
Na temelju doloéil 9. in 20. élena Zakona o druétvih (ZDru—1) (Uradni list Republike
Slovenije ét. 61/2006 2 dne 13.6.2006) in Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o druétvih (ZDru—1A) (Uradni list RS, ét. 58/2009 2 dne 27.7.2009 in 39/2011)
je Zbor élanov HDK MARIBOR na svoji seji dne 15. junij 2011 sprejel

STATUT

HOKEJSKO DRSALNEGA KLUBA MARIBOR

l. SPLOSNE DOLOCBE
1. éien

Hokejsko drsalni klub Maribor (v nadaljevanju besedila HDK) je prostovoljno,
samostojno, nepridobitno zdruienje ljubiteljev hokeja in drsalnega éporta, ki se
zdruiujejo zaradi skupno doloéenih interesov, opredeljenih v tem aktu in v skladu z
Zakonom o druétvih.

2. élen

HDK deluje na obmoéju gpravne enote Maribor in je vpisano v register druétev pri
upravni enoti v Mariboru. Clani HDK obiskujejo tekme in turnirje v Republiki Sloveniji
in v tujini. HDK v tujini nima podruinic.

3. élen
HDK je pravna oseba zasebnega prava.

4. éien

Za uresniéevanje svojih ciljev in skupnih interesov HDK sodeluje z drugimi domaéimi
in tujimi hokejskimi in drsalnimi klubi ter sorodnimi druétvi. HDK se skupaj z drugimi
klubi zdruZuje v Hokejsko zvezo Slovenije in Drsalno zvezo Slovenije.

5. élen

Delo HDK temelji na naéelu javnosti. Obveééanje javnosti o dejavnosti HDK poteka
preko vabil, plakatov in oglaéevanja preko javnih medijev. Za zagotavljanje javnosti je
odgovoren predsednik kluba.

6. élen

S tern temeljnim aktom doloéamo:
ime in sedei druétva (izbrani kraj poslovanja druétva);
namen in cilje delovanja druétva;
dejavnost oziroma naloge druétva;
pogoje in naéin vélanjevanja ter prenehanja élanstva;
pravice in obveznosti élanov;
naéin upravljanja druétva;
zastopanje druétva;
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o financiranje druétva in naéin izvajanja nadzora nad razpolaganjem s
premoienjem druétva ter nad finanénim in materialnim poslovanjem druétva;

. naéin zagotavljanja javnosti dela druétva;

. naéin sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta;

. naéin prenehanja druétva in razpolaganje s premoienjem v takem primeru

ll. IME IN SEDEZ DRUéTVA

7. Elm

Ime druétva se glasi: HOKEJSKO DRSALNI KLUB MARIBOR

Sedei druétva je: Koresova ulica 7, 2000 Maribor

Upravni odbor Iahko spremeni sedei druétva.

8. élen

HDK ima svoj znak, dva Ziga in zastavo. Znak kluba je sestavljen iz stilizirane glave
Iisjaka z napisom LISJAKI. Zastava kluba je orne ali bele barve, z znakom kluba v
sredini v spodnji polovici zastave. Napis in logo sta praviloma oranine barve.
Razmerje med viéino in éirino zastave je dve proti ena.

Zig je enake oblike kot znak kluba, kateremu je na desni strani dodano ime druétva,
in je oznaéen s étevilko 1 ali 2, velikosti 54 mm x 24 mm.

Odtis iiga je naslednji:

HOKEJSKO DRSALNI KLUB
' MARIBOR

@

Ill. NAMEN, CILJI DELOVANJA IN NALOGE DRUéTVA

9. élen

HDK se ustanavlja z namenom éirjenja Ijubezni do éportne aktivnosti pri mladih kot
stila iivljenja ter popularizacije hokejskega in drsalnega éporta.
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10. élen

HDK ima naslednje cilje delovanja ter naloge:
prizadevati si za mnoiiénost in popularizacijo hokejskega in drsalnega éporta
med obéani,
redno sodelovanje v drzavnih prvenstvih RS v vseh kategorijah,
vzgajati svoje élane po strokovnih naéelih hokeja na Iedu in umetnostnega
drsanja, skrbeti za njihovo izpopolnjevanje v hokejski igri in umetnostnem
drsanju, terjih vzgajati v éportnem duhu,
skrbeti za kvaliteto tekmovalk in tekmovalcev in si prizadevati za dvig kvalitete
igre ekip v vseh kategorijah ter dvig kvalitete umetnostnega drsanja,
organizirati zaéetne in nadaljevalne éole hokeja in drsanja za mladino,
skrbeti za popularizacijo hokeja in umetnostnega drsanja, ki ga klub goji preko
vseh oblik javnega obveééanja in s propagandnimi akcijami v skladu z veljavnimi
predpisi s tega podroéja,
sodelovanje s sorodnimi klubi doma in v tujini,
organizacija in izvedba driavnih in mednarodnih tekem,
skrbeti za izpopolnjevanje in dopolnilno izobraievanje svojega élanstva in
prenaéanje izkuéenj in znanja na mlajée élane kluba,
ustvarjati materialne pogoje za razvoj dejavnosti kluba in
skrbeti za redno vzdrievanje igriéé, objektov in rekvizitov.

11. élen

V skladu z 25.6lenom Zakona o druétvih, HDK opravlja naslednjo pridobitno
dejavnost:

P85.51O - lzobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podroéju éporta in
rekreacije;
N77.21O - Dajanje éportne opreme v najem in zakup;
M73120 — Posredovanje oglaéevalskega prostora (oglaéevanje sponzorjev na
oglaéevalskih mestih s katerimi razpolaga HDK (reklame na dresih, éeladah,éportnih klubskih oblaéilih, ogradi ledene ploskve, ledu, plakatih, glasilu,
broéurah, koledarjih,...);
647.640 — Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s épodno opremo(tiskanje in prodajo glasila, broéur, koledarjev, nalepk, naéitkov, kap, majic indrugih oblaéil z znakom druétva, nabava in prodaja éportne opreme ter éportnihdodatkov za élane druétva oz. pomoc': pri informiranju élanov glede pridobivanjaopreme ter prodajo spominkov z obeleiji kluba);
J58.140 — Izdajanje revij in druge periodike;
R93.190 - Druge éportne dejavnosti (organizacija éponnih prireditev, promocijaéportnih objektov)
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IV. POGOJI IN NACIN VCLANJEVANJA TER PRENEHANJA CLANSTVA

12. élen

Clanstvo v HDK je prostovoljno.

13. film

Clan druétva Iahko postane pod enakimi pogoji vsak driavljan RS, ki izrazi Zeljo
postati élan druétva, sprejme ta statut, se po njem ravna, ter v ta namen podpiée
pisno pristopno izjavo in plaéa élanarino.

Ce se v HDK vélani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti all oseba, ki
nima poslovne sposobnosti, podpiée prlstopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Za
osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik
pred njenim vstopom v druétvo podati plsno soglasje.

Clane HDK mlajée od 15 let zastopajo zakoniti zastopniki, ki imajo vse pravlce kot
polnopravni élani do dopolnjenega 15. leta élana, kl ga zastopajo.

Clani HDK po dopolnjenem 15. letu starosti imajo pravico glasovanja in so Iahko
izvoljeni oz. imenovani v organe druétva.

14. élen

Clan druétva je Iahko tudi tuj driavljan slovenskega porekla oz. tuj driavljan s
stalnim ali zaéasnim bivaliééem v RS pod enakimi pogoji navedenimi v 13. in 18.
élenu Statuta.

15. élen

HDK Iahko podeli fiziéni osebi tudi éastni naziv funkcije ali élana druétva, 6e je imela
posebne zasluge za razvoj in uspeéno delo druétva.

Castni naziv podeli Zbor élanov druétva na predlog UO. Ce oseba, ki se ji podeli
éastni naziv ni (:lan druétva, nima pravice odloéanja. Pravice in dolinosti éastnih
élanov so enake kot ostalih élanov, doloéenih v 18. élenu Statuta.

16. élen

Clanstvo v HDK preneha:
e s prostovoljnim izstopom;

s értanjem;
z izkljuéitvijo in
s smrtjo.

17. élen
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Clan izstopi iz drustva prostovoljno, ko poda UO HDK pisno izjavo o izstopu.

UO HDK érta élana iz élanstva, ée ta kljub opominu ne plaéa élanarine oz. drugih
finanénih obveznosti za tekoée leto pod pogojl, ki jih doloéi UO HDK.

Clan je izkljuéen iz HDK s sklepom UO a na predlog disciplinske komisije, kl mora
biti v skladu s tern aktom all sklepi U0.

Clan, ki je bil értan ali izkljuéen iz élanstva za ponovno élanstvo poda prosnjo o kateri
odloéa UO HDK z navadno veéino prisotnih élanov. Clan, ki je bil értan iz élanstva
Iahko ponovno postane élan HDK pod pogojem, da poravna vse obveznosti do
HDK. Pri ponovnem sprejemu élana v drustvo po izkljuéitvi, morajo biti izpolnjenl
pogoji iz 39. élena tega statuta.

V. PRAVlCE IN OBVEZNOSTI CLANOV

18. élen

Pravice élanov oz. zakonitih zastopnikov élanov mlajsih od 15 let HDK so:
. da volijo in so izvoljeni v organe HDK (zakoniti zastopniki élana do dopolnjenega

15.leta élana);
0 da sodelujejo pri delu HDK s pripombami in pobudami (zakoniti zastopniki élana

do dopolnjenega 15.leta (Elana);
0 da so obveééeni o delu HDK in njegovih organov (élanl in zakoniti zastopniki

élana do dopolnjenega 15.leta élana)in
o uiivajo pravice, ki jim daje HDK (élani).

Dolinosti (:Ianov HDK in zakonilih zastopnikov élanov mlajsih od 15 let so:
. da volijo in so izvoljeni v organe HDK (zakoniti zastopniki (:lana do dopolnjenega15.leta élana); ,
. da aktivno sodelujejo pri izvedbi programa HDK (élani in zakoniti zastopniki élana

do dopolnjenega 15.leta élana);
e da spostujejo ta statut, druga pravila in akte ter odloéitve in sklepe ki jih sprejmejo

organi HDK (élani in zakoniti zastopniki élana do dopolnjenega 15.leta élana);
0 da redno plaéujejo élanarino, vadnino in obrabnino (élani oz. zakoniti zastopniki

(":Iana do dopolnjenega 15.leta élana);
. da skrbijo za pravilno uporabo hokejske opreme ter za sredstva, ki so last HDK

(élani) in
e da skrbijo za ugled HDK in prepreéujejo pojave neéportnega obnasanja (élani in

zakoniti zastopniki élana do dopolnjenega 15.leta élana).

19. élen

Pravice in dolinostl élanov so éastne. Za svoje delo v organih drustva praviloma neprejemajo plaéila. Za izredne doseike Iahko UO HDK prizna posameznim (:lanomustrezno nagrado.
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Vl. NAéIN UPRAVLJANJA IN ZASTOPANJA DRUSTVA

20. élen

Organi HDK so:
Zbor (“:Ianov;
Upravni odbor;
Strokovni svet ;
Gospodarski odbor;
Nadzorni odbor in
Discipllnska komislja.

21. élen

ZBOR CLANOV
u...

zastopniki élanov mlajéih od 15 let, potrjeni s strani UO HDK. Zbor élanov je lahko
reden ali izreden. Redni Zbor élanov sklicuje UO HDK enkrat letno, praviloma p0
koncu tekmovalnega dela sezone. lzredni Zbor élanov se sklicuje p0 potrebi. Skliée
ga lahko UO HDK na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo
tretjine élanov HDK oz. zakonitih zastopnikov élanov mlajéih od 15 let. lzredni Zbor
élanov sklepa o stvareh, zaradi katerih je sklican. UO HDK je dolian sklicati izredni
Zbor élanov najkasneje v roku 14 dni po tem, ko je prejel tako zahtevo. V
nasprotnem primeru skliée izredni Zbor élanov polovica élanov HDK oz. zakonitih
zastopnikov élanov mlajéih 0d 15 let. Sklic rednega Zbora élanov mora biti najmanj
trideset dni pred dnevom, za katerega je sklican in to z navedenim dnevnim redom
katerega bo obravnaval.

22. élen

Zbor élanov sprejema sklepe z veéino glasov navzoéih élanov oz. zakonitih
zastopnikov élanov mlajéih od 15 let. Ce se na zboru élanov odloéa o spojitvi z
druglm druétvom, o pripojitvi drugemu druétvu all 0 prenehanju delovanja HDK je
potrebno, da za to glasujeta najmanj 2/3 navzoéih élanov oz. zakonitih zastopnikov
élanov mlajéih 0d 15 let in na zboru élanov prisostvuje najmanj polovica élanov oz.
zakonitih zastopnikov élanov mlajéih od 15 let.

Ko se glasuje o razreéitvi élanov organov druétva ti nimajo pravice glasovanja.

23. élen

Zboru élanov sme prisostvovati vsak, vendar imajo pravice glasovanja, v skladu z
19.<':lenom, samo élani HDK oz. zakonitl zastopniki élanov mlajéih od 15 let, navedeni
v 13. in 14. élenu Statuta. Listo élanov HDK oz. zakonitih zastopnikov élanov mlajéih
0d 15 let s pravico glasovanja potrdi U0 HDK, najmanj mesec dni pred zborom
élanov in je javno dostopna vsem élanom.
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24. élen

Zbor élanov veljavno sklepa, ée je na seji prisotnih najmanj 1/2 élanic in élavnov oz.
zakonitih zastopnikov élanov mlajéih 0d 15 let, ki imajo glasovalno pravico. Ce Zbor
élanov ob zaéetku seje ni sklepéen, lahko po 15 minutah éakanja nadaljuje delo, 6e
je prisotnih najmanj 20 élanic in élanov oz. zakonitih zastopnikov élanov mlajéih od
15 let.
Sklep je sprejet, 6e za njega glasuje veéina prisotnih élanic in élanov oz. zakonitih
zastopnikov élanov mlajéih od 15 let.

25. élen

Zboru élanov predseduje predsednik druétva. Zbor élanov izvoli zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika. V primeru volitev predsednika druétva, Zbor élanov odpre
predsednik, vodi pa ga podpredsednik oz. eden 0d élanov UO HDK MARIBOR, ki ga
je pooblastil UO. V primeru volitev predsednika druétva, podpredsednikov in élanov
UO, Zbor élanov odpre predsednik, in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.
Po potrebi voli tudi volilno komisijo in druge delovne organe.

26. élen

Zbor élanov je pristojen da:
0 svoje delo organizira v skladu s statutom;

sprejema in spreminja statut;
odloéa o dnevnem redu;
odloéa o delu in poroéilih upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske
komisije;
odloc'za o pritoZbah na sklepe upravnega odbora;
sprejema finanéni naért za prihodnje leto in potrjuje letno poroéilo za minulo leto;
sprejema program dela;
voli in razreéuje predsednika druétva, ki je hkrati predsednik UO ter élane
upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;

o odloéa o spojitvi z drugimi druétvi oz. pripojitvi k drugemu druétvu, ustanovitvi
zveze druétev ter 0 prenehanju druétva;

. odloéa o pritoibah élanov druétva na izreéene disciplinske ukrepe s strani UO;

. odloéa o drugih zadevah v skladu s predpisi in doloéili tega statuta;

O delu Zbora (":Ianov se vodi zapisnik, ki ga podpiéejo predsednik druétva oz.
predsednik delovnega predsedstva, oba overovatelja in zapisnikar.

27. élen

UPRAVNI ODBOR (U0)

U0 opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehniéne zadevedruétva. lzvréuje naloge, ki mu jih naloii Zbor éianov ter opravlja zadeve, ki po svojinaravi spadajo v njegovo pristojnost.

Za svoje delo je odgovoren Zboru élanov.
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Upravni odbor vodi delo druétva v éasu med dvema sejama Zbora élanov in se 9
sestaja po potrebi.

28. (:Ien

Upravni odborje pristojen, da:
izvréuje sklepe Zbora éianov;
izvréuje program dela ter ga p0 potrebi spreminja in dopolnjuje;
pripravlja in sprejema predloge sploénih aktov druétva;
pripravlja predlog finanénega naérta in letnega poroéila;
upravlja s premoienjem druétva;
imenuje stalna in zaéasna delovna telesa ter doloéa njihove pristojnosti;
imenuje strokovni svet in mu doloéa pristojnosti in naloge in élane gos. odbora
odloéa o zaposlitvi delavcev v druétvu;
reéuje pritoibe na izreéene disciplinske ukrepe s strani disciplinske komisije;
izreka disciplinski ukrepe (“:lanom druétva v skladu s tem aktom;
najmanj enkrat za vsako tekmovalno sezono doloéa vrednost toéke i2 38. élena;
neposredno skrbi za uresniéevanje namena in nalog kluba;
potrjuje sezname selekcij pred zaéetkom tekmovalne sezone in
izvréuje druge naloge v skladu s tem aktom.

29. élen

Clane upravnega odbora voii Zbor éianov za dobo étirih let in so Iahko izvoljeniveékrat zaporedoma.

Upravni odbor sprejema odloéitve, ée je na seji prisotna veé kot polovica élanov.Sklepi so sprejeti, (:e zanje glasuje vec': kot polovica prisotnih élanov.

lzjemoma so Iahko seje upravnega odbora tudi dopisne.

30. élen

Upravni odbor sestavljajo:
predsednik (ca),
do dva podpredsednika (Ci),
sekretar (ka),
do 12 (dvanajst) élanov (ic)

31. élen

Predsednik (ca) in podpredsednika (ci)

Predsednik druétva, ki je hkrati predsednik upravnega odbora, zastopa in predstavljaHDK napram drugim pravnim osebam. Vodi seje upravnega odbora in za svoje deloneposredno odgovarja upravnemu odboru in Zboru élanov. V primeru zadrianosti aliodsotnosti predsednika ga z vsemi pristojnostmi nadome§éa eden odpodpredsednikov na podlagi pisnega pooblastila. V primeru nezmoinosti izdaje

Stran 8/15



pooblastila s strani predsednika to pooblastilo podpiéeta dva élana UO na podlagi 7
sklepa upravnega odbora. Za svoje delo odgovarja Zboru élanov in UO HDK.

Sekretar (ka)

Po navodilih upravnega odbora opravlja organizacijske, upravno tehniéne instrokovne zadeve v HDK. V skladu z obstojeéimi raéunovodskimi standardi za
druétva, vodi finanéno poslovanje druétva. Finanéno materialno poslovanje poteka v
skladu z obstojeéo zakonodajo. Za svoje delo odgovarja Zboru élanov in UO HDK.

Clani (ce)

Opravljajo dela in naloge v skladu s sklepi upravnega odbora. Za svoje deloodgovarjajo Zboru élanov in UO HDK.

32. élen

Druétvo lahko v skladu z delovno pravno zakonodajo redno zaposli najvec": osemdelavcev. Formalno pravne zadeve v tej zvezi uredijo s pogodbo o zaposlitvi napodlagi delovno pravne zakonodaje in kolektivne pogodbe za negospodarskedejavnosti.

33. élen

GOSPODARSKI ODBOR

Clane gospodarskega odbora imenuje upravni odbor. Strukturo in nalogegospodarskemu odboru doloéa upravni odbor, kateremu je za realizacijo slednjihtudi odgovoren. Gospodarski odbor je operativni organ. Predsednik druétva jenaéeloma predsednik gospodarskega odbora. Podpredsednika in potrebne dolinostiv gospodarskem odbOru doioéa, ter na te dolinosti imenuje in voli svoje élane,gospodarski odbor.

34. élen

NADZORNI ODBOR

je sestavljen iz treh élanov, predsednika in dveh élanov, ki jih izvoli Zbor élanov zadobo étirih let. Nadzorni odbor spremlja deio upravnega odbora v obdobju meddvema zboroma élanov HDK ter vréi stalni nadzor nad materialno — finanénemposlovanjem druétva.

Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja Zboru élanov in mu mora enkrat letno pisnoporoéati o svojem delu in ugotovitvah.

Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik. Nadzorni odbor veljavnogklepa, ée so prisotni vsi trije élani in 6e za predlog sklepa glasujeta vsaj dva (Elana.Clani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati élani upravnega odbora, imajo papravuco udeleievatl se vseh sej upravnega odbora vendar nimajo pravice odloéanja.
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35. (“:ien

DISCIPLINSKI POSTOPEK lN DISCIPLINSKA KOMISIJA

lnterni disciplinski postopek — postopek v okviru druétva, se vodi na dveh stopnjah in
je neodvisen od disciplinskih postopkov, ki jih vodijo drugi pooblaséeni organi
panoine zveze ali drugi pooblaééeni organi.

Disciplinski postopek se priéne na ustni aii pisni predlog élana oz. zakonitega
zastopnika élana mlajéega od 15. let.

Za Iaije kréitve tega statuta ter drugih dokomentov sprejetih s strani pristojnih
organov drustva se poda ustni predlog za uvedbo disciplinskega postopka
disciplinskemu organu na prvi stopnji.

Za teije kréitve tega statuta ter drugih dokomentov sprejetih s strani pristojnih
organov drustva se poda pisni predlog. V pisnem prediogu se pojasnijo okoliééine
zaradi katerih se predlaga uvedba disciplinskega postopka. Pisni predlog se
posreduje disciplinskemu organu na prvi stopnji preko pisarne HDK Maribor.

Laije kréitve tega statuta ter drugih dokumentov sprejetih s strani pristojnih organov
druétva, s strani registriranih igraicev — tekmovalcev, vodij ekip ter tehniénih vodij,
vodi glavni trener v klubu. Laije kréitve tega statuta ter drugih dokumentov sprejetih
s strani pristojnih organov druétva, s strani glavnega trenerja, trenerjev in vaditeljev
vodi predsednik strokovnega odbora.

Teije kréitve tega statuta ter drugih dokumentov sprejetih s strani pristojnih organov
druétva, ter pritoibe na izreéene ukrepe na prvi stopnji, vodi na drugi stopnji
disciplinske komisija. Odioéitev disciplinske komisije po pritoibi na disciplinski ukrep
na prvi stopnji je dokonéna. Disciplinska komisija izreka disciplinske ukrepe ali
predlaga upravnemu odboru disciplinske ukrepe v skladu s tern aktom. Predlogi so
sprejeti, be so prisotni vsi élani in be za sklep glasujeta dva élana.

Laije krsitve discipline so najmanj:
. Zamujanje na zbore seiekcij (trening, odhodi na tekme, gostovanja, sestanki, ...);
o Uporaba garderobe v nasprotju s hisnim redom in zahtevami odgovornih (glavni

trenerj, trenerji, gospodar,...);
o LaZje oblike neéportnega obnaéanja na iedu in izven;
- Prihod na led z nepopoino in neurejeno opremo;
o Neurejenost kadar élan predstavija druétvo — klub in more biti obleéen v klubska

oblaéila;
o Negospodaren in nekorekten odnos do klubske opreme in inventarja, do opreme

in inventarja upravljalcev sportnih in drugih objektov, ki jih uporabljajo élani
drustva;

o Nespoétovanje éasa obveznega poéitka doloéenega s strani glavnega trenerja in
trenerjev;

. Nekorekten in nespostljiv odnos éiana druétva, kot so zaniéevanje, sikaniranje,
maltretiranje, fiziéni in verbalni napadi,... do drugih élanov druétva in drugih oseb
(na zborih, na tekmah, treningih, na sportnih objektih, ...);
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Tee kréitve discipline so najmanj:
o Veékratno ponavljanje laijih kréitev;
o Kréitve doloéb statuta, ostaiih aktov in skiepov organov HDK, H28 in Drsalne

zveze Slovenije;
«- Tee oblike neéportnega obnaéanja na iedu in izven;
o Uporaba nedovoljenih sredstev in substanc, alkohola in cigaret na éportnih

objektih s starni igralcev in uradnih oseb HDK ter med izvedbo éportnih
aktivnostih (sklici, treningi, tekme, seminarji,...);

o UdeleZba na éponnih aktivnostih (skiici, treningi, tekme, seminarjiw.) pod vplivom
nedovoljenih sredstev in substanc ter alkohola;

o Razpravljenje o zadevah, ki se tiéejo druétva z neélani druétva in preden se ne
izérpajo vse moinosti za reéitev zadeve v okvirjih druétva;

- Sirjenje nepreverjenih informacij, poiresnic in neresnic o élanih druétva in o
druétvu znotraj druétva;

o Dejanja, ki kakorkoli ékodujejo ugiedu kiuba.

36. éien

Disciplinska komisija je sestavljena iz predsednika in dveh élanov, ki jih izvoli Zborélanov za dobo étirih let. Sestaja 33 p0 potrebi na podlagi pisnih zahtev élanov HDKoz. zakonitih zastopnikov élanov mlajéih 0d 15 let ali organov druétva.
Za svoje deio odgovarja Zboru élanov in mu mora enkrat letno pisno poroéati osvojem delu in ugotovitvah.

37. élen

Glavni trener oz. predsednik strokovnega odbora p0 izvedenem postopku na prvistopnji izreée naslednje ukrepe:
. Opomin; ,
o Javni opomin, ki se objavi na klubskem oglasnem mestu dostopnem samo(":lanom kluba;

Prepoved uporabe garderobe do enega meseca;
Prepoved igranja do pet tekem;
Oddaljitev iz ekipe do enega meseca in
Denarna kazen do 20 toék.

Disciplinski organ na prvi stopnji mora sprejeti odloéitev o ugotovljeni Iazji kréitvi vpetih .dneh od dneva podaje predloga za uvedbo disciplinskega postopka. V primeru,da disciplinski organ oceni, da gre za teijo kréitev o kréitvi pisno seznanipredsednika diciplinske komisije v roku 7 dni od dneva, ko je izvedel za kréitev.

Clan nima pravice pritoibe na izreéeni ukrep na prvi stopnji razen kadar je izreéenukrep oddaljitve iz ekipe v trajanu 0d enega meseca ter denarna kazen 20 toék.Pritoiba na izreéeni ukrep se v roku 7 dni pisno posreduje na disciplinsko komisijopreko pisarne HDK Maribor. Pritoi'bo disciplinska komisija obravnava na seji in opritoibi sprejme skiep s katerim ukrep spremeni, potrdi, briée aii vrne v ponovnopresojo disciplinskemu organu na prvi stopnji. Disciplinska komisija more 0 pritoibiodloéiti v roku 20 dni. Pritoiba ne zaei izvréitve ukrepa.
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Disciplinska komisija po izvedenem postopku na drugi stopnji izreka naslednje
disciplinske ukrepe:
o Prepoved igranja do 10 tekem;
o Oddaljitev iz ekipe do treh mesecev;
o Denarna kazen do 40 toék v enem mesecu in
. lzkljuéitev iz druétva.

Disciplinski organ na drugi stopnji mora sprejeti odloéitev o ugotovljeni teiji kréitvi v
desetih dneh 0d dneva podaje predloga za uvedbo disciplinskega postopka.

Clan nima pravice pritoibe na izreéeni ukrep na drugi stopnji razen kadar je izreéen
ukrep prepoved igranja vec': kot 8 tekem, oddaljitve iz ekipe v trajanu od vet“: kot dveh
mesecev ter denarna kazen veé kot 35 toék.

Pritoiba na izreéeni ukrep se v roku 7 dni pisno posreduje na UO HDK preko pisarne
HDK Maribor kluba. Pritoibo upravni odbor obravnava na prvi redni seji in o pritoibi
sprejme sklep s katerim ukrep spremeni, potrdi, briée ali vrne v ponovno presojo
disciplinski komisiji. Pritoiba ne zadrii izvréitve ukrepa.

Za teije kréitve Disciplinska komisija po izvedenem postopku izreée disciplinski
ukrep izkljuéitev iz druétev, ki se izvréi p0 potrditvi s strani upravnega odbora.

Izreéeni disciplinski ukrep stopi v veljavo pet dni po izreku oz. pet dni p0 potrditvi s
strani zadnjega pristojnega organa.

38. élen

V primeru, da v klubu ni glavnega trenerja, vse dolinosti in pristojnosti p0 tem statutu
prevzame predsednik'strokovnega sveta.

39. élen

Clan, ki je izkljuéen iz druétva zaradi teijih kréitev discipline, se lahko izjemoma
pritoii na izreéen ukrep potrjen s strani UO HKD MARIBOR. Pritoiba se priporoéeno
posreduje na pisarno HDK MARIBOR najmanj 30 dni pred rednim zborom (“:lanov
HDK MARIBOR. O pritoibi odloéa Zbor élanov na svoji prvi redni seji. Zbor élanov o
izreéenem ukrepu odloéa dvotretinsko in ukrep potrdi ali sprejme drugi ukrep iz
Egetrtega odstavka 38.6lena tega statuta.
Clan; ki je bil izkljuéen iz druétva se ponovno lahko vélani v druétvo po preteéenih 48
mesecih od dneva pravnomoénosti izreéenega ukrepa izkluéitve iz druétva.

Vll. FINANCIRANJE

40. élen

Druétvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
. s élanarino,
o iz naslova materialnih pravic in dejavnosti druétva,
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z darili in volili,
s prispevki donatorjev, sponzorjev, mecenov,
s prostovoljnimi prispevki élanov,
izjavnih sredstev,
iz drugih virov in v skladu s predpisi.

Preseiek prihodkov nad odhodki pri opravljanju dejavnosti oz. pridobitne dejavnosti
druétva, se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog zaradi katerih je bilo
druétvo ustanovljeno. Delitev premoienja med élane je niéna.

41. élen

Finanéno in materialno poslovanje HDK se opravlja v skladu z veljavnimi zakoni oz.
predpisi ter raéunovodskimi standardi in je javno.

V skladu z navedenim sekretar vodi:
o finanéne in materialne evidence po naéelih blagajniékega in materialnega

poslovanje ter
e denarna sredstva v blagajniékem dnevniku.

42. éIen

UO HDK v imenu HDKje upravljavec premiénega in nepremiénega premoienja, ki je
last druétva. Premiéno premoienje se nakupi ali proda s sklepom upravnega odbora.
Nepremiéno premoienje se nakupi ali proda v skladu s sklepom Zbora élanov.
Druétvo kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino, s katero razpolaga.

43. élen

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in uéinkovito uporabo javnih
sredstev, ki jih druétvo prejme za izvajanje osnovne dejavnosti, opravlja raéunsko
sodiéée.

Letno poroéilo o poslovanju, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s
pojasnili k izkazom ter poroéilo o poslovanju druétva, mora druétvo predloiiti
organizaciji, pooblaééeni za obdelovanje in objavljanje podatkov do zadnjega dne v
mesecu marcu tekoéega Ieta skladno s predpisi o raéunovodstvu.

Letno poroéilo sprejme Zbor élanov HDK.

44. élen

Finanéne in materialne Iistine podpisujeta predsednik, podpredsednika in sekretar
upravnega odbora.

UO HDK lahko na predlog élanov U0 ali V2 élanov oz. zastopnikov élanov mlajéih 0d
15 let imenuje dodatno ée do enega podpisnika materialnih dokumentov.

Vsak élan HDK lahko zahteva vpogied v materialno in finanéno poslovanje druétva.
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VIII. PRENEHANJE DRUSTVA

45. éIen

HDK preneha:
0 p0 voi élanov,
. s spojitvijo z drugimi druétvi,
o s spojitvijo k drugemu druétvu in
0 p0 samem zakonu v skladu z odloébo pristojnega organa.

46. élen

Sklep o prenehanju druétva sprejme Zbor éianov. V skIepu mora biti naveden
sorodno druétvo, na katerega se p0 poravnavi vseh obveznosti prenese premoienje
druétva. Ce premoienje ni razdeijeno s sklepom Zbora élanov preide na lokalno
skupnost Maribor - Tabor. Proraéunska sredstva se vrnejo proraéunu. O sklepu o
prenehanju druétva mora predsednik upravnega odbora HDK ali oseba, ki jo
pooblasti Zbor élanov v tridesetih dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priloiiti
poroéilo o razpolaganju s sredstvi druétva, i2 katerega je razviden obseg sredstev,
naéin poravnave obveznosti druétva, viéina javnih sredstev ter njihova vrnitev
proraéunu, ter prenos premoienja druétva na drugo druétvo ali lokalno skupnost.

47. élen

Prenehanje druétva iz razlogov, naétetih v prvem odstavku 37.6lena Zakona o
druétvih ugotovi pristojni organ 2 odloébo.

Pristojni organ objavi sklep o prenehanju druétva na oglasni deski organa. V objavi
mora biti navedeno, da Iahko upniki obvestijo pristojni organ 0 svojih terjatvah, ki jih
imajo do druétva v roku 30 dni 0d objave, sicer b0 upravni organ izdal odloébo o
izbrisu druétva iz registra druétev.

Ce upniki obvestijo pristojni organ 0 svojih terjatvah, ta pa nima podatkov o tem, da
bi druétvo imelo premoienje, morajo v naslednjih 30 dneh pristojnemu organu
predloiiti dokazilo, da so predlagali uvedbo postopka o poplaéilu terjatev, v
nasprotnem primeru pristojni organ izda potrdilo 0 izbrisu druétva iz registra druétev.

Kadar pristojni organ razpolaga s podatki o premoienju druétva, pa postopka ne
predlagajo upniki, ga sodiééu predlaga upravni organ.

Ce druétvo ne ravna p0 drugem odstavku 38.6lena Zakona o druétvih, odloéi o
prenosu premoienja druétva pristojno sodi§ée, skladno s predpisi o Iikvidaciji.

48. éien

Zahtevo za registracijo druétva, ki je nastalo s spojitvijo oziroma registracijo pripojitve
druétva, je druétvo oziroma njegov pravni naslednik dolZan vloiiti v roku 30 dni po
sprejetih statusnih spremembah.
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Druétvo, ki je zaradi spojitve ali pripojitve prenehalo, se iz registra druétev izbriée na _fpodlagi odloébe o registraciji novega druétva oziroma o registraciji pripojitve druétva.

49. élen

Po samem zakonu druétvo preneha, 6e dejansko preneha delovati ali (3e 3 svojimdelovanjem meri na protipravno ruéenje ustavne ureditve, na izvréevanje kaznivihdejanj ali spodbuja k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihujenarodno, rasno, versko ali drugo sovraétvo in nestrpnost oziroma spodbuja k nasiljuIn VOJnI.

IX. PREHODNE IN KONéNE DOLOCBE

50. élen

HDK lahko ima sponzorje in donatorje. Sponzorji so p0 pogodbi lahko fiziéne alipravne osebe, ki druétvu finanéno, materialno, moralno ali kako drugaée pomagajo.Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah organov druétva, vendar nimajopravice odloéanja in imajo le posvetovaini glas.

51. élen

HDK lahko na Zboru élanov na predlog UO podeljuje svojim élanom odlikovanja,priznanja in pohvale.

52. élen

Tolmaéenje statuta HDK, po pisni zahtevi, opravlja upravni odbor s sklepom.Spremembe in dopolnitve teh pravil se opravijo p0 istem postopku kot sprejetjestatuta druétva.

53. élen

V izrednih razmerah in v primeru vojne v R Sloveniji deluje druétvo po navodilihupravnega odbora in v skladu z veljavno zakonodajo s tega podroéja.

StatutHDK Mariborje sprejel Zbor élanov HDK dne 15. junij 2011 in zaéenjajo veljati,ko jih potrdi Upravna enota Maribor. Z dnem sprejetja tega statuta preneha veljatiStatut HDK Maribor sprejet 07. junij 2007 in spremembe statuta 'upravna enota Maribor dne 01.julij 2009.

Miha BUDIMLIC
Predsednik HDK Maribor
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