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Na podlagi 4. in 9. člena  Zakona o društvih (Uradni list R Slovenije , št. 61/06, 58/09 in 
39/11) so člani Teniškega kluba Tržič na skupščini dne   5. 10. 2013 sprejeli naslednji 
 
 
 
 
 

STATUT TENIŠKEGA KLUBA TRŽIČ 
 

 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen 
 
Teniški klub Tržič (v nadaljevanju TKT) je samostojno, neprofitno, prostovoljno združenje 
ljubiteljev teniškega športa, tekmovalcev, trenerjev in organizatorjev, ki združuje, vključuje in 
povezuje članstvo na amaterski ravni.  
 
2. člen 
 
TKT je pravna oseba zasebnega prava in je vpisan v register društev pri Upravni enoti Tržič. 
TKT se prostovoljno včlani v Teniško zvezo Slovenije. 
 
3. člen 
 
TKT deluje na območju občine Tržič. Delovanje TKT ni časovno omejeno. 
 
4. člen 
 
Ime kluba: TENIŠKI KLUB TRŽIČ. Sedež kluba je v občini Tržič. 
 
Klub ima žig okrogle oblike in premera 30 mm.  Zgoraj je napis TENIŠKI KLUB, spodaj pa 
TRŽIČ. Preko sredine je v velikosti 7mm teniška žogica in TKT 
 
 
II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST KLUBA  
 
5. člen 
 
Namen delovanja TKT je organizirano razvijanje in usmerjanje igranja in razvoja tenisa. 
 
Cilj TKT je skrb za: 
 

- športno in teniško vzgojo, 
- športno teniško rekreativno dejavnost, 
- množičnost in popularizacijo teniškega športa v skladu s potrebami in željami članov, 

veteranov ter predvsem mladih, 
- tekmovalni teniški šport, 
- športna teniška tekmovanja in prireditve, 
- razvijanje osebnostnih lastnosti članov kot so občutek za delo v skupnosti, disciplina, 

samokritičnost, prijateljstvo in vzgoja v fair-playu. 
 
6. člen 
 
TKT lahko opravlja pridobitno dejavnost, povezano z namenom in cilji TKT, kot dopolnilno 
dejavnost nepridobitni dejavnosti in le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in 
ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Poleg dejavnosti iz 1. odstavka je taka 
pridobitna dejavnost lahko tudi:   
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- N77.210 - dajanje športne opreme v najem in zakup, 
- P85.510 - izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 

rekreacije  
- R93.120 - dejavnost športnih klubov, 
- R93.190 - druge športne dejavnosti 

 
Za zadovoljevanje potreb članov, klub kot postranskega pomena izvaja gostinsko dejavnost v 
svojih klubskih prostorih in na zemljišču ob klubskih prostorih ali pa jo poveri drugim osebam 
na temelju pogodbe. Po standardni klasifikaciji je to: 
 

- I. 56.102 okrepčevalnica in podobni obrati, 
- I. 56.104 začasni gostinski obrati, 
- I. 56.290 druga oskrba z jedmi, 
- I. 56.300 strežba pijač 

 
7. člen 
 
Cilje navedene v 5. členu TKT uresničuje z naslednjimi nepridobitnimi dejavnostmi: 
 

- prirejanje in organizacija tekmovanj ter sodelovanje članov TKT na tekmovanjih, ki jih 
organizirajo druga teniška združenja, 

- širjenje in popularizacija teniškega športa preko sredstev javnega obveščanja, 
- prirejanje tečajev tenisa, 
- vzgoja in strokovno izpopolnjevanje kadra za področje teniškega športa, 
- obravnavanje vprašanj in nalog skupnega pomena za razvoj teniškega športa v 

občini in usklajevanje dejavnosti TKT z dejavnostjo drugih športnih združenj, 
- prizadevanjem za krepitev in širjenje materialne osnove TKT, 
- vestnim upravljanjem klubskega premoženja, 
- sodelovanje z društvi in klubi, ki se ukvarjajo z mladimi, 
- sodelovanje s telesnolkulturnimi organizacijami obmejnih pokrajin sosednjih držav. 

 
8. člen 
 
Javnost delovanja se izkazuje s seznanjanjem o finančnem stanju in drugih opravljenih 
nalogah. Zapisniki sej in sklepi organov TKT se lahko objavijo na oglasni deski kluba. 
 
Širša javnost je z delovanjem TKT seznanjena preko sredstev javnega obveščanja. 
 
 
III. ČLANSTVO 
 
9. člen 
 
Članica ali član TKT ( v nadaljevanju: član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki sprejema 
Statut, se po njem ravna in izrazi željo postati njegov član ter v ta namen da pisno pristopno 
izjavo Upravnemu odboru (v nadaljevanju: UO) kluba ter plača letno članarino. O sprejemu 
odloča UO. 
 
Pristopno izjavo za osebe mlajše od 7 let podpiše njegov zakoniti zastopnik, ki za takega 
člana tudi plača članarino. Za osebe od 7. do 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik dati 
pisno soglasje. 
 
Članstvo v TKT je prostovoljno. 
 
10. člen 
 
Število članov se s sklepom Upravnega odbora lahko omeji glede na število teniških igrišč s 
katerimi klub razpolaga. 
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11. člen 
 
Pravice članov: 
 

- da volijo in da so izvoljeni v organe TKT, 
- da sodelujejo pri delu organov TKT, 
- da dajejo predloge in pripombe organom kluba, 
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba, 
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem ter materialnim in finančnim stanjem 

TKT, 
- da v skladu s predisanimi pogoji uporabljajo naprave in objekte TKT za vadbo in 

tekmovanja, 
- da nastopajo v ekipah TKT v skladu z rezultati, 
- da sprejmejo nagrade in pohvale 
- da uživajo ugodnosti, ki jih nudi TKT. 

 
12. člen 
 
Dolžnosti članov TKT so: 
 

- da se ravnajo po tem statutu in da uresničujejo sklepe organov TKT, 
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničevanju delovnega 

programam TKT, 
- da na tekmovanjih in prireditvah ter pri sooblikovanju klubskega življenja skrbijo za 

ugled TKT, 
- da vestno in odgovorno izpolnjujejo obveznosti do sponzorjev TKT, 
- da se izpopolnjujejo v športu ter znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane TKT, 
- da redno plačujejo članarino in stroške uporabe igrišč, 
- da skrbijo za objekte kluba in za sredstva s katerimi TKT razpolaga, 
- da spoštujejo pravila obnašanja članov TKT 

 
13. člen 
 
Posameznikom in pravnim osebam, ki so pomembno prispevali k ugledu in materialni blaginji 
TKT se lahko podeli naziv častnega člana. Častne člane na predlog Upravnega odbor 
imenuje skupščina TKT. Častnemu članu ni potrebno plačevati članarino. 
 
14. člen 
 
Za svoje delo v TKT člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za posebne dosežke, oziramo 
za posebne naloge lahko UO s sklepom dodeli posamezniku ustrezno nagrado. 
 
15. člen 
 
Članstvo v TKT preneha: 
 

- z izstopom. Član izstopi iz TKT prostovoljno z ustno ali pisno izjavo naslovljeno na 
UO TKT, 

- s črtanjem. Član se črta, če do 30. 6. v letu, kljub opozorilu ne poravna članarine za 
tekoče leto ali drugih materialnih obveznosti. Odločitev o črtanju sprejme UO TKT. 

- z izključitvijo. Člana TKT se lahko izključi če grobo krši pravice in dolžnosti članov ali 
če zavestno ravna proti interesom in ugledu TKT ali če je pravnomočno obsojen 
zaradi kaznivega dejanja. O izključitvi člana na prvi stopnji odloča disciplinska 
komisija s sklepom, ki je izdan v skladu z disciplinskim pravilnikom. Na drugi stopnji 
pa o izključitvi odloča skupščina kluba.  

- s smrtjo člana 
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16. člen  
 
Zoper sklep disciplinske komisije ali upravnega odbora se član v tridesetih (30) dneh lahko 
pritoži na Skupščino. Skupščina mora pritožbo obravnavati na prvi sklicani redni ali izredni 
seji in o njej odločiti. 
 
Zoper odločitev skupščine ima prizadeti član pravico v roku enega leta od sprejetja končne 
odločitve pred sodiščem izpodbijati odločitve organov kluba, ki so bile sprejete v nasprotju z 
zakonom, tem Statutom in drugim splošnim aktom kluba. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji 
je bila prošnja za sprejem v članstvo zavrnjena. 
 
Izpodbijanje odločitve organov kluba pred sodiščem ni dopustno, če ni bila vložena pritožb na 
na Skupščino kluba. 
 
 
IV. ORGANI KLUBA 
 
17. člen 
 
Organi TKT so: 
 

- skupščina, 
- upravni odbor (UO), 
- nadzorni odbor (NO), 
- disciplinska komisija (DK) 

 
18. člen 
 
Skupščina je najvišji organ TKT. Sestavljajo jo vsi člani in častni člani kluba. 
Osebe mlajše od 15 let na skupščini zastopajo zakoniti zastopniki. 
 
Pravno osebo kot častnega člana predstavlja njen pooblaščeni predstavnik. 
 
19. člen 
 
Skupščina je lahko redna, volilna ali izredna. Redna skupščina se skliče praviloma vsako leto.  
 
Skupščino TKT skliče UO. UO pripravi dnevni red in drugo potrebno gradivo. 
 
Izredna skupščina se skliče na podlagi sklepa UO, na pisno zahtevo NO ali na pisno zahtevo 
1/3 članov TKT. Izredna seja skupščine obravnava samo tista vprašanja, zaradi katerih je bila 
sklicana. UO je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku 1 (enega) meseca od 
dneva, ko je prejel pisno zahtevo. Če UO tega ne stori, jo po preteku roka lahko skliče 
predlagatelj. 
 
Sklic seje skupščine mora biti objavljen z dnevnim redom in posredovan članom najmanj 8 
(osem) dni pred sklicem. Namesto z vabilom se skupščina lahko skliče z objavo na oglasni 
deski TKT najmanj 14 (štirinajst) dni pred sklicem.  
 
20. člen 
 
Redna skupščina odloča o vseh vprašanjih, ki so na dnevnem redu. Dnevni red pripravi UO, 
na sami seji pa se ta lahko dopolni ali spremeni. O tem odloči skupščina z večino glasov 
prisotnih članov kluba. 
 
21. člen 
 
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi 
statuta TKT ali pa o prenehanju delovanja kluba je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve 
tretjini navzočih članov z glasovalno pravico. 
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Glasovanje na skupščini je načeloma javno, z dviganjem rok. Način glasovanja določi 
skupščina. Če se skupščina odloči za tajno glasovanje, se le-to izvede z glasovnicami. Vsak 
član ima en glas, za člane mlajše od 15 let glasujejo zakoniti zastopniki. 
 
22. člen 
 
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki želijo biti neposredno ali posredno povezani ali 
seznanjeni z delom kluba. Seji lahko prisostvujejo tudi vabljeni predstavniki drugih društev in 
zvez, predstavniki sponzorjev, predstavniki državnih organov, predstavniki občine Tržič ter 
predstavniki sredstev javnega obveščanja. Imenovani lahko sodelujejo v razpravi, vendar 
nimajo pravice odločanja o zadevah, o katerih sklepa skupščina. 
 
23. člen 
 
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. 
 
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut, nakar 
skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot dve desetini članov. 
 
Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek odloži za nadaljnih 15 minut, nakar je 
skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj deset članov. 
 
V kolikor tudi po pol ure skupščina ni sklepčna, predsednik kluba preloži sejo skupščine na 
nov datum, vendar je lahko preložena največ za 15 dni.  
 
24. člen 
 
Skupščino odpre predsednik kluba. Redno kupščino vodi predsednik TKT. Za izredno in 
volilno skupčino pa skupščina izvoli delovno predsedstvo. 
 
Skupščina izvoli tudi zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. 
 
Po potrebi skupščina lahko izvoli tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko 
komisijo in druge delovne organe. 
 
25. člen 
 
Skupščina odloča o: 
 

- dnevnem redu, 
- razpravlja o delu in poročilih UO in NO ter sklepa o poročilih, 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun TKT, 
- sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut, 
- določa smernice razvoja TKT, 
- sprejema program dela TKT, 
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
- odloča o pritožbah zoper sklepe organov TKT, 
- odloča o prenehanju delovanja TKT, 
- voli predsednika TKT, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, 
- odloča o pritožbi zoper sklep disciplinske komisije 
- odloča o drugih vprašanjih, o katerih ne odloča UO. 

 
26. člen 
 
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik oz. oseba, ki vodi 
skupščino ter oba overovatelja in zapisnikar. 
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27. člen 
 
Upravni odbor vodi delo kluba, je izvršilni organ skupščine in je zadolžen za opravljanje 
organizacijskih, upravnih, administrativnih, finančnih in strokovno-tehničnih zadev, ki po svoji 
naravi spadajo v delovno področje UO ali pa mu jih naloži skupščina TKT. 
 
28. člen 
 
UO šteje pet članov. Sestavljajo ga predsednik ter štirje člani, ki jih izvoli skupščina. UO 
izmed članov UO izvolijo podpredsednika, ki v času odsotnosti nadomešča predsednika z 
vsemi pooblastili. 
 
Članom UO se lahko določijo naloge za posamezna področja dela TKT. 
 
29. člen 
 
Delo UO vodi predsednik TKT. Seje UO sklicuje predsednik v pisni obliki ali na drug način, ki 
je dogovorjen najmanj pet dni pred sejo. 
 
30. člen 
 
UO sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje 
glasuje večina navzočih članov UO. 
 
31. člen 
 
Upravni odbor ima naslednje naloge: 
 

- skrbi za izvajanje sklepov skupščine, 
- neposredno uresničuje naloge in cilje TKT, 
- sklicuje skupščino ter pripravlja poročila o delu ter predloge za skupščino, 
- pripravlja predlog Statuta, predlog dopolnitev/sprememb Statuta ter sprejema akte 

kluba, 
- sestavlja in sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
- vodi športno in rekreacijsko politiko kluba 
- določa letno članarino in igralnino, 
- določa najvišje dopustno število članov kluba, 
- določa cenike za usluge kluba, 
- imenuje blagajnika, tajnika, po potrebi imenuje komisije in neposredne izvajalce za 

upravljanje dejavnosti kluba, 
- odloča o predlogih in mnenjih komisij ter o pobudah in predlogih članov, 
- odloča o sklepanju pogodb, 
- daje predloge o postranski pridobitni dejavnosti, 
- skrbi za materialno in finančno poslovanje, 
- določa letni koledar tekmovanj in prireditev, 
- predpisuje pravila obnašanja članov kluba, 
- skupščini predlaga posamezne člane za priznanja in nagrade ter pohvale, 
- zagotavlja delovanje kluba, skladno z zakonodajo in Statutom, 
- opravlja vse druge naloge, ki se pokažejo kot potrebne za delovanje kluba. 

 
32. člen 
 
Predsednik kluba zastopa, vodi in predstavlja klub. V primeru odsotnosti ga zastopa 
podpredsednik. 
 
Predsednik kluba je odgovoren za delovanje in zakonito poslovanje kluba v skladu s Statutom 
in pravnim redom. Za svoje delo je odgovoren skupščini. 
 
Predsednika kluba neposredno voli Skupščina. Je predsednik UO ter odredbodajalec za 
finančno in materialno poslovanje. 
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Predsednik kluba je dolžan zadržati sklep katerega koli organa kluba, če meni, da je v 
nasprotju z akti kluba. O zadržanju obvesti v roku osmih (8) dni organ, ki ga je sprejel ter NO 
kluba. 
 
33. člen 
 
Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli skupščina. Izmed sebe izvolijo predsednika. Član 
NO ne more biti član UO. 
 
NO je organ kluba, ki spremlja delo UO med dvema skupščinama in nadzira finančno in 
drugo poslovanje kluba. NO ima pravico vpogleda v celotno dokumentacijo kluba. NO poroča 
skupščini. 
 
Predsednik NO je vabljen na seje UO. Predsednik NO za udeležbo na seji UO lahko pooblasti 
člana NO. 
 
NO v primeru hujših kršitev Statuta lahko skliče izredno sejo skupščine TKT. 
 
34. člen 
 
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina. Predsednika izvolijo na prvi 
seji. 
 
Disciplinska komisija obravnava prijave o prekrških na prvi stopnji v skladu s pravilnikom 
disciplinskega razsodišča. 
 
Za disciplinski prekršek članov kluba se šteje hujše nespoštovanje Statuta, pravil in sklepov 
organov TKT ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled kluba. 
 
35. člen 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih Disciplinska komisija (DK) lahko izreče so: 
 

- opomin, 
- javni opomin, 
- izključitev iz članstva. 

 
O pritožbah zoper izrečene ukrepe DK odloča Skupščina kluba kot drugostopenjski organ. 
 
 
V. VOLITVE 
 
36. člen 
 
Mandat predsednika UO, NO in DK traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni. Volijo se na 
volilni skupščini po postopku, ki ga določi skupščina. 
 
Kandidata za predsednika in kandidate za UO, NO in DK lahko prelaga UO, skupina najmanj 
petih članov kluba ali pa jih predlaga skupščina. Kandidati morajo dati soglasje za 
kandidiranje. 
 
Kandidat za predsednika naj bi imel strokovne in vodstvene sposobnosti za vodenje kluba. 
 
Mandat izvoljenim in imenovanim, ki jih izvede UO traja do izteka mandata UO. 
 
 
VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA 
 
37. člen 



 8 

 
Dohodki kluba so: 
 

- članarina in igralnina, 
- dotacija občine, 
- dohodki od organizacije tekmovanj in prireditev, 
- vstopnina, 
- sponzorstva, 
- sredstva od zaračunavanja storitev drugim organizacijam in klubom, 
- dohodki iz postranske dejavnosti po 6. členu Statuta, 
- darila in volila, 
- druge dotacije 

 
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki po zaključnem računu za koledarsko leto mora 
TKT uporabiti izključno za izvajanje svoje osnovne dejavnosti. Enako velja za presežek 
prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže s postransko pridobitno dejavnostjo iz 6. člena 
Statuta. 
 
37. člen 
 
Klub gospodari z vsemi finančnimi sredstvi in premoženjem. Premoženje predstavljajo vse 
premičnine in nepremičnine, ki so v lasti kluba in so vpisane v inventurno premoženje kluba. 
S premoženjem upravlja UO. 
 
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa UO, 
nepremičnine pa le na podlagi sklepa skupščine. 
 
38. člen 
 
Materialno in finančno poslovanje kluba ureja letni finančni načrt, ki ga sprejme UO za tekoče 
leto. 
 
39. člen 
 
Materialno in finančno poslovanje poteka preko banke in mora biti v skladu z načeli, ki veljajo 
za finančno poslovanje društev in v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega 
poslovanja. 
 
Računovodja vodi finančno poslovanje kluba po predpisih o materialno-finančnem 
poslovanju. Denarna sredstva kluba vodi blagajnik v blagajniški knjigi. 
 
Blagajnik tekoče poroča predsedniku in UO o finančnem poslovanju TKT. Blagajnik vsako 
leto pripravi zaključni račun in ga predloži UO in NO. Zaključni račun sprejme skupščina. 
 
40. člen 
 
Odredbodajalec je predsednik kluba. V njegovi odsotnosti pa je odredbodajalec 
podpredsednik UO. 
 
Finančne in materialne listine podisujeta predsednik in blagajnik. 
 
UO lahko določi tudi druge osebe pooblaščene za podpisovanje finančnih oz. materialnih 
listin  
 
41. člen 
 
Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno 
poslovanje kluba. 
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VII.  POHVALE, PRIZNANJA IN NAGRADE 
 
42. člen  
 
Zaslužnim aktivnim in častnim članom se za njihove izjemne prispevke podeljujejo pohvale, 
priznanja in nagrade. 
 
Pohvale, priznanja in nagrade se na predlog UO članom podelijujejo na skupščini kluba. 
 
UO sprejme pravilnik o podelitvi pohval, priznanj in nagrad. 
 
 
VIII. PRENEHANJE DELOVANJA KLUBA 
 
43. člen 
 
Klub preneha delovati s sklepom skupščine kluba. Za pravnomočnost tega sklepa je 
potrebno, da je na skupščini prisotnih najmanj dve tretjini članov in da za sklep glasuje dve 
tretjini prisotnih. 
 
44. člen 
 
Klub preneha delovati v primeru odločbe pristojnega upravnega organa ali v primeru, da 
število članov kluba pade pod 10 (deset). 
 
45. člen 
 
Če klub preneha delovati se njegovo premoženje po 2. odstavku 28. člena Zakona o društvih 
prenese na Športno zvezo Tržič. 
 
46. člen 
 
Ob prenehanju delovanja kluba mora predsednik v 30 dneh obvestiti pristojni upravni organ 
zaradi izbrisa kluba iz registra društev. 
 
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
47. člen 
 
Mandat organom kluba, ki so bili izvoljeni po do sedaj veljavnih Pravilih poteče dve leti po 
izvolitvi. 
 
48. člen 
 
Statut stopi v veljavo z dnem, ko ga sprejme Skupščina, uporabljati se začne, ko ga z odločbo 
potrdi pristojni upravni organ in Statut vpiše v register društev. 
 
 
V Križah, 5. 10. 2013 
 
                          
       Tajnik              Predsednik 
 
  Olga Rener                             Janez Slapar 
 


