- z glasovanjem voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske 
komisije,  

- z glasovanjem neposredno voli predsednika izvršnega odbora, ki je istočasno tudi 
predsednik kluba,  

- razpravlja o delu in poročilih izvršnega odbora, nadzornega odbora in vodij sekcij ter 
odloča o tem,  

- odloča na drugi stopnji o prošnjah in pritožbah članov razen o sklepih disciplinske 
komisije, o kateri izreče dokončno odločitev IO kluba,  

- sprejema program kluba,  

- sprejema finančni program za prihodnje leto in potrdi finančno poročilo za preteklo leto,  

- odloča o prenehanju oziroma združitvi kluba. 
 

22. člen  
 
O delu skupščine se piše zapisnik. Zapisnik iz prejšnje skupščine se obravnava na naslednji 
skupščini, ki ga tudi potrdi. Zapisnik podpišejo predsednik delovnega predsedstva, oba overitelja 
zapisnika in zapisnikar.  
 

IZVRŠNI ODBOR  
23. člen  

 
Izvršni odbor je izvršilni organ kluba in opravlja naloge, ki mu jih naloži skupščina kluba oziroma 
tiste, ki niso navedene med pristojnostmi skupščine in po svoji naravi spadajo v njegovo delovno 
področje. Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične 
zadeve. Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.  

 
24. člen  

 
Izvršni odbor predstavlja klub pri vključevanju kluba v širši športni in družbeni prostor, sodeluje z 
občinskimi izvršnimi organi in z ustreznimi športnimi organizacijami na način, kot je to določeno s 
pravili in drugimi splošnimi akti navedenih organizacij.  

 
25. člen  

 
Izvršni odbor sestavljajo trije (3) člani, ki jih izvoli skupščina kluba. Izvršni odbor tako sestavljajo  
predsednik kluba, ki je istočasno predsednik Izvršnega odbora in dva člana kluba.  

 
26. člen  

 
Naloge in pristojnosti izvršnega odbora so:  
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- sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu ter predloge za obravnavo na njej in 
uresničuje njene sklepe,  

- pripravlja predloge za splošne akte društva,  
- pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in zaključni račun,  
- skrbi za materialno-finančno poslovanje kluba in za sredstva in premoženje kluba,  
- sestavlja letni koledar tekmovanj in programe dela,  
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov,  
- odloča o članstvu fizičnih oseb, 
- iz vrst članstva imenuje stalne in občasne komisije,  
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog kluba, 
- na predlog članov kluba ustanavlja sekcije,  
- obravnava predračun dohodkov in izdatkov kluba,  
- odloča o rebalansu finančnega načrta, 
- odloča o višini letne članarine. 

 
27. člen  

 
Izvršni odbor sprejme poslovnik, ki ureja organizacijo in način dela IO, posameznih komisij, 
sklicevanje in potek ter druga vprašanja, ki so pomembna za delo IO in kluba v celoti. IO sklepa, če 
so na njegovi seji prisotni vsi člani. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.  
 

28. člen  
 

Izvršni odbor upravlja klub v času med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na skupščini 
kluba. Člane izvršnega odbora in predsednika voli skupščina kluba za mandat štirih let. Po poteku 
mandata so lahko člani ponovno izvoljeni. Člani IO opravljajo funkcijo brezplačno, upravičeni so 
le do povrnitve materialnih stroškov.  
 

Predsednik kluba 
29. člen  

 
Predsednik kluba zastopa in predstavlja klub v skladu s sprejetimi odločitvami in navodili 
izvršnega odbora in skupščine kluba. Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in 
drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik 
izvršnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo štirih let. Predsednik je izvoljen z večino navzočih 
članov. Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s statutom in pravnim redom 
Republike Slovenije. 
 
Za svoje delo je odgovoren skupščini kluba. Naloge in pristojnosti predsednika kluba so:  
 

- vodi in usklajuje delo izvršnega odbora,  
- podpisuje akte kluba,  
- izvaja sklepe izvršnega odbora in skupščine kluba,  
- po sklepu izvršnega odbora sklicuje skupščine,  
- izvaja druge naloge, za katere ga pooblasti izvršni odbor ali skupščina kluba,  
- pripravlja gradiva za seje izvršnega odbora in drugih organov kluba in srečanj kluba,  
- koordinira delo organov kluba, vodij sekcij in skrbi za informiranje članov,  
- koordinira in nadzira izvajanje letnih programov kluba,  
- organizira vodenje finančnega poslovanja kluba,  
- izvaja druge nepredvidene naloge, ki so v skladu s tem statutom,  
- predlaga IO prenos pooblastil na druge člane izvršnega odbora.  
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Poslovni sekretar 
30. člen  

 
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela skrbi poslovni sekretar kluba, ki ga 
voli skupščina kluba z večino navzočih članov za dobo štirih let. Poslovni sekretar vodi evidence 
članstva, arhiv kluba in računovodske evidence.  
 
Poslovni sekretar je za svoje delo odgovoren skupščini.  
 

NADZORNI ODBOR  
31. člen  

 
Nadzorni odbor kluba (v nadaljevanju: NO) spremlja delo izvršnega odbora in drugih organov 
kluba ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem kluba. Nadzorni odbor je odgovoren 
skupščini in ji mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. Spremlja materialno-finančno 
poslovanje kluba ter s tem namenom opravi dvakrat letno pregled poslovanja ter o ugotovitvah 
obvešča IO kluba. 
 
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh (3) članov, ki jih izvoli skupščina. Skupščina tudi izvoli 
predsednika NO. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega odbora ali 
drugega organa kluba. Na sejah IO lahko sodelujejo, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor 
veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta dva člana.  
 
Mandatna doba članov NO je štiri leta. Član NO je lahko izvoljen največ dva mandata.  
 

DISCIPLINSKA KOMISIJA  
32. člen  

 
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki so izvoljeni na skupščini kluba za dobo štirih let. 
Po poteku mandata so člani disciplinske komisije lahko ponovno izvoljeni, vendar največ za eno 
mandatno obdobje. Predsednika disciplinske komisije prav tako izvoli skupščina kluba.  
 
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni v skladu z disciplinskim 
pravilnikom. Disciplinska komisija lahko izreče svojim članom za kršitve naslednje ukrepe: 
 

- opomin, 

- javni opomin, 

- izključitev. 
 

33. člen 
 
Disciplinske kršitve so lažje in hujše. Za lažje kršitve se izreka opomin, za hujše kršitve pa javni 
opomin ali izključitev. Disciplinske kršitve so: 
 

- kršitev določb statuta, 

- nevestno, lahkomiselno sprejemanje zadolžitev in funkcij v klubu, 

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba. 
 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico do pritožbe na drugostopenjski 
organ. 
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V. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA 
 

34. člen 
 
Materialno finančno poslovanje kluba poteka na osnovi finančnega plana, v skladu z zakonskimi 
predpisi. Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. Če društvo 
pri opravljanju svoje nepridobitne dejavnosti ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje svojih športnih dejavnosti oziroma sekcij, za katero je bilo ustanovljeno.  
 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.  
 

35. člen 
 
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba, poslovni sekretar, blagajnik ali 
pooblaščena oseba računovodskega servisa.  
 
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter v skladu z 
veljavnimi predpisi.  
 

36. člen 
 
Svoje prihodke klub lahko pridobiva iz naslednjih virov:  
 

- iz članarine in prispevkov v športnem klubu,  
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,  
- od sponzorjev in donatorjev,  
- od dejavnosti v skladu z zakonskimi predpisi (organizacije prireditev),  
- iz javnih sredstev – dotacije iz poračuna občine oziroma države,  
- z darili, volili in zapuščinami,  
- od drugih izrednih prihodkov.  

 
37. člen 

 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne 
dejavnosti iz 9. člena tega statuta se sme uporabljati le za namene delovanja kluba in njegovih 
selekcij v skladu z določili tega statuta. Klub lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost pod 
pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in Pravilnik o opredelitvi pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti.  
 
Klub ima lahko sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu finančno, 
materialno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah 
skupščine.  
 

38. člen 
 
Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun. Za pomoč pri 
urejanju finančno materialnih zadev lahko klub zaprosi za pomoč finančnega strokovnjaka v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
 

39. člen 
 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi na tem področju. 
 
Računovodski servis in/ali/ blagajnik, ki vodijo finančno in materialno poslovanje kluba v skladu 
s Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in  nepridobitne dejavnosti ter Pravilnikom o materialno 
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finančnem poslovanju, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o 
materialno finančnem  poslovanju kluba, mora biti v skladu z zakonom in veljavnimi 
računovodskimi standardi za društva. 
 
Klub vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva za društva. 
 
Klub ima transakcijski račun odprt pri SKB banki d.d. Ljubljana, Poslovalnica Sevnica, lahko pa 
dodatno odpre še transakcijski račun pri drugih poslovnih bankah. 

 
40. člen 

 
Delo računovodskega servisa in blagajnika kluba je javno. 
 
Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba. 
 
Za pomoč pri urejanju materialno finančnega poslovanja klub lahko pogodbeno zaposli, najame 
finančnega strokovnjaka ali sklene pogodbo z računovodskim servisom.   
 

41. člen 
 
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa Izvršnega odbora, nepremično 
premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine. 
 
Vsi člani kluba so dolžni s klubskim premoženjem ravnati kot dobri gospodarji. 
 
 

VI. PRENEHANJE KLUBA  
 

42. člen 
 
Klub lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu 
društvu, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu. Klub 
preneha, če skupščina sprejme sklep o prenehanju kluba. Sklep o prenehanju kluba mora vsebovati 
ime po dejavnosti sorodnega društva, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s 
podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje kluba.  

 
43. člen 

 
O sklepu skupščine kluba o prenehanju obstoja in delovanja kluba iz prvega odstavka tega člena, 
mora zastopnik kluba oziroma od skupščine pooblaščena oseba v 30. dneh obvestiti Upravno 
enoto, kjer je klub vpisan v register društev. Po zakonu klub preneha delovati, če dejansko preneha 
delovati ali če deluje v nasprotju s pravnim redom v Republiki Sloveniji.  
 
O prenehanju delovanja kluba in prenosu premoženja odloči sodišče v skladu s predpisi o 
likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava. Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se 
vrnejo proračunu, preostanek premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa 
kluba iz registra društev.  
 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE  
 

44. člen 
 
Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo po enakem postopku kot sam statut. 
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Izvršni odbor kluba za uskladitev delovanja kluba z določili tega statuta sprejme naslednje akte:  
 

- poslovnik o delu organov kluba, 
- disciplinski pravilnik, 
- pravilnik o materialno finančnem poslovanju kluba, 
- pravilnik o medsebojnih pravicah in obveznostih v klubu, 
- pravilnik o dodeljevanju priznanj in nagrad športnikom in trenerjem.  

 
Akti morajo biti sprejeti in usklajeni v skladu s statutom v roku šest (6) mesecev po spremembi 
registracije kluba.  
 

45. člen 
 
Spremembe od prvega do petega člena Statuta, ki opredeljujejo spremembe športnih dejavnosti 
kluba in spremembo sedeža društva, je bila sprejeta na izredni skupščini kluba dne 16.09.2011 in 
stopi v veljavo z dnem 17.09.2011.  
 
Ostale določbe Statuta ostajajo nespremenjene in v veljavi od 14.3.2008. 
 
 

   Zakoniti zastopnik društva 
                        Klub borilnih veščin Sevnica 
                                            Predsednik kluba 

   Jurij ORAČ 
 


