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Plavalni klub Neptun Celje

Na podlagi določil 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/2011) je skupščina
Plavalnega kluba Neptun Celje na zasedanju, dne 8.9.2016, sprejela spremembe
Statuta Plavalnega kluba Neptun Celje, ki se v čistopisu glasi

STATUT
PLAVALNEGA KLUBA NEPTUN CELJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je: Plavalni klub Neptun Celje (v nadaljevanju PK Neptun), ki je
prostovoljno, samostojno, nedobičkonosno civilnopravno združenje – društvo –
članov, ki jih združuje skupni interes delovati v plavalnem športu, in sicer na področju
organiziranja in izvajanja plavalne vzgoje, šol plavanja, rekreativnega in vrhunskega
plavanja in plavalnih tekmovanj.
2. člen
PK Neptun je član Plavalne zveze Slovenije in član Zveze športnih društev Občine
Celje. Plavalni klub se lahko včlani tudi v druge zveze ali organizacije.
PK Neptun pri svojem delovanju upošteva, da so njegova pravila v skladu z
vsakokratnimi predpisi Republike Slovenije, še posebej v skladu z vsakokratnim
Zakonom o društvih in v skladu s pravili Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK),
Olimpijskega komiteja Republike Slovenije (OKS), Plavalne zveze Slovenije (PZS) in
v skladu s pravili evropske – LEN – in svetovne – FINA – plavalne organizacije.
3. člen
PK Neptun je pravna oseba in ima svoj transakcijski račun. Sedež društva je v Celju.
PK Neptun zastopa in predstavlja predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa to
opravlja predsednikov pooblaščenec, ki ga pooblasti predsednik in je lahko le član
upravnega odbora.
4. člen
PK Neptun ima svoj znak in štampiljko.
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Štampiljka PK NEPTUN je okrogle oblike, v sredini kroga je silhueta plavalke v
skoku, v ozadju pa obris celjskega gradu. Zgoraj je v pol krogu napis NEPTUN,
spodaj pa CELJE.
5. člen
PK Neptun lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo
na področju razvijanja športne in športno rekreativne aktivnosti ter prispevajo k
razvoju sorodnih aktivnosti.
6. člen
Delovanje društva PK Neptun in njegovih organov je javno, v kolikor ni s tem
statutom drugače določeno. Organi PK Neptun so preko predsednika PK Neptun ali
pooblaščenca predsednika dolžni obveščati članstvo in javnost o svojem delu, pri
čemer morajo posebej poskrbeti, da je javnost in članstvo objektivno obveščeno o
delu PK Neptun.
7. člen
PK Neptun člane obvešča predvsem:
- z vpogledom članov PK Neptun v zapisnike vseh organov PK Neptun;
- z objavami preko spletne strani PK Neptun;
- z objavami na oglasni deski PK Neptun;
- preko sredstev javnega obveščanja;
- na druge primerne načine, s katerimi se zagotavlja javnost dela (npr. sestanki s
člani, okrogle mize, tiskovne konference …).
PK Neptun javnost obvešča predvsem:
- z objavami preko spletne strani PK Neptun;
- preko sredstev javnega obveščanja.
Za zagotavljanje javnosti dela PK Neptun ter dajanja resničnih, objektivnih informacij
o delu PK Neptun je odgovoren predsednik PK Neptun. Predsednik PK Neptun oz. v
njegovi odsotnosti pooblaščenec predsednika ali skupščina odloči o morebitni
izključitvi javnosti za posamezne primere.

II. NAMEN IN CILJI PK NEPTUN
8. člen
Namen PK Neptun je spodbujati množičnost in kvaliteto športnega plavanja,
plavalnih aktivnosti (v nadaljevanju plavalni šport), organizirati in izvajati plavalno
vzgojo, šole plavanja, rekreativno in vrhunsko plavanje in plavalna tekmovanja ter
tako prispevati k vsestranskemu razvoju plavanja.
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PK Neptun uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednjih dejavnosti:
- z razvojem množičnosti in kvalitete plavalnega športa in plavalnih aktivnosti;
- z razvojem tekmovalnega plavalnega športa;
- z razvojem vrhunskega plavalnega športa;
- z zagotavljanjem pogojev za delo in aktivnosti članov PK Neptun v okviru letnega
programa;
- z izpeljavo programa dela v skladu z dogovorjenimi stališči članov PK Neptun;
- s spremljanjem, s strani organov PK Neptun, razvoja plavalnega športa,
ugotavljanjem stanja, dajanjem predlogov ter ukrepanjem v skladu s pooblastili
PK Neptun;
- z načrtnim razvijanjem plavalnega športa in plavalnih aktivnosti;
- z organiziranjem nacionalnih in mednarodnih tekmovanj oziroma prvenstev vseh
kategorij v plavalnem športu;
- z organiziranjem drugih prireditev na področju plavalnega športa in rekreativnih
vodnih/plavalnih aktivnosti;
- z verificiranjem tekmovališč v skladu z mednarodnimi pravili;
- z organiziranjem strokovnega usposabljanja in izpopolnjevanja poklicnih in
amaterskih strokovnih kadrov v plavalnem športu in plavalnih aktivnosti;
- s sodelovanjem z drugimi plavalnimi društvi.
9. člen
PK Neptun lahko v skladu z zakonom opravlja tudi pridobitne dejavnosti, in sicer:
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu, oglasov, katalogov, vzorcev ali
s podobnimi načini prodaje. Kupec posreduje svoje naročilo po pošti, internetu ali po
telefonu. Naročeno blago je kupcu lahko dostavljeno fizično ali pa ga ta presname z
interneta.
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic;
od tega: prodaja raznovrstnega blaga na stojnicah, od vrat do vrat, prek prodajnih
avtomatov, dražbe na prostem in prek potujočih zastopnikov
R93.190 Druge športne dejavnosti, od tega:
organiziranje in promocija športnih dogodkov, s športnimi objekti ali brez njih,
dejavnosti samostojnih športnikov, sodnikov, časomerilcev idr., dejavnost športnih lig,
zvez ipd., dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas od tega:
druge dejavnosti povezane z zabavo in rekreacijo, organiziranje predstav in prireditev
razvedrilne narave, tudi ognjemetov, dejavnosti rekreacijskih parkov, kopališč, plaž,
termalnih rivier, vključno z izposojanjem opreme, kot so kopalne kabine in omarice,
ležalniki itd.
M73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
Opravljanje oglaševalskih storitev, vključno s svetovanjem, kreiranjem in izdelavo
oglaševalskega gradiva.
5
Plavalni klub Neptun Celje

P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije; od tega: izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju
športa in rekreacije, ki je formalno organizirano, bodisi za skupine ali posameznike, in
poteka v različnih oblikah (šola, tečaj, tabor z nastanitvijo) in v različnih okoljih (na
terenu, pri tečajniku idr.), plavalne šole, dejavnost samostojnih športnih inštruktorjev,
učiteljev, trenerjev.
J58.190 Drugo založništvo; od tega: izdajanje katalogov, fotografij, gravur, razglednic,
voščilnic, obrazcev, plakatov, posterjev, reprodukcij umetniških del, reklamnega
materiala in drugega tiskanega gradiva( tudi na internetu)
I56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi od tega:
strežba jedi na športnih prireditvah

priložnostna priprava in

I56.300 Strežba pijač, od tega priprava in strežba pijač na športnih prireditvah
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
R93.120 Dejavnost športnih klubov
10. člen
PK Neptun lahko v skladu z zakonom zaupa opravljanje pridobitne dejavnosti
pravnim osebam ali fizičnim osebam. Pravno oziroma fizično osebo izbere upravni
odbor PK Neptun.
Z izvajalcem pridobitne dejavnosti se sklene zakupna, podjemna ali druga ustrezna
pogodba.
11. člen
PK Neptun lahko v skladu z zakonom ustanovi tudi gospodarsko družbo. O
ustanovitvi takšne družbe odloči upravni odbor PK Neptun, ki hkrati imenuje
direktorja te družbe.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga PK Neptun doseže z neposrednim
opravljanjem pridobitne dejavnosti, se mora porabiti za uresničevanje ciljev,
navedenih v tem statutu oz. za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
III. ČLANSTVO PK NEPTUN
12. člen
Član PK Neptun lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba (ki jo zastopa direktor
ali odgovorna oseba pravne osebe), ki deluje na področju plavalnega športa ter
sprejema statut in pravila PK Neptun – to so redni člani (v nadaljevanju imenovani
člani).
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Člani PK Neptun so lahko tudi mladoletne osebe, ki svoje pravice in obveznosti iz
naslova članstva uresničujejo preko vsaj enega njihovega zakonitega zastopnika.
Mladoletni člani nimajo aktivne in pasivne volilne pravice do izpolnjenega 15. leta
starosti, pač pa njihovo voljo izraža eden od staršev.
Članstvo v PK Neptun je prostovoljno.
13. člen
Zainteresirane pravne osebe, ki želijo postati člani, morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
- da so registrirani v skladu z zakonom;
- da njihova pravila niso v nasprotju z določili tega statuta;
- da jim ni bila s pravnomočnim aktom izrečena sankcija izključitve iz PK Neptun.
14. člen
Prosilcu (fizična ali pravna oseba) se v podpis predloži pristopna izjava, s katero se
zaveže, da bo spoštoval pravila PK Neptun, po podpisu pristopne izjave pa o včlanitvi
odloči upravni odbor kluba. Pristopno izjavo mladoletne osebe, do dopolnjenega 7.
leta starosti mora podpisati zakoniti zastopnik, pristopno izjavo mladoletne osebe,
stare od 7 let do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiše mladoletna oseba, vendar
mora soglasje k pristopu podati zakoniti zastopnik.
Zoper odločitev upravnega odbora, s katero se vloga za včlanitev zavrne z
obrazloženim sklepom, je dovoljena pritožba v roku 8 dni po prejemu sklepa. O
pritožbi odloča skupščina PK Neptun.
15. člen
Članstvo v PK Neptun preneha z:
- izstopom člana;
- izključitvijo člana;
- s smrtjo člana;
- s prenehanjem pravne osebe.
16. člen
Član lahko izstopi iz PK Neptun ob koncu tekmovalne sezone, to je s 30. 9. tekočega
leta brez obrazložitve. Izstop mora sporočiti upravnemu odboru do 31. 8. tekočega
leta, in sicer s priporočenim pismom. Izstopni izjavi pravne osebe mora le-ta
predložiti odločitev pristojnega organa izstopajočega člana – pravne osebe o izstopu
iz PK Neptun.
O izstopu člana pred koncem tekmovalne sezone odloči upravni odbor na
obrazloženo vlogo člana.
Pravice člana, katerega članstvo je prenehalo, prenehajo po koncu tekmovalne
sezone – s 30. 9. tekočega leta, v katerem je pisno sporočil svoj izstop.
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Obveznosti člana prenehajo, ko jih član v celoti izpolni.
17. člen
V primeru, izstopa člana, ki je hkrati tudi tekmovalec, mora PK Neptun plačati
odškodnino za prestop, kot pogoj za pridobitev izpisnice zaradi včlanitve v drug
plavalni klub oziroma plavalno društvo.
O višini odškodnine odloči upravni odbor. Upravni odbor lahko s sklepom plačilo
odškodnine tudi oprosti.
18. člen
Član je lahko izključen iz PK Neptun, če:
- huje krši določila tega Statuta, druga pravila PK Neptun ali Pravila Plavalne zveze
Slovenije;
- ne izpolnjuje svojih obveznosti po tem statutu, kljub temu da je disciplinska komisija
določila rok za izpolnitev obveznosti in hkrati zagrozila z izključitvijo
- s svojimi ravnanji kvari ugled in dobro ime PK Neptun.
O izključitvi člana odloča Upravni odbor s sklepom. Zoper ta sklep je dovoljena
pritožba, ki ne zadrži izvršitve. Članstvo preneha z dnevom vročitve sklepa. O pritožbi
odloča Skupščina PK Neptun.
Pred odločitvijo o izključitvi mora imeti član možnost izjave oziroma zagovora.
19. člen
Člani PK Neptun imajo naslednje pravice:
- da predlagajo in odločajo o programu dela PK Neptun;
- da enakopravno v okviru namena PK Neptun uresničujejo svoje interese;
- da so informirani o delu in sklepih organov PK Neptun;
- da predlagajo obravnavanje vprašanj posamičnih in skupnih interesov;
- da sprožijo vprašanja odgovornosti članov, organov PK Neptun in članov organov
PK Neptun;
- da volijo in so voljeni v organe PK Neptun;
- da sodelujejo na prireditvah in tekmovanjih, organiziranih v okviru PK Neptun in
drugih športnih organizacij, katerih članica je PK Neptun.
20. člen
Člani PK Neptun imajo naslednje dolžnosti:
- da delujejo v smislu namena, ciljev in delovanja PK Neptun;
- da spoštujejo pravila PK Neptun in z njimi usklajujejo svoje akte;
- da izvršujejo sklepe oziroma odločitve organov PK Neptun;
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- da upoštevajo enakost in suverenost vseh članov PK Neptun ob upoštevanju
enakega varovanja pravic, dobronamernega izpolnjevanja obveznosti in mirnega
reševanja sporov;
- da izvršujejo prevzete obveznosti;
- da redno poravnavajo finančne obveznosti do PK Neptun;
- da skrbijo za ugled PK Neptun;
- da delujejo v skladu z zakoni.
21. člen
Častne člane kluba imenuje skupščina.
Skupščina PK Neptun lahko posamezniku zaradi izjemnih zaslug na področju
plavanja v Sloveniji in tujini podeli naslov Častnega člana PK Neptun.
Funkcija častnega člana je doživljenjska.
Častni član je član skupščine brez glasovalne pravice, prav tako nima pravice biti
izvoljen v ostale organe PK Neptun. Glede ostalih pravic in dolžnosti se smiselno
uporabijo določila o pravicah in dolžnostih članov PK Neptun. Častnega člana PK
Neptun se vabi na vse seje skupščine lahko pa se ga vabi na seje upravnega odbora,
kjer lahko prisostvuje, razpravlja, nima pa glasovalne pravice.
22. člen
Skupščina lahko fizični osebi ali pravni osebi zaradi izjemnih ali znatnih finančnih
podpor, ki so oziroma bodo prispevale k napredku plavanja, podeli naslov
Podpornega člana PK Neptun.
Funkcija podpornega člana preneha s smrtjo fizične osebe, s prenehanjem pravne
osebe ali s prenehanje fizične osebe, ki samostojno opravlja dejavnost.
Podpornega člana PK Neptun se obvezno vabi na vse seje skupščine, lahko se ga
vabi na seje upravnega odbora, kjer lahko prisostvuje, razpravlja, nima pa glasovalne
pravice.
23. člen
Uporabniki programov so fizične ali pravne osebe, ki koristijo oz. se vključujejo v
programe aktivnosti, ki jih izvaja PK Neptun in niso člani.
Uporabniki programov nimajo aktivne in pasivne volilne pravice, so pa zavezani
plačevati sofinanciranje programov.

9
Plavalni klub Neptun Celje

IV. ORGANI PK NEPTUN
24. člen
Organi PK Neptun, ki skrbijo za uspešno uresničevanje namena in ciljev PK Neptun,
so:
- skupščina (zbor članov);
- upravni odbor;
- predsednik;
- nadzorni odbor;
- disciplinska komisija;
- tajnik.
25. člen
Volitve članov PK Neptun v organe PK Neptun so praviloma javne, skupščina pa
lahko s posebnim sklepom pred vsakimi volitvami določi, da so volitve tajne.
V. SKUPŠČINA PK NEPTUN
26. člen
Skupščina je najvišji organ PK Neptun in imenuje ter razrešuje člane drugih organov
PK Neptun.
Skupščino sestavljajo vsi člani PK Neptun; redni, častni, podporni.
Glasovalno pravico imajo redni člani skupščine. Mladoletni člani do dopolnjenega 15.
leta starosti nimajo glasovalne pravice, pač pa njihovo voljo izraža eden od staršev.
Ostali člani (častni in podporni) skupščine in mladoletni člani pa imajo pravico
skupščini podajati predloge, pobude in vprašanja.
Predloge, pobude in vprašanja pa lahko podajajo tudi člani upravnega odbora PK
Neptun.
Na skupščini PK Neptun je lahko prisotna javnost, razen v kolikor skupščina ne
odloči drugače.
27. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna.
28. člen
Redno skupščino se skliče najmanj enkrat letno. Skliče jo predsednik PK Neptun ali
upravni odbor.
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Redno skupščino PK Neptun skliče predsednik PK Neptun najmanj 15 dni pred
dnevom seje skupščine. Vabilo mora vsebovati dnevni red. Gradivo k posameznim
točkam dnevnega reda mora biti na razpolago v pisarni PK Neptun. Upravni odbor pa
lahko odloči, da se gradivo v celoti ali v posameznih točkah objavi na spletni strani
PK Neptun.
Člani skupščine lahko v zvezi z gradivom redne skupščine posredujejo vprašanja, na
katera morajo pristojni organi odgovoriti na seji skupščine PK Neptun. Vprašanja
morajo prispeti v pisni obliki v pisarno PK Neptun najkasneje 10 dni pred dnevom
seje.
29. člen
Izredno skupščino skliče predsednik PK Neptun na lastno pobudo ali na zahtevo:
- upravnega odbora PK Neptun;
- najmanj petine članov PK Neptun;
- nadzornega odbora.
Predsednik PK Neptun mora izredno skupščino PK Neptun sklicati v 15 dneh od
prejema pisnega zahtevka. Če v tem času izrednega zasedanja skupščine ne skliče,
jo skliče predlagatelj sam na stroške PK Neptun.
Na izredni skupščini PK Neptun se lahko obravnava samo zadeva, zaradi katere je
bila skupščina sklicana.
Z vabilom na izredno skupščino morajo biti člani skupščine seznanjeni najmanj 10
dni pred dnevom skupščine. Gradivo o zadevi o kateri se bo odločalo mora biti na
razpolago v pisarni PK Neptun. Upravni odbor pa lahko odloči, da se gradivo v celoti
ali v posameznih točkah objavi na spletni strani PK Neptun.
30. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem času začetka Skupščine PK Neptun
prisotnih več kot polovica članov skupščine s pravico glasovanja.
Če ob predvidenem času skupščina ni sklepčna, se seja preloži za 15 minut, po
premoru pa je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov s pravico
glasovanja.
31. člen
Skupščino začne predsednik PK NEPTUN in jo vodi, dokler se ne izvoli delovno
predsedstvo.
Poleg delovnega predsedstva se izvoli še zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika,
po potrebi pa tudi volilno komisijo in druge delovne organe.
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O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva, oba overitelja zapisnika in zapisnikar.
32. člen
Skupščina sklepa z večino glasov navzočih članov z glasovalno pravico, če statut ne
določa drugače.
Skupščina odloča o izključitvi člana PK Neptun z dvotretjinsko večino glasov vseh
prisotnih članov z glasovalno pravico.
Skupščina sprejema Statut PK Neptun, njegove spremembe in dopolnitve ter odloča
o prenehanju PK Neptun z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov z glasovalno
pravico.
33. člen
Skupščina PK Neptun:
Sprejema, spreminja in dopolnjuje:
- Statut PK Neptun;
- Disciplinski pravilnik;
- druge akte PK Neptun, če tako določa statut.
Sprejema:
- poročila organov PK Neptun;
- letno poročilo PK Neptun;
- program dela in program razvoja plavanja in PK Neptun;
- finančni načrt in zaključni račun PK Neptun;
- obliko znakov in simbolov PK Neptun.
Odloča o:
- prenehanju delovanja PK Neptun;
- izključitvi iz članstva PK Neptun.
Voli in razrešuje:
- predsednika PK Neptun;
- člane upravnega odbora PK Neptun;
- predsednika in člane nadzornega odbora;
- predsednika in člane disciplinske komisije;
- častne in podporne člane PK Neptun.
Obravnava in odloča o drugih vprašanjih, če je tako določeno s Statutom PK Neptun
ali če ta vprašanja niso v pristojnosti drugega organa PK Neptun.
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VI. UPRAVNI ODBOR
34. člen
Upravni odbor PK Neptun je organ upravljanja in izvrševanja.
Upravni odbor sestavljajo:
- predsednik PK Neptun, ki je hkrati predsednik upravnega odbora;
- največ 4 člani, ki jih izvoli skupščina PK Neptun na predlog predsednika PK Neptun;
- predstavnik staršev.
Vsi člani upravnega odbora so enakopravni.
Mandatna doba članov upravnega odbora traja dve leti in se lahko po preteku
mandata neomejeno krat ponovi.
35. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Upravni odbor mora skupščini
PK Neptun najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu.
36. člen
Upravni odbor vodi in sklicuje predsednik PK Neptun.
Predsednik upravnega odbora skliče sejo upravnega odbora pisno, preko telefona, emaila ali drugih telekomunikacijskih sredstev.
Sklic seje upravnega odbora lahko zahtevajo tudi 3 člani upravnega odbora ali
nadzorni odbor. Predsednik UO PK Neptun mora v tem primeru sklicati zasedanje
upravnega odbora v 8 dneh od prejema pisnega zahtevka. Če v tem času zasedanja
upravnega odbora ne skliče, ga skliče predlagatelj sam na stroške PK Neptun.
Seje upravnega odbora PK Neptun so lahko tudi korespondenčne, če to narekuje
nujnost zadeve, hkrati pa problematike zaradi nujnosti zadeve ni mogoče obravnavati
na rednem ali izrednem zasedanju.
Sejo UO vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa pooblaščenec predsednika.
37. člen
Upravni odbor lahko odloča, če je na seji prisotnih več kot polovica članov.
Upravni odbor odloča z večino glasov prisotnih članov, če ni s tem statutom drugače
določeno. V primeru neodločenega števila glasov odloča glas predsednika oz. v
njegovi odsotnosti pooblaščenca predsednika.
13
Plavalni klub Neptun Celje

38. člen
Upravni odbor PK Neptun:
Sprejema:
- predlog poslovnega in finančnega načrta;
- poročila o poslovanju in finančnem stanju;
- predlog letnega poročila;
- Pravilnik o sistemizaciji delovnih mest (če je potreben);
- Pravilnik o nagrajevanju;
- druge akte, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti PK Neptun in so v pristojnosti
upravnega odbora PK Neptun.
Imenuje in razrešuje:
- tajnika PK Neptun;
- člane stalnih in začasnih komisij oz. odborov upravnega odbora;
- trenerje, vaditelje;
- direktorje gospodarskih družb po 11. členu tega statuta.
Izvaja naslednje aktivnosti:
- uresničuje sklepe skupščine in program dela;
- poroča skupščini o svojem delu in delu stalnih ter občasnih organov upravnega
odbora;
- pripravlja predlog strategije razvoja plavanja in PK Neptun;
- delegira predstavnike PK Neptun v športne in druge organizacije;
- odloča o zadolževanju in odtujevanju sredstev PK Neptun;
- pridobiva potrebna finančna sredstva za delovanje PK Neptun;
- spremlja delo organov upravnega odbora in sprejema njihova poročila;
- pripravlja predlog dnevnega reda in sklepov za seje skupščine;
- predlaga skupščini sprejem, spremembe in dopolnitve Statuta PK Neptun;
- odloča in daje nagrade ter priznanja članom in drugim organizacijam ter
posameznikom;
- odloča o ustanovitvi gospodarske družbe po 11. členu tega statuta;
- odloča o višini članarine;
- obravnava predloge za sprejem, spremembo ali dopolnitev statuta ter pravil PK
Neptun;
- pripravlja osnutke pravil, sprememb ali dopolnitev aktov PK Neptun in jih predloži
pristojnim organom v sprejem;
- sodeluje pri pripravi strategije razvoja plavanja;
- ocenjuje programe dela trenerjev in vaditeljev;
- predlaga ukrepe in aktivnosti za izboljšanje dela v klubu;
- sodeluje z znanstvenimi organizacijami s ciljem izpopolnjevanja strokovnega dela;
- predlaga merila za izbor novih trenerjev in vaditeljev;
- opravlja druge naloge v skladu s statutom;
- odloča o spremembi naslova sedeža.
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39. člen
Upravni odbor ima lahko stalne in začasne komisije (organi upravnega odbora).
Za normalno izvajanje dela in opravljanje nalog, ki so v pristojnosti upravnega odbora
oziroma nalog, ki jih mora tekoče zagotavljati upravni odbor, lahko oblikuje stalne in
začasne komisije.
Člane in vodjo posameznih komisij imenuje upravni odbor PK Neptun.
Upravni odbor določi komisijam naloge in smernice za njihovo delovanje.
Začasne komisije lahko imajo največ 3 člane.
Komisij upravnega odbora morajo upravnemu odboru poročati o svojem delu in so
mu tudi odgovorni za svoje delo.
40. člen
Mandat članov komisije je vezan na mandat upravnega odbora, po poteku mandata
pa so lahko člani komisij ponovno imenovani.
Komisije veljavno sklepajo, če je navzoča večina članov.
Komisije sprejemajo odločitve z večino glasov navzočih članov, če statut ne določa
drugače.

VII. PREDSEDNIK
41. člen
Predsednik PK Neptun:
- predstavlja in zastopa PK Neptun;
- sklicuje in vodi zasedanje skupščine do izvolitve delovnega predsedstva;
- sklicuje, predlaga dnevni red in vodi seje upravnega odbora;
- podpisuje splošne akte PK Neptun;
- podpisuje pogodbe o zaposlovanju, podjemne in druge pogodbe;
- izvaja druge naloge v skladu z akti PK Neptun, sklepi skupščine PK Neptun in
sklepi upravnega odbora PK Neptun.
Mandatna doba predsednika PK Neptun je dve leti. Po poteku mandata je lahko
ponovno imenovan.
Predsednik PK Neptun je za svoje delo odgovoren skupščini.
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42. člen
Predsednika PK Neptun izvoli skupščina PK Neptun. Kandidate za predsednika PK
Neptun lahko predlaga vsak član skupščine PK Neptun in člani upravnega odbora PK
Neptun.
Kandidati za predsednika PK Neptun morajo skupščini predložiti in obrazložiti
program dela PK Neptun.
43. člen
Predsednik PK Neptun imenuje pooblaščenca predsednika izmed članov upravnega
odbora, ki ga nadomešča v njegovi odsotnosti na prvi seji upravnega odbora.
Če Predsednik PK Neptun pred iztekom mandata odstopi, naloge predsednika do
izvolitve novega predsednika opravlja pooblaščenec predsednika.

VIII. DISCIPLINSKA KOMISIJA PK NEPTUN
44. člen
Člane ter predsednika disciplinske komisije imenuje skupščina PK Neptun za dobo
štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Disciplinska komisija ima tri člane. Disciplinska komisija deluje v senatu treh članov.
Predsednika imenuje skupščina.
45. člen
Disciplinska komisija:
- vodi disciplinske postopke v skladu z disciplinskim pravilnikom;
- opravljajo druge naloge v skladu z pravili PK Neptun;
- v primeru ugotovljenih nepravilnosti izreka sankcije v skladu s pravili PK Neptun.
46. člen
Zoper odločitev disciplinske komisije je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti v
roku 15 dni od prejema pisnega odpravka odločbe disciplinske komisije na upravni
odbor, ki o pritožbi dokončno odloči. V primeru, da se kršitev nanaša na
posameznega člana upravnega odbora, o pritožbi odloči skupščina.
47. člen
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini PK Neptun in ji mora
poročati o svojem delu.
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Disciplinska komisija deluje po določilih Disciplinskega pravilnika PK Neptun.
Podrobnejša pravila o pristojnostih, organizaciji, delovanju in postopanju disciplinske
komisije, disciplinske prekrške in sankcije zanje določa Disciplinski pravilnik PK
Neptun, ki ga sprejme skupščina PK Neptun.
48. člen
Članstvo v disciplinski komisiji je nezdružljivo s članstvom v ostalih organih PK
Neptun.

IX. NADZORNI ODBOR PK NEPTUN
49. člen
Nadzorni odbor ima predsednika in njegovega namestnika.
Predsednika nadzornega odbora in njegovega namestnika imenuje skupščina za
dobo štirih let, po končanem mandatu sta člana lahko ponovno imenovana.
50. člen
Nadzorni odbor izvaja:
- nadzor nad zakonitostjo PK Neptun oziroma organov PK Neptun;
- nadzor nad izvajanjem odločitev vseh organov PK Neptun;
- nadzor nad zakonitostjo in korektnostjo finančno-materialnega poslovanja PK
Neptun;
- nadzira skladnost in zakonitost vseh aktov PK Neptun;
- nadzira skladnost oziroma sprejemanje pravil posameznih članov PK Neptun s
statutom PK Neptun in ostalimi pravili PK Neptun;
- nadzira zakonito delovanje članov PK Neptun;
- v primeru ugotovljenih nepravilnosti o teh poroča disciplinski komisiji, upravnemu
odboru in skupščini.
51. člen
Nadzorni odbor o ugotovitvah odloča s sklepom. Zoper odločitev nadzornega odbora
je dovoljena pritožba, ki jo je potrebno vložiti v roku 15 dni od prejema pisnega
odpravka odločbe nadzornega odbora na upravni odbor, ki o pritožbi dokončno
odloči. V primeru, da se kršitev nanaša na upravni odbor ali disciplinsko komisijo, o
pritožbi odloči skupščina.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini in ji najmanj enkrat letno
poroča o svojem delu.
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52. člen
Članstvo v nadzornem odboru je nezdružljivo s članstvom v ostalih organih PK
Neptun.

X. TAJNIK PK NEPTUN

53. člen
Tajnika imenuje upravni odbor PK Neptun za dobo dveh let, po poteku mandata pa je
lahko ponovno imenovan.
54. člen
Tajnik:
- odgovarja za zagotovitev javnosti dela;
- odgovarja in skrbi za izvajanje administrativnih del;
- opravlja druge naloge, ki mu jih naloži predsednik, upravni odbor in skupščina ali pa
so te določene z ostalimi pravili PK Neptun.
Tajnik je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru PK Neptun.

XI. ZBOR PLAVALNIH SODNIKOV PK NEPTUN

55. člen
Zbor plavalnih sodnikov PK Neptun (v nadaljevanju ZPS) je strokovna organizacija
PK Neptun, ki združuje vse aktivne plavalne sodnike PK Neptun.
Organizacija ZPS, organi ZPS in njihove pristojnosti ter način odločanja in delovanja
kot tudi druga vprašanja pomembna za delo ZPS, se lahko urejajo s pravili ZPSS, ki
morajo biti v skladu s Statutom PK Neptun, Statutom PZS in mednarodnimi pravili
FINA in LEN. Predsednika ZPS predlaga upravni odbor PK Neptun. Za svoje delo je
odgovoren upravnemu odboru.
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XII. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE
56. člen
Dohodki PK Neptun so:
- članarine;
- dotacije občin, regij, državnih in drugih organov;
- prihodki od organizacije tekmovanj in ostalih prireditev;
- prihodki iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti PK Neptun;
- sponzorska in donatorska sredstva;
- drugi finančni viri.
57. člen
Finančno poslovanje PK Neptun je javno. PK Neptun razpolaga s finančnimi sredstvi
v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina PK Neptun
in v skladu z operativnimi odločitvami upravnega odbora.
Če PK Neptun pri izvajanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki,
ga mora porabiti za uresničevanje ciljev, določenih s tem statutom.
Za finančno poslovanje PK Neptun je odgovoren predsednik. Finančne in materialne
listine podpisuje predsednik PK Neptun. Predsednik lahko za podpisovanje teh listin
pisno pooblasti tudi osebo, ki bo operativno izvajala računovodske in finančne
storitve.
PK Neptun mora za poslovno leto izdelati letno poročilo, ki mora vsebovati bilanco
stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili ter poročilo o poslovanju PK Neptun.
Za operativno izvajanje računovodskih in finančnih storitev skrbi pooblaščena oseba
(lahko tudi pravna), vse v skladu s predpisi, računovodskimi standardi za društva,
sklepi upravnega odbora in skupščine ter v skladu s Pravilnikom o računovodstvu PK
Neptun.

XIII. PRENEHANJE PK NEPTUN
58. člen
PK Neptun preneha v skladu z zakonom.
V primeru prenehanja PK Neptun premoženje pripada Mestni Občini Celje.
Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna, se vrnejo proračunu, preostanek
premoženja pa prenese na prevzemnika premoženja z dnem izbrisa društva iz
registra društev.
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XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
59. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določbe statuta, ki je bil sprejet na
zasedanju skupščine dne 30.4.2013.
60. člen
Volitve v organe PK Neptun, ki že obstajajo, morajo v skladu s tem statutom biti
opravljene najkasneje do izteka mandata posameznega organa.
61. člen
Določbe tega statuta začnejo veljati z dnem sprejetja na skupščini PK Neptun.
Statut je bil sprejet 8.9.2016 na zasedanju skupščine PK Neptun.

Predsednik PK NC:
Mitja Ručigaj
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