STATUT
SEKCIJE ZA TENIS NA MIVKI
PRI TENIŠKI ZVEZI SLOVENIJE
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Skupščina Sekcije za tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije je na svojem zasedanju dne 24. 3. 2015
sprejela naslednji

STATUT
SEKCIJE ZA TENIS NA MIVKI
PRI TENIŠKI ZVEZI SLOVENIJE
(v nadaljevanju: Statut)

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Sekcija za tenis na mivki pri Teniški zvezi Slovenije (v nadaljevanju: Sekcija za tenis na mivki ali Sekcija)
je organizacija v okviru Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju: TZS), ki je ustanovljena z namenom
promocije in popularizacije tenisa na mivki na območju Republike Slovenije in združuje igralce tenisa
na mivki v Sloveniji.
2. člen
Sekcija za tenis na mivki je organizacija oziroma sekcija v okviru TZS in nima svoje pravne
subjektivitete, zato je pri svojem delovanju zavezana poleg Statuta in drugih internih aktov Sekcije,
spoštovati tudi Statut TZS in druge relevantne interne akte TZS. Vodstvo Sekcije je poleg
odgovornosti, ki so navedene v nadaljevanju, odgovorno tudi upravnemu odboru TZS in skupščini
TZS.
3. člen
Sedež Sekcije za tenis na mivki je na sedežu TZS, ki ga upravni odbor TZS določi s sklepom.
Sekcija deluje na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: RS), pri čemer Sekcija sodeluje tudi z
drugimi organizacijami, zvezami in društvi s podobnimi aktivnostmi v RS in izven RS. Delovanju Sekcije
ni posebej omejeno, je pa vezano na delovanje TZS. V kolikor TZS preneha z delovanjem, preneha
tudi delovanje Sekcije.
Znak oziroma logotip Sekcije za tenis na mivki je stiliziran lopar za tenis na mivki s podnapisom
»BeachTennisSlovenia«.
4. člen
Sekcija za tenis na mivki zastopa interese igralcev tenisa na mivki v Sloveniji, ki so njeni člani.
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II. NAMENI, NALOGE IN CILJI SEKCIJE
5. člen
Nameni in naloge Sekcije za tenis na mivki so predvsem:












promocija in popularizacija tenisa na mivki na področju RS;
zastopanje in predstavljanje tenisa na mivki na nacionalni ravni;
skrb za rekreativno, tekmovalno in vrhunsko raven tenisa na mivki v RS;
skrb za (so)organizacijo, koordinacijo, podporo in nadzor nad dogodki in ostalimi aktivnostmi
na področju tenisa na mivki v RS;
določanje in vodenje sistema nacionalnih tekmovanj na področju tenisa na mivki v RS ter
predpisovanje pogojev za organizacijo tekmovanj na nacionalni in mednarodni ravni;
vodenje, koordinacija, podpora in skrb za slovensko reprezentanco v tenisu na mivki;
prijavljanje igralcev na mednarodne turnirje in prvenstva v tenisu na mivki;
sodelovanje z International Tennis Federation (v nadaljevanju: ITF), Tennis Europe (v
nadaljevanju: TE) in drugimi mednarodnimi organizacijami na področju tenisa na mivki;
skrb za nadaljnji razvoj in usmeritev tenisa na mivki v RS;
združevanje igralcev tenisa na mivki v RS na nacionalni ravni;
skrb za obveščenost javnosti, predvsem članov Sekcije z aktivnostmi na področju tenisa na
mivki.

Sekcija za tenis na mivki in njeno vodstvo je pri opravljanju svojih nalog zavezano k spoštovanju
Statuta in drugih internih aktov Sekcije, Statuta TZS in drugih internih aktov TZS, Pravil tenisa na
mivki, pravil in drugih aktov ITF in TE s področja tenisa na mivki in etičnih standardov, h katerim so
zavezani tudi člani Sekcije.
Cilji Sekcije za tenis na mivki so predvsem:










dvig popularizacije tenisa na mivki na področju RS;
razširitev tenisa na mivki na področje celotne RS;
zagon tečajev in šol tenisa na mivki ;
vzpostavitev tečajev in licenciranja za trenerje tenisa na mivki;
vzpostavitev kategorizacije tenisa na mivki v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije (v
nadaljevanju: OKS);
organizacija mednarodnih turnirjev višje kategorije (G1 oz. G2);
pridobitev večjega obsega sponzorskih sredstev (v sodelovanju s TZS);
zagotovitev (delnega) kritja stroškov udeležbe slovenske reprezentance na mednarodnih
turnirjih, evropskih in svetovnih prvenstvih ter mediteranskih igrah;
izgradnja centra za tenis na mivki na področju RS.

Zgoraj navedeni cilji Sekcije niso zavezujoči in so predvsem usmeritvene narave.
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III. ČLANSTVO V SEKCIJI
6. člen
Član Sekcije je lahko vsak državljan RS ali tuji državljan, ki ima urejeno stalno ali začasno prebivališče
v RS.
Osebe, ki izpolnjujejo pogoje, navedene v 1. odstavku 6. člena Statuta, se lahko vključijo v Sekcijo z
izpolnitvijo in podpisom pristopne izjave, s katero se zavežejo k spoštovanju Statuta in drugih aktov
Sekcije ter Statuta TZS in drugih aktov TZS.
Sekcija v rok osmih dni od prejema pristopne izjave preveri ali oseba izpolnjuje pogoje za članstvo v
Sekciji in ga o tem obvesti po e-pošti. Oseba postane član Sekcije z dnem vpisa v evidenco članstva,
pri čemer član Sekcije samodejno postane tudi član TZS.
Višino letne članarine Sekcija, v sodelovanju s TZS, določi s sklepom.
7. člen
Pravice članov Sekcije so:










sodelovanje in igranje na nacionalnih turnirjih v tenisu na mivki, organiziranih na področju RS
in pod okriljem Sekcije;
sodelovanje in igranje na mednarodnih turnirjih v tenisu na mivki, organiziranih na področju
RS in pod okriljem Sekcije;
aktivna in pasivna volilna pravica v organih Sekcije;
sodelovanje pri delu in soodločanju v organih Sekcije;
seznanjenost s programom in poslovanjem Sekcije ter njegovim finančno-materialnim
poslovanjem;
obveščenost o sklicu Skupščine in seznanjenost z dnevnim redom ter predlaganje točk
dnevnega reda Skupščine;
obveščenost o delovanju in aktivnostih Sekcije;
predlaganje vprašanj Sekciji in njenemu vodstvu v zvezi z delovanjem in vodenjem Sekcije;
druge pravice, ki so dane na podlagi Statuta in drugih aktov Sekcije.
8. člen

Dolžnosti članov Sekcije so:





spoštovanje in ravnanje v skladu s Statutom, Pravili tenisa na mivki in drugimi akti oziroma
sklepi Sekcije ter Statutom TZS in njenimi relevantnimi akti;
aktivno sodelovanje in prispevanje k uresničevanju ciljev Sekcije;
skrb za promocijo in ugled Sekcije in TZS na splošno;
redno plačevanje letne članarine (če je določena s sklepom);
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upoštevanje enakosti pravic in dolžnosti članov Sekcije ter ravnanje v skladu z načeli »fair
playa«;
prizadevanje za mirno in sporazumno reševanje sporov;
obveščanje Sekcije o spremembi osebnih in drugih podatkov, ki so jih navedli na pristopni
izjavi, in sicer v roku 15 dni po spremembi;
9. člen

Sekcija, vodstvo Sekcije in člani Sekcije so dolžni spore iz športno tekmovalnih razmerij in drugih
razmerij, ki so urejena z akti Sekcije, reševati izključno v okviru Sekcije oz. TZS in njenih organov ter
spoštovati njihove odločitve. Za reševanje sporov na področju tenisa na mivki je pristojen Disciplinski
sodnik TZS, in sicer po postopku, določenem s Statutom TZS oziroma drugimi akti TZS.
10. člen
Članstvo v Sekciji preneha:





s prostovoljnim izstopom;
z neplačilom članarine v tekočem letu (če je določena s sklepom);
z izključitvijo;
s smrtjo.

Če želi član Sekcije prostovoljno izstopiti iz Sekcije, mora Sekciji poslati pisno izjavo o odstopu, in sicer
na enak način kot je predviden za pošiljanje pristopnih izjav.
Člana Sekcije se izključi iz Sekcije na podlagi sklepa Upravnega odbora Sekcije oziroma sklepa
disciplinskega sodnika TZS.

IV. ORGANI SEKCIJE
11. člen
Organi Sekcije so:




Skupščina Sekcije;
Predsednik Sekcije;
Upravni odbor Sekcije.

Člani organov Sekcije so imenovani za dobo štirih (4) let in so po poteku mandata lahko ponovno
imenovani. Volitve organov so praviloma javne. Skupščina lahko odloči, da so volitve tajne. Organi in
njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni. Člani organov Sekcije morajo biti neomejeno
poslovno sposobne fizične osebe.
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Zaradi delovanja Sekcije v okviru organizacijske strukture TZS, lahko organi TZS smiselno uporabljajo
svoje pristojnosti, določene s Statutom TZS tudi na področju delovanja Sekcije, pri čemer lahko
Sekcija izključi pristojnost posameznega organa TZS s sklepom.
12. člen
Skupščina je najvišji organ Sekcije. Skupščino sestavljajo vsi člani Sekcije.
Skupščini so za svoje delo odgovorni vsi ostali organi Sekcije.
Skupščina se sestaja na rednem ali izrednem zasedanju.
13. člen
Skupščina je pristojna za odločanje o:








sprejemu Statuta, njegovih spremembah in dopolnitvah;
sprejemu drugih aktov Sekcije;
voli, imenuje in razrešuje člane organov Sekcije,
poročilih organov Sekcije;
sprejemu programa aktivnosti oz. delovanja Sekcije;
drugih vprašanjih v skladu s Statutom in drugimi akti Sekcije;
o prenehanju Sekcije.

Člani organov Sekcije so odgovorni Skupščini za izpolnjevanje sprejetih nalog in funkcij.
Redno Skupščino skliče Predsednik najmanj 30 dni pred zasedanjem, pri čemer ob sklicu Skupščine
objavi predlog dnevnega reda Skupščine. Sklic Skupščine in dnevni red je objavljen na spletni strani
Sekcije v okviru spletne strani TZS.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo svoje pravice samo tisti člani Sekcije, ki Sekciji
prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred Skupščino in ki so kot člani Sekcije
vpisani v evidenci članstva Sekcije na dan zasedanja Skupščine.
Sklepi Skupščine so veljavni, če je na Skupščini prisotna najmanj polovica članov Sekcije in za sklepe
glasuje večina prisotnih. Kadar je prisotnih manj kot polovica članov Sekcije, se glasovanje na
Skupščini preloži za 15 minut in nato nadaljuje, pod pogojem, da je prisotnih vsaj osem članov
Sekcije.
Zasedanje redne Skupščine vodi Predsednik ali oseba, ki jo imenuje oz. pooblasti Predsednik. Redna
Skupščina zaseda najmanj enkrat na dve koledarski leti.
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14. člen
Izredna Skupščina se skliče:
 po sklepu Upravnega odbora Sekcije;
 na zahtevo najmanj ene tretjine članov Sekcije, vendar najmanj 15 članov,
pri čemer izredno Skupščino sklicuje Upravni odbor najmanj mesec dni pred dnevom sklica izredne
Skupščine, in sicer najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je bila dana zahteva za sklic izredne Skupščine.
V kolikor Upravni odbor ne skliče izredne Skupščine v predpisanem roku, jo skličejo predlagatelji
sami.
Izredna Skupščina razpravlja in sklepa izključno o točkah dnevnega reda in vprašanjih, zaradi katerih
je bila sklicana.
Zasedanje izredne Skupščine vodi predstavnik vlagateljev zahteve, če ga potrdi izredna Skupščina, v
nasprotnem primeru pa Predsednik ali oseba, ki jo imenuje oz. pooblasti Predsednik.
15. člen
Predsednik Sekcije, ki jo istočasno Predsednik Upravnega odbora:


















zastopa in predstavlja Sekcijo;
sklicuje in vodi seje Upravnega odbora Sekcije;
organizira zasedanja Skupščine in sej Upravnega odbora;
skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine in Upravnega odbora;
imenuje člane Upravnega odbora;
skrbi za izvajanje namenov in nalog Sekcije z namenom dosega ciljev Sekcije;
organizira in nadzoruje delo Upravnega odbora Sekcije in drugih organov Sekcije;
sodeluje in koordinira sodelovanje Sekcije s TZS;
predlaga kapetane reprezentanc Sekcije;
komunicira s člani Sekcije, predstavniki in organi TZS ter sponzorji, novinarji in drugimi
institucijami za namene delovanja Sekcije;
komunikacija, koordinacija in sodelovanje s predstavniki ITF, TE in drugih mednarodnih
organizacij na področju tenisa na mivki;
pripravlja in predstavlja letna poročila delovanja in programa Sekcije;
predlaga sprejem oz. spremembe in dopolnitve Statuta oz. drugih aktov Sekcije;
pripravlja finančne načrte in nadzoruje porabo sredstev;
zastopa interese Sekcije pri TZS in drugih institucijah;
podpisuje pogodbe v imenu Sekcije;
opravlja druge naloge, ki izhajajo iz Statuta in sklepov organov Sekcije oziroma TZS;
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16. člen
Upravni odbor šteje od 5 do 7 članov, ki ga sestavljajo:



Predsednik Upravnega odbora;
4-6 članov Upravnega odbora.

V primeru neizpolnjene kvote števila članov Upravnega odbora, lahko Predsednik Upravnega odbora
predlaga še druge člane Upravnega odbora, ki jih mora večina članov Upravnega odbora potrditi.
Upravni odbor odloča na sejah, na katerih se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje
Upravnega odbora sklicuje in vodi Predsednik Upravnega odbora.
Upravni odbor je sklepčen, kadar je navzočih 3 ali več članov Upravnega odbora, pri čemer mora biti
za sklepčnost Upravnega odbora prisoten Predsednik Upravnega odbora. Sklep Upravnega odbora je
sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov ima Predsednik
Sekcije preferenčni glas.
17. člen
Pristojnosti in naloge Upravnega odbora so:



















predlaganje sprejema oziroma sprememb ter dopolnitev Statuta in drugih aktov Sekcije;
poročanje Skupščini o svojem delu;
uresničevanje sklepov Skupščine;
vodenje aktivnosti Sekcije v skladu z nameni in nalogami Sekcije v smeri doseganja ciljev
Sekcije in razvoja tenisa na mivki v RS in širše;
odločanje o izključitvah članov Sekcije;
obravnavanje in opredeljevanje o delu organov Sekcije;
potrditev letnih poročil in letnega programa delovanja Sekcije;
odločanje o kapetanih reprezentanc Sekcije na predlog Predsednika;
izdelava kriterijev za dodelitev nacionalnih in mednarodnih tekmovanj pod okriljem Sekcije;
izdelava koledarja tekmovanj in drugih dogodkov pod okriljem Sekcije ter dodelitev turnirjev
organizatorjem;
nadzor nad organizacija in realizacijo tekmovanj pod okriljem Sekcije;
vodenje in nadzor tekmovalnih lestvic igralcev tenisa na mivki;
obravnavanje postopka članstva v primeru komplikacij;
ocenjevanje kakovosti sodelovanja Sekcije s TZS in predlaganje morebitnih sprememb;
podajanje predlogov za izboljšanje delovanja Sekcije in predlogov na splošno;
odločanje o podeljevanju nagrad in priznanj na področju tenisa na mivki;
imenovanje začasnih komisij za izvajanje posameznih nalog Sekcije;
odločanje o vseh vprašanjih, ki so splošno pomembna za razvoj tenisa na mivki, razen tistih,
za katere je po tem Statutu pristojna Skupščina ali drug organ Sekcije;
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odločanje o primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem Statutom.
18. člen

Predlog za Predsednika Sekcije lahko podajo najmanj trije člani Sekcije oz. Predsednik TZS. V primeru
izpolnjenih predmetnih pogojev, Upravni odbor potrdi kandidature posameznih oseb za Predsednika
Sekcije.
Kandidat za Predsednika mora Sekciji predložiti pisni program aktivnosti in delovanja ter ciljev v
primeru izvolitve in predlog imenovanja preostalih članov Upravnega odbora.
Predsednika in člana Upravnega odbora izvolijo člani Sekcije na Skupščini, in sicer tako, da volijo za
posamezen paket Predsednika, skupaj z njegove strani delegiranimi in predlaganimi člani Upravnega
odbora.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE SEKCIJE
19. člen
Viri prihodkov Sekcije so:






članarina (če je določena s sklepom);
prihodki iz dejavnosti Sekcije in naslova materialnih pravic;
prispevki sponzorjev in donatorjev;
javna sredstva;
drugi viri.

Administrativno-finančni servis opravlja Sekcija preko pisarne TZS.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik Sekcije.

VI. REPREZENTANCA
20. člen
Reprezentanca RS v tenisu na mivki predstavlja in promovira RS in slovenski tenis na mivki doma in v
tujini, pri čemer so reprezentanti zavezani k spoštovanju pravil »fair playa«, simbolov in himne RS ter
biti zgled ostalim igralcem tenisa na mivki v RS in drugim.
Sekcija skrbi za oblikovanje in vodenje reprezentance, pri čemer se morajo tako reprezentanti kot
Sekcija po svojih najboljših močeh prizadevati za dobre medsebojne odnose.

9

VII. PRENEHANJE DELOVANJA SEKCIJE
21. člen
Sekcija lahko preneha:




po sklepu Skupščine z večino prisotnih članov z glasovalno pravico;
v primeru prenehanja delovanja TZS;
po samem zakonu.

VIII. KONČNE DOLOČBE
22. člen
Ta Statut je bil sprejet na Skupščini Sekcije dne 24. 3. 2015 in stopi v veljavo istega dne.

Ljubljana, 24. 3. 2015

Sekcija za tenis na mivki
pri Teniški zvezi Slovenije
Uroš Brinovec
Predsednik Sekcije
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