Na temelju članka 1. Zakona o udrugama i članka 14. Zakona o športu (Narodne
novine NN 71/06, 150/08, 124/10, 88/01, 11/02) Skupština Aikido kluba Rovinj na osnivačkoj
sjednici održanoj 26/01/2012 donosi:

STATUT
AIKIDO KLUBA ROVINJ

Opće odredbe
Članak 1.
Ovim se statutom utvrđuje: naziv, sjedište i naziv djelovanja kluba, obilježja i pečat
kluba, svrha osnivanja, ciljevi i djelatnost kluba, sredstva za rad kluba, odredbe o
članovima kluba, tijela upravljanja kluba, zastupanje kluba, prestanak rada kluba i
postupak sa imovinom u slučaju prestanka rada kluba te druge odredbe od značaja
za klub.
Članak 2.
Aikido kluba Rovinj sportski klub koji ustrojava aikido na nivou grada Rovinja.
Aikido kluba Rovinj je neprofitna pravna osoba.
Aikido kluba Rovinj (u daljnjem tekstu klub) je sportski klub a danom upisa u Registar
udruga stječe svojstvo pravne osobe.
Naziv
Članak 3.
Naziv kluba je: AIKIDO KLUB ROVINJ
Skraćeni naziv je: AIKI
Sjedište i područje djelovanja
Članak 4.
Sjedište kluba je u Rovinju, ul. Stiepan Žiža 5.
klub djeluje na području grada Rovinja.
Obilježja i pečat
Članak 5.
Klub može imati znak i zastavu.

Članak 6.
Klub ima svoj pečat okrugla oblika s logotipom kluba i natpisom: AIKIDO ROVINJ
Predstavljanje i zastupanje
Članak 7.
Klub zastupa predsjednik samostalno i pojedinačno, dok ga osnivači zastupaju
skupno uz pisanu suglasnost predsjednika.
Učlanjivanje
Članak 8.
Klub je član Hrvatskog aikido saveza.
klub može surađivati sa inozemnim Aikido organizacijama i može biti član
međunarodnih organizacija putem Hrvatskog aikido saveza, u okviru utvrđenog
programa provođenja međunarodnih aktivnosti.
U svrhu ostvarivanja ciljeva i zadataka u oblasti aikido-a, klub može surađivati sa
drugim udrugama te drugim organizacijama i tijelima uprave.
Članak 9.
Rad kluba ja javan. Javnost se ostvaruje na način utvrđen ovim Statutom.
Cilj i djelatnost kluba
Članak 10.
Klub je samostalan u ostvarivanju svojih ciljeva utvrđenih Statuom.
Klub je osnovan u svrhu utvrđivanja i ostvarivanja zajedničkih ciljeva i zadataka u
oblasti aikido-a, popularizaciji aikido-a i unapređenju stručnog rada.
Članak 11.
U ostvarivanju potreba i interesa društva, te ukupnih aktivnosti u oblasti aikido-a, cilj
kluba je da svojim djelovanjem doprinosi:
-

omasovljenje i unapređenje aikido-a
razvija svestrane ličnosti sudionika u aikido-u
humaniziranje među ljudskih odnosa
afirmiranje načela u aikido-u
postizanje vrhunskog stvaralaštva u aikido-u

Članak 12.
Djelatnost i poslovi kluba su:
- utvrđuje smjernice razvoja aikido-a na području djelovanja
- sudjeluje u utvrđivanju razvoja aikido-a od značaja za Grad Rovinj, Istarsku
Županiju, Republiku Hrvatsku te međunarodnu sportsku suradnju.
- sudjeluje u pripremi i ostvarivanju međunarodnih aikido priredbi od interesa i
značaja za Republiku Hrvatsku
- sudjeluje u pripremi aktivnosti aikido udruga građana Republike Hrvatske na
radu u inozemstvu
- koordinira i usklađuje programsku aktivnost Udruga
- djeluje na unapređenju stručnog rada
- djeluje na osposobljavanju stručnih kadrova u aikido-u
- djeluje na omasovljenju i unapređenju aikido-a
- provodi smjernice i zaključke HAS (Hrvatskog Aikido Saveza)
- klub zaključuje dogovore i Ugovore isključivo iz domene svog djelovanja
- obavlja i druge poslove i zadatke koji su propisani Zakonom.
Članak 13.
Klub u izvršavanju svojih ciljeva, poslova i djelatnosti djeluje putem organa
upravljanja.
Članovi kluba
Članak 14.
Član kluba može postati svaka osoba sa područja djelovanja kluba.
Klub vodi evidenciju o svim članovima u zasebnom registratoru.
Članak 15.
Članom Kluba se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba.
Članak 16.
Prava i obveze članova su:
- plačanje članarine,
- bavljenje sportskom aktivnošcu,
- sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,
- čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.
Članak 17.
Temeljem pisane odluke Predsjednika, članovi mogu biti pozvani na sudjelovanje u
radu kluba radi što uspješnijeg ostvarivanja ciljeva i zadataka kluba.
Članak 18.

Obveze članova kluba osim obveza iz članka 17. ovog Statuta su:
1. da poštuju statut, kodeks, ugovor te sve druge akte kluba
2. da odgovorno rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka kluba
3. da izvršavaju obveze prema kluba uredno i na vrijeme
4. da se pridržavaju odredaba reda u klubu
Članak 19.
Članu kluba prestaje članstvo:
1. istupanjem
2. brisanjem iz evidencije kluba
3. ne plaćanjem članarine više od 1 mjeseca
4. isključenjem
Istupanje iz članstva vrši se na osnovu slobodne odluke člana kluba.
Brisanje i isključenje iz članstva vrši se na osnovu Odluke predsjedništva zbog
počinjenih težih povreda i neispunjavanja obveza prema kluba navedenih ovim
Statutom te općim aktima Hrvatskog aikido saveza.
Članu, kad mu po bilo kojoj osnovi prestane članstvo, dužan je podmiriti u cijelosti
sve preuzete obveze.
Članak 20.
Klub se može udružiti u športski savez i u druge športske asocijacije.

Odluku o udruživanju donosi Skupština.
Organi kluba
Članak 21.
Tijela Kluba su:
- Skupština
- Predsjedništvo

Skupština kluba
Članak 22.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi Kluba.
Članak 23.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica
skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju Skupštine Predsjedništvo utvrduje dnevni red sjednice, te dan i
mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3
članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni
predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana
dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati ce je predlagatelj (odluka treba
predstavljati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).
Članak 24.
Skupštini predsjedava predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti podpredsjednik. U
slučaju odsutnosti predsjednika i podpredsjednika Kluba, Skupština ce na početku
sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja ce predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba.
Članak 25.
Skupština Kluba:
- utvrđuje politiku razvitka Kluba;
- donosi i mijenja Statut Kluba;
- donosi financijski plan i završni račun;
- donosi i mijenja Program rada;
- donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
- bira i razrješuje dužnosti članove Predsjedništva;
- bira i razrješuje dužnosti predsjednika i podpredsjednika Kluba;
- razmatra i usvaja izvješca o radu Kluba;
- daje smjernice za rad Kluba;
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrduje
zadatke;
- odlučuje o prestanku rada Kluba;
- obavlja i druge poslove odredene zakonom ili Statutom.

Predsjedništvo
Članak 26.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrdene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo
Kluba.
Članak 27.
Predsjedništvo čini tri člana.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva
sjednice. Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.
Članak 28.
Predsjedništvo:
- bira i imenuje tajnika Kluba
- bira i imenuje blagajnika Kluba
- saziva Skupštinu Kluba
- utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje
i prihvaćanje;
- utvrduje prijedloge programa djelatnosti i planove rada;
- brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
- upravlja imovinom Kluba;
- podnosi izvješća o radu Skupštini Kluba;
- imenuje komisije i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
- obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim općim aktima Kluba.
Članak 29.
Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba.
Odluke Predsjedništva donose se večinom glasova svih članova Predsjedništva.
Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a
mora se održati najmanje jednom u 3 mjeseca.
Članak 30.
Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
Mandat članova Predsjedništva traje četiri godine.

Predsjednik kluba
Članak 31.
Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od 4 godine.
Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjednik:
- zastupa Klub;
- pokreće raspravu o odredenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva
Kluba;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela;
- rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva;
- obavlja i druge poslove utvrdene ovim Statutom.
Predsjednik Kluba podnosi izvješće o svom radu Predsjedništvu i Skupštini Kluba.
U slučaju odsutnosti ili sprijecenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga
podpredsjednik, kojeg bira Skupština na mandat od 4 godine.
Tajnik kluba
Članak 32.
Tajnik Kluba bira i imenuje Predsjedništvo na mandat od 4 godine za obavljanje
stručno- administrativnih poslova u Klubu.
Tajnik Kluba vodi registar članova.
Imovina i materijalno-financisko poslovanje
Članak 33.
Imovinu kluba čine:
- novčana sredstva
- dosegnuto znanje
- pokretne stvari
- nekretnine
- prava i obveze kluba
Članak 34.
Klub stječe imovinu od:
- članarina i taksi Udruga
- sredstava iz gradskog i županiskog proračuna
- donacijama
- sponzora temeljem Sponzorskih ugovora
- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Prestanak rada
Članak 35.
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada Kluba imovina će pripasti »Hrvatskom Aikido Savezu».
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku
djelovanja Kluba dvotrečinskom večinom glasova od ukupnog broja članova
Skupštine Kluba.
Završne odredbe
Članak 36.
Statut stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini.

U Rovinju, 26/01/2012

Aikido klub Rovinj
Predsjednik:
Josip Mihovilović

