Na ustanovnem zboru 10.3. 2007 v Cerknici smo na podlagi 9. člena Zakona o društvih
( Ur.l. RS št.:61/06) ustanovni člani in članice sprejeli in na Občnem zboru 17.3. 2008 dopolnili

STATUT

MAŽORETNEGA TWIRLING IN PLESNEGA KLUBA MACE

S sedežem

v Cerknici
in
območjem delovanja
v občini Cerknica in širše v
Republiki Sloveniji

VSEBINA:
I.
SPLOŠNE DOLOČBE
II.
CILJI IN DEJAVNOST
III.
ČLANSTVO
IV.
ORGANIZACIJA
V.
MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
VI.
KONČNE DOLOČBE

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Mažoretni twirling in plesni klub MACE v nadaljnjem besedilu: Klub MACE,
je nepridobitno društvo, ki se ukvarja s plesno dejavnostjo, baton twirling športom ter z mažoretno
dejavnostjo, umetnostjo vrtenja palice, baletnih tehnik in mažoretno plesno dejavnostjo, športno in
rekreativno dejavnostjo ( v nadaljevanju: twirling, plesno in mažoretno dejavnostjo).
2. člen
Klub MACE je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju občine Cerknica in širše v
Republiki Sloveniji. Sedež Kluba MACE je v Cerknici.
Klub MACE se lahko povezuje in sodeluje z domačimi in tujimi društvi, klubi, zvezami ter
drugimi organizacijami.
3. člen
Mažoretni twirling in plesni klub MACE ima pečat z napisom Mažoretni twirling in plesni klub
MACE CERKNICA in znak, ki je sestavljen iz treh stiliziranih postav s twirling palico in
podnapisom MACE CERKNICA.
Pečat je okrogle oblike s premerom 40 mm v črni barvi in vsebuje napis in znak. Napis na pečatu in
znak sta v črni barvi .

II.

CILJI IN DEJAVNOST
4. člen

Cilji in dejavnost Kluba MACE so predvsem:
-povezovanje članov in članic z namenom izvajanja twirling, plesne in mažoretne dejavnosti,
sodelovanja na prireditvah in tekmovanjih ter delovati za razvoj in napredek mažoretne ali
twirling dejavnosti v občini in v Sloveniji
- izobraževanje za dvig kakovostne ravni mažoretne figurativne, plesne dejavnosti in umetnosti
vrtenja palice,twirling šport, rekreacijo in šport
- pospeševanje razvoja dejavnosti z organiziranjem tekmovanj, revij, srečanj, različnih oblik in
načinov izobraževanja in drugih prireditev
- izobraževanje in vzgajanje plesalcev, športnikov, mažoret ter usposabljanje lastnih kadrov
za delo v plesni, mažoretni ali twirling dejavnosti
5. člen
Delo Kluba MACE in njegovih organov je javno. O svoji dejavnosti obvešča svoje članice in člane
ter širšo javnost.
Članice in člane obvešča predvsem na sestankih, z obvestili, lahko pa tudi z lastnim glasilom.
Širšo javnost obvešča z vabili lokalnim in drugim javnim medijem na seje in prireditve, z
objavljanjem sporočil javnosti, na tiskovnih konferencah in podobno.
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III.

ČLANSTVO
6. člen

Članstvo v Klubu MACE je prostovoljno. Članica ali član lahko postane vsakdo, ki se želi
ukvarjati s plesno, mažoretno ali twirling dejavnostjo in se s pristopno izjavo zaveže, da bo
spoštoval statut in bo deloval v skladu z njim. V klub se lahko včlanijo tudi pravne osebe in osebe,
ki delujejo kot podporni člani kluba, ki skrbijo za organiziranje dela, poslovanje in financiranje
delovanja kluba.
7. člen
Član Kluba MACE postane kdor jasno izrazi svojo voljo in podpiše pristopno izjavo.
Za člane do 7. leta izjavo podpišejo starši oziroma zakoniti zastopnik. Člani do15. leta morajo
predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega zastopnika.
O sprejemu članov odloča Upravni odbor Kluba MACE.
8. člen
Pravice članic in članov Kluba MACE so :
- da volijo in so izvoljeni v organe Kluba MACE
- da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih
- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja za razvoj in napredek plesne,
mažoretne ali twirling dejavnosti
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem
- da sodelujejo in tekmujejo na različnih prireditvah, tekmovanjih, izobraževanjih, ki jih
organizira Klub MACE, druge zveze in društva doma ali v tujini.
9. člen
Dolžnosti članic in članov so predvsem:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov kluba
- redno sodelujejo na treningih in izobraževanjih
- da po svojih močeh prispevajo pri organizaciji in delovanju kluba
- aktivno sodelovanje in delovanje za uresničevanje programa, ciljev in dejavnosti kluba
- da redno plačujejo članarino in druge obveznosti
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na druge članice in člane
- da posredujejo potrebne informacije za izvajanje skupnih nalog
- da varujejo ugled kluba, plesne, mažoretne ali twirling dejavnosti.
10. člen
Za častnega člana ali članico Kluba MACE lahko na predlog Upravnega odbora ali pisnega
predloga članice ali člana imenuje občni zbor osebo ali skupino ali organizacijo, ki je s svojim
delom in prizadevanjem pripomogel k napredku v Klubu MACE ali mažoretne ali twirling
dejavnosti. Častni člani ali članice so oproščeni plačila članarine.
11. člen
Članstvo v Klubu MACE preneha:
- z izstopom
- z izključitvijo
- s prenehanjem delovanja kluba
- če članstvo pade pod tri člane
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Članica ali član lahko izstopi iz Kluba MACE s pisno izjavo o izstopu.
Klub MACE na predlog Nadzornega odbora na občnem zboru sprejme sklep o izključitvi članice
ali člana.
Članica ali član se izključi, če deluje v nasprotju s cilji kluba in njegovim statutom in s tem škodi
klubu ali mažoretni, plesni ali twirling dejavnosti . Izključi se ga tudi v primeru, če brez opravičenih
razlogov eno leto ni plačeval članarine.
IV.

ORGANIZACIJA
12. člen

Organi Kluba MACE so: občni zbor članstva, upravni odbor in nadzorni odbor.
Funkcionarji kluba so: predsednica ali predsednik, ki je hkrati predsednica ali predsednik UO,
poslovna tajnica ali tajnik .
Mandat organov in funkcionarjev kluba je 4 leta. Po preteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
Za svoje delo so odgovorni občnemu zboru članstva Kluba MACE.
Če odstopi predsednica ali predsednik kluba, opravlja njeno funkcijo do izteka mandata poslovna
tajnica ali tajnik. Če odstopi kateri od članov upravnega odbora se z dvotretjinsko odločitvijo
članov imenuje do naslednjih volitev novega člana upravnega odbora.
Občni zbor članov
13. člen
Občni zbor članov je najvišji organ Kluba MACE, ki ga sestavljajo vsi člani in članice oziroma
njihovi zakoniti zastopniki.
Občni zbor skliče predsednica ali predsednik enkrat letno. Seje so redne in izredne.
Vabilo z dnevnim redom za sklic rednega občnega zbora mora biti poslano članom in članicam
najmanj 7 dni pred dnem določenim za sejo skupščine.
Izredni občni zbor lahko po potrebi skliče predsednica ali predsednik, mora pa ga sklicati
najkasneje v roku 30 dni, če to zahteva upravni odbor ali najmanj tretjina članov in članic kluba.
Če predsednica ali predsednik v določenem roku ne skliče občnega zbora ga lahko skliče upravni
odbor ali najmanj petina članic ali članov, ki morajo predložiti potreben material in predlog
sklepov. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, zaradi katere je sklican.
14. člen
Naloge občnega zbora so predvsem:
- sklepa o dnevnem redu
- sprejema sklepe, ki jih predlagajo upravni odbor, članice in člani
- sprejema statut in njegove spremembe
- izvoli delovna telesa in organe občnega zbora:
delovno predsedstvo, zapisnikarja in overovatelja zapisnika ter verifikacijsko komisijo
- izvoli kandidacijsko-volilno komisijo, kadar so na dnevnem redu volitve in statutarno komisijo ob
sprejemanju statuta ali njegovih sprememb
- voli in razrešuje:
predsednico ali predsednika , 5 članov ali članic upravnega odbora, poslovnega tajnika ali tajnico,
predsednico ali predsednika in 2 člana nadzornega odbora.
- odloča o izključitvi članic ali članov
- obravnava poročila o delu in sprejema program dela
- sprejema finančni plan in zaključni račun, bilanco poslovanja
- določa višino članarine in druge obveznosti članic ali članov
- odloča o pritožbah zoper sklepe organov
- odloča o morebitnih sporih in pritožbah na odločitve organov kluba ali zakonitega
zastopnika
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-

odloča o sodelovanju z drugimi organizacijami, društvi in zvezami
sklepa o prenehanju Kluba MACE
določa znak, simbole, priznanja in nagrade
sprejema druge akte in sklepe v skladu s statutom.
15. člen

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica delegatov članic ali članov.
Po preteku 30 minut je zbor sklepčen tudi v primeru, da je prisotnih manj kot polovica članov
vendar ne manj kot 5 članov.
Do izvolitve delovnih teles skupščine le-to vodi predsednica ali predsednik kluba.
16. člen
Občni zbor sklepa z večino glasov navzočih članic ali članov. Če odločajo o prenehanju Kluba
MACE je sklep sprejet, če je zanj glasovalo najmanj dve tretjini prisotnih članov ali članic.
Glasovanje je javno, najmanj ena tretjina prisotnih delegatov ali delegatk pa lahko zahteva tajno
glasovanje. Enako velja za volitve organov kluba.
Upravni odbor
17. člen
Upravni odbor sestavljajo: predsednica ali predsednik kluba, ki je hkrati predsednica ali predsednik
UO, poslovna tajnica ali tajnik in 5 članov ali članic, ki so bili izvoljeni na občnem zboru.
Predsednica ali predsednik lahko na sejo UO povabi tudi druge članice ali člane ter mentorice in
trenerje.
Naloge Upravnega odbora so:
- opravlja organizacijske, strokovne in administrativne naloge Kluba MACE
- izvršuje sklepe skupščine
- skrbi za materialno in finančno poslovanje kluba
- pripravlja predlog programa dela
- pripravlja finančni plan in zaključni poslovni obračun
- vodi potrebne evidence članstva in druge potrebne evidence
- na predlog strokovnega odbora sprejema merila za ocenjevanje znanja strokovnega
kadra kot npr. trenerjev mažoret , plesa ali twirlinga, sodnikov
- upravlja s premoženjem kluba
- odloča o spremembi naslova sedeža društva, kadar se ne spreminja tudi sedež
- opravlja druge naloge potrebne za delovanje kluba v skladu s tem statutom.
Upravni odbor na predlog predsednice lahko ustanovi odbore ali komisije za potrebe izvede
posameznih nalog ali programa kluba. Vodje takih delovnih teles so vabljeni na seje UO.
18. člen
Upravni odbor dela na rednih in izrednih sejah. Seje sklicuje predsednica ali predsednik po
potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Vabila s predlogom dnevnega reda se pošljejo članom ali
sporoči po telefonu ali elektronski pošti najmanj tri dni pred sejo. Sklic izredne ali korespondenčne
seje se opravi v nujnih primerih in ne veljajo roki kot za sklic redne seje. Na predlog najmanj ene
tretjine članov ali članic mora predsednica ali predsednik sklicati sejo najkasneje v 14 dneh.
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19. člen
Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov in odloča z večino glasov
prisotnih članov, ki so glasovali.
Seje vodi predsednica ali predsednik, v njeni odsotnosti pa eden od članic ali članov Upravnega
odbora s pooblastilom predsednice ali predsednika.. Če predsednica ali predsednik ne pooblasti
članice ali člana UO vodi sejo poslovna tajnica ali tajnik .
Predsednica
20. člen
Predsednica ali predsednik Kluba MACE ( v nadaljnjem besedilu predsednica) predstavlja in
zastopa Klub MACE. Skrbi za organizacijo dela in izvedbo sklepov Upravnega odbora in drugih
organov v skladu z določbami statuta. Sodeluje z delovnimi telesi pri pripravi strokovnih podlag ali
predlogov za delo Kluba MACE.
Poslovna tajnica oz. tajnik
21. člen
Poslovna tajnica ali tajnik je član Upravnega odbora in opravlja predvsem:
- organizacijske, finančne in administrativne posle za klub,
- pomaga predsednici pri izvajanju sklepov Upravnega odbora in pri organiziranju
dela Upravnega odbora in drugih organov
- koordinira delo organov in funkcionarjev
- skrbi za računovodsko in kadrovsko evidenco ter arhiv
- opravlja druge naloge po sklepu Upravnega odbora ali po nalogu predsednice.
Nadzorni odbor
22. člen
Nadzorni odbor sestavljajo : predsednica ali predsednik in 2 člana oziroma članici.
Članice ali člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani Upravnega odbora.
Nadzorni odbor tekoče spremlja delovanje organov in funkcionarjev ter nadzira materialno in
finančno poslovanje kluba in o tem poroča na občnem zboru. V svojem poročilu poda tudi oceno,
ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev oziroma za opravljanje
nepridobitnih dejavnosti.
V primeru sporov ali pritožb opravlja funkcijo častnega razsodišča kot prvostopenjski organ v
odločanju. O pritožbah na sklepe nadzornega odbora odloča občni zbor kot drugostopenjski organ.
Nadzorni odbor odloča, če so prisotni vsi trije člani. Sklepe sprejema z večino glasov.
Strokovni odbor
23. člen
Na predlog predsednice UO lahko imenuje strokovni odbor.
Strokovni odbor pripravlja strokovne podlage za delo kluba kot so :
- pravilniki za treninge in izobraževanje ter udeležbo na tekmovanjih
- pravilniki in merila za ocenjevanje strokovnega kadra, za trenerje
- v sodelovanju z Upravnim odborom organizira seminarje in druge oblike izobraževanja
- organizira srečanja, tekmovanja in druge prireditve v skladu s programom
- vodi evidenco usposabljanja trenerjev, sodnikov in drugih kadrov
- povezuje se s strokovnjaki v zvezi, doma in v tujini.
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Na seje strokovni odbor vabi tudi predsednico ali predsednika kluba in poslovno tajnico ali tajnika.
24. člen
O morebitnih sporih ali pritožbah na odločitve organov kluba ali zakonitega zastopnika odloča
občni zbor članov.
Pristojen je, da odloča tudi o izrednih pravnih sredstvih in o sporih med članicami in člani , ki
izvirajo iz razmerij, ki jih urejajo akti ali sklepi organov ali zakonitega zastopnika kluba.
25. člen
Za kršitve statuta ali drugih aktov kluba, zaradi neizpolnjevanja obveznosti do kluba ali povzročitve
škode ali žaljenja ugleda kluba ali dejavnosti lahko upravni odbor izreče ukrepe:
- opomin
- javni opomin
- izključitev.
Vsak član društva ima pravico v roku enega leta od sprejetja dokončne odločitve pred sodiščem
izpodbijati odločitve organov društva, ki so bile sprejete v nasprotju z zakonom ali temeljnim ali
drugim splošnim aktom društva. Enako pravico ima tudi oseba, ki ji je bila prošnja za sprejem v
članstvo društva zavrnjena.
V.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
26. člen

Finančna sredstva za svoje poslovanje Klub MACE pridobiva:
- s članarino
- z dohodki od organizacije seminarjev in drugih oblik izobraževanja
- z dohodki od organizacije tekmovanj, srečanj in drugih prireditev
- s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih
- od državnih organov in organov lokalnih skupnosti
- od daril, volil in prispevkov posameznikov, organizacij in podjetji
- od drugih prihodkov.
Materialno in finančno poslovanje Kluba MACE poteka v skladu z veljavnimi predpisi.
Klub MACE ima svoj poslovni račun pri banki s sedežem v kraju kjer je sedež kluba.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednica Kluba MACE.
Pravilnik o finančnem poslovanju društva sprejem upravni odbor v roku 6 mesecev od sprejema
tega statuta.
VI.

KONČNE DOLOČBE

Klub MACE
-

27. člen
preneha delovati:
s sklepom sprejetim na občnem zboru
po samem zakonu
če se zmanjša število članov oziroma članic pod 3.

28. člen
Premoženje Kluba MACE se ob prenehanju prenese na lokalno skupnost.
29. člen
Ta statut začne veljati takoj po sprejemu na ustanovnem zboru Kluba MACE. Morebitne
spremembe in dopolnitve statuta veljajo takoj po sprejetju na občnem zboru Kluba MACE.
Predsednica MACE:
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Nada Skuk
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