
Statut KK Ajdovščina 

 

 

Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS št. 64/11-UPB2) so člani Košarkarskega kluba 

Ajdovščina, na občnem zboru skupščini dne 26.05.2022, sprejelo spremembe in dopolnitve pravil svojega 

delovanja ter s tem tudi naslednji čistopis  

 

 
STATUT 

KOŠARKARSKEGA KLUBA AJDOVŠČINA 
(spremenjeno in dopolnjeno besedilo) 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

KOŠARKARSKI KLUB AJDOVŠČINA (v nadaljevanju besedila: klub) je prostovoljno združenje igralcev in 

ljubiteljev košarke, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo na pretežno amaterski podlagi. 

 

2. člen 

Klub je pravna oseba zasebnega prava in deluje kot nevladna organizacija v javnem interesu. Zakoniti 

zastopnik kluba je predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa direktor kluba, ki ga, skladno s 27. členom 

tega statuta, za to pooblasti predsednik kluba.  

 

3. člen 

Sedež kluba je v Ajdovščini, naslov kluba določa skupščina s sklepom. 

 

4. člen 

Klub ima svoj znak in štampiljko. Znak kluba je stilizirana košarkarska žoga z vrisano stilizirano podobo leva 

ter pripisom »košarkarski klub Leone Ajdovščina«. Štampiljka kluba je krog s premerom 3 cm, v sredini 

katerega je lik koša z žogo nad njim ter pripisom »KOŠARKARSKI KLUB AJDOVŠČINA« ob robu. 

 

5. člen 

Klub je na nacionalni ravni kot član vključen v KOŠARKARSKO ZVEZO SLOVENIJE, na lokalni ravni pa je kot 

član vključen v ŠPORTNO ZVEZO OBČINE AJDOVŠČINA. 

Zaradi uresničevanja širših skupnih interesov, ki prispevajo k  popularizaciji in razvoju košarkarskega 

športa, lahko klub sodeluje z drugimi organizacijami in športnimi društvi na občinski, območni, regijski ali 

državni ravni.  

Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne 

namene in cilje. 

6. člen 

Delo kluba in njegovih organov je javno. Javnost svojega delovanja kub zagotavlja  

- z rednim obveščanjem svojih članov, 

- z objavljanjem na klubskih organih sprejetih normativnih aktov ter dokumentov, 

- s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba, 

- preko sredstev javnega obveščanja. 

Preko sredstev javnega obveščanja ter elektronskih in družbenih omrežij klub o svojem delu obvešča tudi 

zainteresirano in širšo javnost. 

Za zagotavljanje javnosti delovanja kluba sta odgovorna direktor kluba in vodja izvršne pisarne kluba, 

operativno pa jo izvaja izvršna pisarna kluba.   
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II. NAMEN TER CILJI IN NALOGE DELOVANJA KLUBA 
 

7. člen 

Ob ciljih in nalogah, ki jih pred klub postavlja članstvo v KOŠARKARSKI ZVEZI SLOVENIJE in v ŠPORTNI ZVEZI 

OBČINE AJDOVŠČINA, klub deluje še z namenom realizacije naslednjih ciljev oziroma dejavnosti: 

- popularizacija košarkarskega športa med občani ter predvsem med mladino in otroci, 

- omogočanje prostovoljnega vključevanja in delovanja v klubu,   

- zagotavljanje pogojev množičnega in rekreativnega ukvarjanja s košarkarsko igro ter učenja in 

treniranja košarke, 

- izvajanje strokovnih programov učenja in treniranja košarke na kakovostnem in vrhunskem nivoju, 

- razvoj in uveljavljanje kakovostnih ter vrhunskih košarkarjev, 

- sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih košarkarskih tekmovanjih, 

- vzgajanje klubskega članstva v duhu fair-playa ter pripadnosti klubu, Občini Ajdovščina in Goriški regiji 

ter širši domovini Sloveniji, 

- svojim članom posredovati in pri njih razvijati pozitivne vrednote in vrline, kot so; delavnosti in 

ustvarjalnost, občutek za pripadnost in delo v skupnosti ter tovarištvo in solidarnost, nadalje pa tudi 

disciplina in točnost ter samokritičnost in skromnost, 

- skrb za družabno življenje v klubu in širši okolici, 

- da s svojimi programi kandidira za javna sredstva na javnih razpisih, 

- da podeljuje nagrade, priznanja ter izreka pohvale, 

- zagotavlja sredstva za uresničevanje začrtanih ciljev. 

 

8. člen 

Zastavljene cilje oziroma dejavnosti uresničuje klub z ustrezno organizacijo upravljanja in vodenja ter 

poslovanja in delovanja kluba na športno strokovnem področju. 

Organizacijo upravljanja in vodenja ter izvajanja konkretnih nalog poslovanja in delovanja kluba določa 

upravni odbor kluba na podlagi določil tega statuta. 

 

9. člen 

Klub lahko opravlja dopolnilne pridobitne dejavnosti, povezane z namenom in cilji delovanja kluba. Te 

dejavnosti se izvajajo v skladu z veljavnimi predpisi in le v obsegu, ki je potrebno za pridobitev finančnih 

sredstev, ki se v celoti namenjajo za izvajanje osnovne dejavnosti oz. za uresničevanje ciljev in nalog kluba, 

te dejavnosti pa so naslednje;  

- R93.120 Dejavnost športnih klubov, 

- R93.190 Druge športne dejavnosti,  

- P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije. 

 

 

III. ČLANSTVO 

 
10. člen 

Član kluba postane vsaka fizična oseba, ki upravnemu odboru kluba prostovoljno predloži pristopno izjavo, 

v kateri izrazi željo postati član kluba ter se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in plačal 

članarino. Za mladoletne osebe do dopolnjenega 15. leta starosti poda pisno soglasje o včlanitvi njegov 

zakoniti zastopnik.  

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko postanejo člani kluba tudi predstavniki sponzorjev in tuji 

državljani. 
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Klub ima redne in častne člane. Častno članstvo kluba je najvišje priznanje, ki ga lahko klub podeli svojemu 

članu za posebne zasluge za delo kluba. Naziv častnega člana kluba podeli klub lahko tudi nečlanu, ki ima 

velike zasluge na področju delovanja in razvoja košarke. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na 

predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv časnega člana, ni član kluba, nima pravice 

odločanja. 

 

11. člen 

Pravice članov so: 

- da aktivno volijo in so izvoljeni v organe kluba; 

- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih kluba; 

- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja kluba pri svojem delu; 

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba; 

- da so seznanjeni s programom delovanja in poslovanja kluba ter njegovim finančno materialnim  

poslovanjem in delovanjem na strokovnem področju; 

- da organom kluba dajejo predloge oziroma sugestije, ki se nanašajo na delo in poslovanje kluba ter 

izvajanje poslov in nalog na posameznih področjih delovanja. 

 

Dolžnosti članov so: 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba; 

- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi skupščina kluba; 

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba; 

- da skrbijo za kvalitetno delo ter razvoj kluba in njegovih članov; 

- da dajejo organom kluba informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog; 

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane kluba; 

- da varujejo in soustvarjajo ugled kluba; 

- da razvijajo in utrjujejo klubsko življenje; 

- da zastopajo klub v vseh organih, organizacijah in na prireditvah. 

 

12. člen 

Članstvo v klubu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom, 

- z izključitvijo, 

- s smrtjo. 

Član prostovoljno izstopi iz kluba, ko upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 

Člana iz članstva izključi 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. 

 

IV. ORGANI VODENJA IN UPRAVLJANJA KLUBA 

 
13. člen 

Organi kluba so: 

- skupščina 

- upravni odbor, 

- nadzorni odbor, 

- disciplinska komisija, 

- strokovni svet. 

Za svoje delo v organih kluba člani praviloma niso plačani, razen za posebna dela in naloge, kadar to  določi 

upravni odbor kluba. 
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IV.1. Skupščina 
 

14. člen 

Skupščina je najvišji organ kluba in ga sestavljajo vsi člani kluba s plačano članarino.  

Skupščina vodi delovno predsedstvo s predsednikom, ki ga na predlog sklicatelja imenuje skupščina. 

Skupščina  je lahko reden in izreden. Redni skupščina sklicuje upravni odbor enkrat letno, izredni skupščina 

pa se skliče po sklepu upravnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov kluba.  

Izredna skupščina  je upravni odbor dolžan sklicati v roku 30 dni od prejema zahteve na sklic. Če upravni 

odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red 

z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa le o zadevi za katero je bil sklican. 

 

15. člen 

O sklicu skupščine in predloženem dnevnem redu morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 10 dni pred 

sklicem. 

Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži 

za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov. 

Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko na samem zasedanju odločijo tudi za tajni način 

glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne. 

 

16. člen 

Posamezni sklep na občnem zboru skupščini je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica (1/2) prisotnih 

članov. V primeru odločanja o prenehanju delovanja društva, o spojitvi društva z drugimi društvi ali 

pripojitvi društva k drugemu društvu ter v primeru spreminjanja tega statuta, je za sprejetje sklepa 

potrebno, da glasuje za predlog najmanj dve tretjini (2/3) na zboru prisotnih članov.  

 

17. člen 

Naloge skupščine: 

- sklepa o dnevnem redu; 

- sprejema statut in druge akte kluba; 

- določa sedež kluba; 

- sprejema spremembe določb statuta in drugih aktov kluba; 

- sprejema dolgoročni, srednjeročni in letni program delovanja kluba; 

- sprejema finančni načrt in zaključni račun; 

- voli in razrešuje predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije; 

- odloča o višini članarine; 

- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije;  

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami; 

- dokončno odloča o izključitvi člana iz kluba; 

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom in cilji delovanja 

kluba; 

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin; 

- sklepa o prenehanju delovanja kluba. 

 

Posamezni predlogi za razpravo in odločanje morajo biti občnemu zboru posredovani v pisni obliki najmanj 

7 dni pred sklicem skupščine. 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 
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IV.2. Upravni odbor 
 

18. člen 

Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu: UO) je izvršilni organ občnega zbora, ki vodi in upravlja delo kluba 

med dvema skupščinama po programu in sklepih sprejetih na skupščini.  

UO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

UO je šteje najmanj 9 članov, sestavljajo pa ga predsednik kluba, direktor kluba, računovodja oziroma 

blagajnik ter najmanj 6 izvoljenih članov. Izmed izvoljenih članov upravnega odbora se določi predsednik 

strokovnega sveta in vodja izvršilne pisarne. 

Predsednik kluba je hkrati predsednik UO, direktor kluba je hkrati podpredsednik UO.  

UO se sestaja po potrebi, najmanj pa vsaj enkrat mesečno. Seja upravnega odbora je sklepčna, če je 

navzočih več kot polovica članov upravnega odbora. Sklepi upravnega odbora se sprejemajo z večino 

glasov prisotnih članov upravnega odbora.  

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta. 

 

19. člen 

Naloge upravnega odbora so: 

- sklicuje skupščino; 

- pripravlja predloge in sprejema normativne akte kluba, razen statuta;  

- pripravlja predloge dogovorov in sporazumov; 

- določa organizacijo poslovanja in delovanja ter koordinira delo med organi kluba;  

- ustanavlja in ukinja komisije kluba; 

- upravlja s premoženjem kluba;  

- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa;  

- skrbi za finančno in materialno poslovanje ter zagotavlja finančno materialne pogoje delovanja kluba 

in izvajanja strokovnih programov; 

- predlaga, usmerja in usklajuje projekte in programe sodelovanja s sponzorji in donatorji; 

- usmerja ter spremlja in nadzoruje izvajanje letnega, srednjeročnega in dolgoročnega programa 

delovanja kluba;  

- na predlog strokovnega sveta kluba imenuje in razrešuje glavnega trenerja članske ekipe kluba; 

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz normativnih aktov kluba ter dodatne naloge, ki jih določi 

skupščina. 

20. člen 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba in UO, v njegovi odsotnosti ali pa po 

pooblastilu pa direktor kluba v funkciji podpredsednik UO. 

UO je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov 

prisotnih. 

UO lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije tako, da določi naloge, sestavo in število članov 

ter predsednika komisij. K delu oziroma k sodelovanju pri delu komisij lahko povabi zunanje sodelavce. Za 

svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru.  

 

IV.3. Nadzorni odbor 
 

21. člen 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad 

gospodarskim, finančnim in materialnim poslovanjem kluba. Za svoje delo je neposredno odgovoren 

skupščini kluba.  

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina kluba, njihov mandat pa traja 4 leta. Delo 

nadzornega odbora vodi predsednik, ki ga na prvi seji izmed sebe izvolijo člani. Člani nadzornega odbora 
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ne morejo biti obenem člani upravnega odbora, na sejah upravnega odbora pa imajo pravico sodelovanja 

brez pravice odločanja. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani, sklepe pa sprejema 

z večino. O svojih ugotovitvah sproti obvešča upravni odbor, en krat letno pa o svojem delu in sklepih 

poroča v pisni obliki občnemu zboru. 

 

22. člen 

Temeljna naloga nadzornega odbora je nadzor nad upravljanjem in koriščenjem premoženja kluba ter 

finančnih in materialnih sredstev. V tem okviru tudi spremlja in nadzoruje namenskost in smotrnost 

porabe finančnih sredstev klubskega proračuna ter nadzoruje zakonitost finančnega poslovanja 

uporabnikov proračunskih sredstev. Konkretne naloge nadzornega odbora so: 

- nadzoruje sprejemanja in izvajanja določil Statuta ter normativnih aktov, sporazumov in pogodb;  

- nadzoruje sprejemanja in izvajanja odločitev organov kluba ter preverja skladnost normativnih aktov 

in odločitev z interesi in cilji članov kluba; 

- spremlja izvrševanje odločitev oziroma izvajanje nalog občnega zbora in UO ter ostalih organov in 

komisij kluba;  

- se seznanja in nadzoruje oblikovanje in izvajanje poslovno finančne politike kluba; 

- pregleduje listinske dokumente, spise in pogodbe ter poročila, ki se nanašajo na delovanje in 

poslovanje kluba; 

- preverja uresničevanje obveznosti kluba do svojih članov;  

- spremlja izpolnjevanje dolžnosti in odgovornosti nosilcev funkcij in članov organov kluba;  

- pregleda zaključni račun za tekoče leto in finančni načrt za prihodnje leto ter se s svojim sklepom 

opredeli do njune ustreznosti in usklajenosti; 

- preverja odgovornost in ekonomičnost ravnanja z materialnimi in finančnimi sredstvi kluba;  

- ugotavlja  in opozarja na pomanjkljivosti in eventualne nepravilnost pri delovanju organov kluba; 

- priporoča in določa ter usmerja odpravljanje pomanjkljivosti in nepravilnosti pri delovanju organov 

kluba in finančno materialnem poslovanju kluba.  

 

IV.4. Disciplinska komisija 
 

23. člen 

Člane disciplinske komisije voli skupščina za dobo 4-ih let. Sestavljajo jo trije, ki med sabo izvolijo 

predsednika. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih prijav in zahtev članov ali 

organov kluba. 

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskimi pravilniki 

Košarkarskega kluba Ajdovščina. 

 

24. člen 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

- kršitve določil statuta in drugih normativnih aktov kluba; 

- nespoštovanje in kršitve pravil delovanja kluba, ki so kot take opredeljene v disciplinskih pravilnikih; 

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje ter izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu; 

- neizpolnjevanje obveznosti in nalog ter odgovornosti, ki so za košarkarje in trenerje določene s 

pogodbami oziroma dogovori;   

- neizvrševanje sklepov organov kluba; 

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba. 

 

25. člen 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskimi pravilniki izreče disciplinska 

komisija, so lahko: 
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- opomin; 

- zmanjšanje finančnih pogodbenih obveznosti kluba do košarkarjev in trenerjev; 

- začasna prepoved izvajanja določenih aktivnosti in nalog (suspenz); 

- stalna prepoved izvajanja določenih aktivnosti in nalog ali izključitev iz kluba. 

 

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, ima prizadeti pravico do pritožbe na skupščino kot 

drugostopenjski organ. Odločitev skupščine je dokončna. 

 

IV.5. Predsednik kluba 
 

26. člen 

Predsednik zastopa in predstavlja klub pred širšo družbeno skupnostjo in javnostjo ter pred državnimi in 

drugimi organi oziroma organizacijami v državi in v tujini. 

Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 let.  

 

27. člen 

Naloge predsednika kluba so: 

- predstavljanje in zastopanje kluba; 

- sklepanje pogodb in dogovorov; 

- imenuje direktorja kluba, ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča; 

- imenuje izvajalce posameznih funkcij in poslov s posebnimi pooblastili; 

- sklicuje in vodi seje upravnega odbora; 

- podpisuje akte, ki jih sprejme skupščina in upravni odbor; 

- samostojno odloča o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje; 

- odloča o nakupu in prodaji premičnin manjše vrednosti; 

- skrbi za delovanje kluba v skladu s pravnim redom Republike Slovenije ter v skladu s tem statutom in 

normativnimi akti kluba; 

- predlaga podelitev nagrad, pohval in drugih častnih znakov ter nagrad zaslužnim članom društva. 

Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. 

 

28. člen 

Predsednik kluba lahko za čas svoje odsotnosti ali/in iz razlogov učinkovitosti delovanja kluba prosto in do 

preklica pisno določi direktorja kluba, ki ga nadomešča s polnimi pooblastili. Direktor kluba v tem času 

oziroma do preklica opravlja vse naloge predsednika kluba, za svoje delo in odločitve pa je odgovoren 

predsedniku kluba in upravnemu odboru. 

 

IV.6. Direktor kluba 
29. člen 

Direktor kluba opravlja naslednje naloge:  

- v celoti izvršuje in uveljavlja pooblastila predsednika kluba; 

- aktivno sodeluje in usmerja nastajanje klubske politike ter skrbi za njeno uresničevanje; 

- upravlja in vodi poslovanje in delovanje kluba;  

- po pooblastilu predsednika kluba ter med dvema sejama UO koordinira in vodi operativno delo in 

poslovanje kluba; 

- usklajuje sklice zasedanj občnega zbora in sej UO ter skrbi za določitev dnevnega reda in gradiva; 

- usklajuje pripravo analiz in poročil ter planskih dokumentov in predlogov za izvajanje dejavnosti 

oziroma programov kluba;  

- vodi in nadzoruje delo klubskih profesionalnih in pogodbenih služb; 

- izvaja druge naloge določene in  zaupane s strani občnega zbora in upravnega odbora kluba. 
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IV.7. Strokovni svet 

 
30. člen 

Strokovni svet je posvetovalni organ upravnega odbora in ostalih organov kluba. Sestavo strokovnega 

sveta in njegovega predsednika določi oziroma imenuje upravni odbor kluba, sestavljajo pa ga  

- predsednik strokovnega sveta, ki je član UO 

- delegiran član UO  

- vodja trenerskega štaba kluba 

- vodja in trener regijske panožne športne šole 

- vodja in trener šole košarke  

- tehnični vodja (team manager) članske in U20 ekipe 

- tehnični vodja (team manager) ekip U18 in U16. 

Področja ter način delovanja strokovnega sveta se določi s poslovnikom in temelji na izhodiščih, ki jih 

določa Doktrina strokovnega dela KK Ajdovščina, kot osnovni strokovni dokument delovanja kluba. 

 

Za svoje delo strokovni svet odgovarja upravnemu odboru.  

 

 

V. ORGANIZACIJA POSLOVANJA IN DELOVANJA KLUBA  
 

31. člen 

Organizacijo poslovanja in delovanja kluba določa upravni odbor kluba. Pri tem izhaja iz s tem statutom 

določenih naslednjih področij delovanja ter osnovnega okvira naslednjih konkretnih poslov in nalog: 

31.1. Poslovno področje; 

- finančno računovodski posli in naloge, 

- marketinško sponzorski projekti. 

31.2. Organizacijsko področje; 

- organizacija izvajanja strokovnih programov učenja in vadbe košarke, 

- organizacija tekmovanj in tekem, 

- organizacija sodelovanja na tekmovanjih in tekmah, 

- organizacija in izvajanje aktivnosti komuniciranja in stikov z javnostmi (PR program). 

31.3. Izobraževalno in štipendijsko področje; 

- usklajevanje in spremljanje vključenosti košarkarjev v izobraževalnem procesu, 

- usklajevanje štipendijskega projekta sponzorskega podjetja Incom d.o.o. 

31.4. Zdravstveno preventivno in kurativno področje; 

- usmerjanje in spremljanje telesnega razvoja košarkarjev, 

- izvajanje strokovnih programov telesnega razvoja in kondicijske priprave košarkarjev, 

- izvajanje programov proti poškodbene preventive in popoškodbene rehabilitacije, 

- nutricistični in regeneracijski programi. 

31.5. Športno področje na ravni množično rekreativnega tekmovalnega športa; 

- povezovanje z osnovnimi šolami in program šole košarke, 

- program usmerjanja otrok in mladine v redno učenje in vadbo košarke, 

- izvajanje strokovnih programov učenja in vadbe košarke, 

- sodelovanje v tekmovanjih na ravni množičnega športa. 

31.6. Športno področje na ravni selekcijsko kakovostnega tekmovalnega športa; 

- izvajanje usmerjanja in selekcije košarkarjev v programe kakovostnega in vrhunskega športa, 

- izvajanje kakovostnih in vrhunskih programov  učenja in treniranja košarke, 
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- sodelovanje v tekmovanjih na ravni kakovostnega tekmovalnega športa. 

31.7. Področje širše športnega in košarkarskega povezovanja oziroma sodelovanja v občini in regiji ter 

v nacionalnem in mednarodnem športnem prostoru; 

- sodelovanje s Športno zvezo in Zavodom za šport Ajdovščina ter vključevanje in participacija v 

skupnih programih, 

- program regijske panožne športne šole (v sodelovanju s KZS), 

- organizacijsko in strokovno sodelovanje z zainteresiranimi klubi v regiji, 

- povezovanje s klubi v širšem nacionalnem in mednarodnem prostoru. 

 

32. člen 

Upravni odbor določa in predpiše organizacijo poslovanja in delovanja v naslednjih organizacijskih aktih:  

32.1. Organigram vodenja in upravljanja KK Ajdovščina; 

32.2. Organigram vodenja in izvajanja dejavnosti ter strokovnih programov KK Ajdovščina; 

32.3. Splošni pregled in delitve poslov in nalog ter pristojnosti, pooblastil in odgovornosti pri organizaciji 

in vodenju športnega področja (strokovni programi delovanja kluba); 

32.4. Kadrovska sistematizacija poslov in nalog pri organizaciji in vodenju športnega področja (strokovni 

programi delovanja kluba). 

Spremembe in dopolnitve navedenih organizacijskih aktov oziroma njihovo potrjevanje upravni odbor 

kluba realizira praviloma en krat letno ob zaključku tekoče tekmovalne sezone za naslednjo. 

 

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE KLUBA 
 

33. člen 

Klub financira svojo dejavnost iz naslednjih virov dohodkov: 

- članarina, 

- prispevki iz naslova dela dohodnine namenjene nevladnim organizacijam v javnem interesu, 

- darila in donacije,  

- dohodek iz komercialnih in marketinških dejavnosti kluba ter naslova materialnih pravic, 

- sponzorska sredstva in prispevki donatorjev, 

- javna sredstva in sredstva iz razpisov za financiranje programov dejavnosti kluba, 

- drugi viri. 

Če klub pri opravljanju svoje dejavnost ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 

izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. 

Kakršnakoli delitev premoženja oziroma materialnih in finančnih sredstev kluba med njegove člane ni 

dovoljena. 

 

34. člen 

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi namensko v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 

sprejme skupščina. Na redni skupščini člani kluba vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun. 

 

35. člen 

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik in pooblaščeni člani kluba. 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 

Računovodja oziroma blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno 

materialnem poslovanjem, v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno 

materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za klube. 

Klub ima svoj transakcijski račun. 
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36. člen 

Delo računovodje oziroma blagajnika je javno. 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko klub, v skladu z veljavno zakonodajo s področja 

delovnega prava, zaposli finančnega strokovnjaka. 

 

37. člen 

Klub ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo. 

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično 

premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. 

 

38. člen 

Nadzorstvo nad finančno-materialnim poslovanjem kluba upravlja nadzorni odbor v skladu s tem 

statutom. Košarkarski klub Ajdovščina je dolžan s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. 

 

 

VII. SPONZORIRANJE 
 

39. člen 

Klub ustvarja svoje prihodke tudi iz naslova sodelovanja s sponzorji ter izvajanja sponzorsko marketinških 

projektov. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno-finančno, moralno ali kako 

drugače pomagajo oziroma s klubom sodelujejo pri izvedbi sponzorsko marketinških projektov.  

Predstavniki sponzorjev lahko na zasedanjih občnega zbora ter sejah upravnega odbora sodelujejo in 

razpravljajo, nimajo pa pravice odločanja. 

 

40. člen 

Klub, klubske tekmovalne ekipe, ki sodelujejo v nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih ter posamezni 

igralci teh ekip, lahko v teh tekmovanjih in pri marketinških oziroma promocijskih projektih, ob svojem 

imenu uporabljajo tudi ime ali blagovno znamko pokrovitelja oziroma donatorja. V ta namen se sklene 

ustrezen dogovor ali pogodba.  

 

 

VIII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNA SKRIVNOST 
 

42. člen 

Klub zavaruje zbirko osebnih podatkov svojih članov z naslednjimi pravno - tehničnimi postopki:  

- z definiranjem vrste oziroma zbirke osebnih podatkov kot poslovne tajnosti;  

- s preprečevanjem dostopa nepooblaščenim osebam s pomočjo fizičnega omejevanja dostopa do 

zbirk podatkov in dostopnih gesel za delo s programsko opremo, ki je namenjena zbiranju in 

obdelovanju osebnih podatkov.  

 

43. člen 

Vsi člani in delavci kluba ter člani upravnega odbora in ostalih organov kluba, morajo varovati tajnost listin 

in podatkov, do katerih pridejo oziroma se z njimi seznanijo pri opravljanju dejavnosti kluba in so določeni 

za poslovno skrivnost.  

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo varovati poslovno skrivnost tudi po prenehanju opravljanja funkcije. 

Za poslovno skrivnost se štejejo:  

- podatki in dokumenti, ki so za poslovno skrivnost določeni z zakoni in drugimi predpisi;  

- podatki in dokumenti, ki jih za poslovno skrivnost določi upravni odbor; 
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- podatki in dokumenti, ki jih direktor kluba v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno skrivnost in 

jih po elektronski ali pisemski pošti dostavlja članom organov kluba. 

Kršitev obveznosti varovanja poslovne skrivnosti se obravnava v skladu z določili veljavnih disciplinskih 

pravilnikov.   

 

 

IX. PRENEHANJE DELOVANJA KLUBA 
 

44. člen 

Klub lahko preneha delovati: 

- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov; 

- po samem zakonu; 

- s pripojitvijo k drugemu društvu; 

- s spojitvijo z drugim društvom; 

- s stečajem; 

- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja. 

 

Sklep o prenehanju delovanja Košarkarskega kluba Ajdovščina sprejme skupščina. O tem sklepu mora 

predsednik ali oseba, ki jo skupščina pooblasti, v 30 dneh obvestiti Upravno enoto, pri kateri je klub 

registriran. 

V primeru prenehanja delovanja kluba preide premoženje kluba, v last pravne osebe, ki bo njegovo delo 

nadaljeval ali pa v last Športni zvezi občine Ajdovščina. 

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

 

 

X. PREHODNA DOLOČBA 

 

45. člen 

Ta statut prične veljati z dnem sprejetja in torej velja od 26.05.2022, ko je bil sprejet na zasedanju 

skupščine kluba. 

 

 

         PREDSEDNIK: 

               BOŠTJAN JERONČIČ 

 

 


