STATUT
Smučarskega skakalnega kluba
ILIRIJA

Ta statut je skupščina kluba sprejela na svojem zasedanju, dne 25.11.1996 ter
dopolnila dne 18.6.2001, dne 6.6.2010,dne 30.6.2014 in 29.5.2015
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I. UVOD
1. člen
Smučarski skakalni klub Ilirija (v nadaljnjem besedilu klub), s sedežem v Ljubljani, Večna pot 150, je
osnovna športna organizacija, ki jo aktivni športniki-skakalci, njihovi starši ter strokovni in organizacijski
športni sodelavci ustanavljajo na samostojni in prostovoljni podlagi in z namenom, da bi s skupnimi
močmi razvijali smučarske skoke in nordijsko kombinacijo na območju mesta Ljubljane in s tem prispevali
svoj delež h kakovostnemu razvoju obeh disciplin tudi na širšem območju Ljubljane in Republike
Slovenije.
2. člen
Klub je pravna oseba in ima svoj znak, pečat in zastavo.
Znak je krog s stiliziranim skakalcem in napisom Ilirija, pečat pa je okrogle oblike z napisom Smučarski
skakalni klub Ilirija Ljubljana. Zastava je belo zelene barve s stiliziranim skakalcem in napisom Ilirija.
3. člen
Kot osnovna smučarska organizacija je klub eden izmed soustanoviteljev Smučarske zveze Slovenije, kot
temeljni športni subjekt pa se v soglasju z interesi sorodnih in drugih športnih društev združuje v športne
zveze in organizacije v svojem ožjem in širšem okolju, na ta način pa preko njih tudi v mednarodni športni
prostor.
Klub se lahko z drugimi športnimi organizacijami povezuje tudi v zveze društev ali z njimi organizira
skupne oblike dejavnosti.
4. člen
V skladu s Svojimi cilji klub goji še posebej tesne oblike sodelovanja z vzgojnimi in izobraževalnimi
ustanovami in izvajalci športne vzgoje v tem okviru.
5. člen
Zaradi utrjevanja finančne podlage svoje dejavnosti in omogočanja vsestranskega osebnostnega in
športnega razvoja tekmovalcev lahko klub svojemu izvirnemu imenu in simbolom iz 2. člena tega statuta
doda tudi ime in simbole pokrovitelja oziroma njihovega proizvoda.
Sklep o tem lahko med dvema zasedanjema skupščine kluba sprejme tudi izvršilni odbor.
Medsebojna razmerja med klubom in pokroviteljem se uredijo s pogodbo.
6. člen
Delovanje kluba temelji na načelih prostovoljnosti in javnosti.
Načelo javnosti uresničuje:
- z objavljanjem vabil, zapisnikov oziroma sklepov vseh organov na oglasni deski v klubskem domu
ali na spletni strani kluba, z zagotavljanjem vpogleda v vso klubsko dokumentacijo vsemu
klubskemu članstvu, predstavnikom gospodarskega pokrovitelja in pooblaščenim predstavnikom
državnih organov,
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z izdajanjem stalnih in občasnih publikacij v skladu z veljavnimi predpisi,
z odprtostjo in javnostjo vseh sej organov, na katere glede na obravnavano tematiko lahko povabi
tudi novinarje in zastopnike športnih in drugih organizacij ter institucij,
s prirejanjem konferenc za novinarje s pomembnejšimi načrti, prireditvami in drugimi dejavnostmi.

Za zagotovitev javnosti dela je kolektivno odgovoren izvršilni odbor, posamično pa njegov predsednik.
7. člen
Poglavitni cilj dejavnosti kluba je vzgoja vrhunskih smučarskih skakalcev in nordijskih kombinatorcev, s
čimer prispeva k razvoju vrhunskega športa nasploh ter v svojem ožjem in širšem okolju.
Te cilje uresničuje:
- z nenehnim obnavljanjem tekmovalnih vrst z mladimi nadarjenimi skakalci in nordijskimi
kombinatorci ter vzgojnim in strokovnim delom s športniki vseh starostnih kategorij,
- s šolanjem in izpopolnjevanjem strokovnih in organizacijskih kadrov,
- s skrbnim vzdrževanjem, tehnološkim posodabljanjem in dograjevanjem lastnih osnovnih
sredstev in športnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana ter naprav, potrebnih za izvajanje
programov dela za potrebe osnovne organiziranosti društva,
- s prirejanjem domačih in mednarodnih tekmovanj v smučarskih skokih in nordijski kombinaciji ter
sodelovanjem tekmovalcev v tekmovalnem sistemu Smučarske zveze Slovenije in prireditvah
prijateljskih domačih in tujih klubov,
- z razvijanjem vseh drugih gospodarskih in negospodarskih aktivnosti in oblik sodelovanja, ki
lahko neposredno prispevajo k rasti kakovosti vzgojnega in strokovnega ter organizacijskega dela
in utrjevanju finančnega položaja kluba,
- s stalno skrbjo za etično naravnanost članstva v skladu s humanitarnimi prvinami in načeli športa.
II. ČLANSTVO
8. člen
Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izrazi tako željo, sprejme ta statut in se
ravna po njih ter podpiše pristopno izjavo. Pod istimi pogoji lahko član kluba postane tudi vsak tuj
državljan, ki stalno ali začasno biva v Republiki Sloveniji.
Lastnost člana kluba pridobi zainteresirani s plačilom članarine, najkasneje do 1.10. v tekočem letu za
tekočo sezono in članski izkaznici za tekočo smučarsko sezono, ki se formalno začne, skupaj s sezono
na Smučarski zvezi Slovenije, vsakega 1. julija in konča 30. junija prihodnje leto. Lastnost člana kluba z
vsemi pravicami in dolžnostmi vsakdo ohranja še štiri mesece po končani sezoni. Če v tem roku ne plača
članarine, mu članstvo avtomatično ugasne.
Članstvo v klubu je prostovoljno.
Pravice in dolžnosti članov kluba so:
- da volijo in so voljeni v organe kluba ter da aktivno sodelujejo pri njihovem delu in uresničevanju
začrtanih programov dejavnosti,
- da glede na strokovne kvalifikacije ali drugače izkazane sposobnosti sodelujejo pri organizaciji in
izvedbi vseh akcij kluba oziroma, da kot tekmovalci v skladu z doseženimi rezultati in pričakovanji
strokovnega vodstva zastopajo klub na uradnih in drugih tekmovanjih v Sloveniji in tujini, še
posebej, če so si pridobili status reprezentantov ali članov kluba selekcij Smučarske zveze
Slovenije,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem,
- da izpopolnjujejo svoje sposobnosti, znanje in izkušnje v športu kot športniki, organizatorji in
strokovni sodelavci,
- da negujejo ugled kluba v javnosti in se ravnajo v skladu s tem statutom ter spoštujejo
demokratično sprejete sklepe in odločitve organov kluba,
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da skrbijo, negujejo in varujejo klubsko lastnino in vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga klub,
da si prizadevajo za spoštovanje športne etike in za demokratična načela v odnosih med člani
kluba in v odnosih s športnimi kolegi in športniki drugih športnih organizacij,
da sprejemajo javna priznanja in nagrade za svoje delo in dosežene uspehe.

Klub je dolžan pristopne izjave svojih članov hraniti na svojem sedežu.
9. člen
Častni član kluba lahko postane oseba, ki je s svojim delovanjem izjemno prispevala k razvoju dejavnosti
kluba. Častnega člana kluba, kar je najvišje klubsko priznanje, lahko imenuje samo skupščina kluba na
predlog izvršilnega odbora.
Druga priznanja in nagrade članom in drugim osebam, organizacijam ter ustanovam se podeljujejo na
podlagi posebnega pravilnika.
10. člen
Pravice in dolžnosti članov so častne. Za svoje delo v organih kluba ne prejemajo plačila. Le za izredne
dosežke in zavzetost pri delu, ki presega običajne norme, lahko finančno nagradi katerega izmed članov
organov kluba po pravilih, ki jih sprejme na predlog izvršilnega odbora skupščina kluba.
11. člen
Članstvo v klubu preneha, poleg avtomatične ugasnitve članstva iz 8. člena, tudi:
- če član prostovoljno izstopi iz kluba, ko izvršilnemu odboru pošlje pismeno izjavo,
- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinskega odbora kluba,
- s smrtjo.
12. člen
Člana je mogoče izključiti iz društva, če je grobo kršil pravice in dolžnosti, naštete v 8. členu tega statuta,
če je ravnal zavestno proti interesom kluba oziroma z namenom in ciljem, zaradi katerega je bil
ustanovljen in v primeru, če je bil pred sodiščem obsojen za kaznivo in nečastno dejanje. O izključitvi
člana odloča disciplinski odbor s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.
III. ORGANIZACIJA KLUBA
Skupščina
13. člen
Skupščina je najvišji organ kluba in voli druge organe kluba. Sestavljajo jo vsi aktivni in častni člani kluba.
14. člen
Organi ki jih voli skupščina so:
- izvršilni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinski odbor,
- svet staršev,
- svet skakalcev in
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svet kluba.
15. člen

Seje skupščine so redne ali izredne. Redno zasedanje skupščine sklicuje izvršilni odbor enkrat letno in
sicer v obdobju med 1. aprilom in 30. junijem. Izredna seja skupščine se skliče po potrebi. Skliče jo lahko
izvršilni odbor in sicer na lastno pobudo ali pa na zahtevo nadzornega odbora ali tretjine članov kluba. Na
izredni seji lahko skupščina sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bila sklicana. Izvršilni odbor je dolžan
sklicati izredno sejo skupščine najpozneje v roku 21 dni od prejema zahteve za sklic. Če to ne stori, skliče
skupščino predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznim gradivom.
Sklic seje skupščine z dnevnim redom mora biti objavljen najmanj sedem dni pred zasedanjem.
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino navzočih članov, razen ko odloča o sprejemanju statuta ali
prenehanju delovanja kluba ko je potrebno, da za tak predlog glasujeta najmanj dve tretjini navzočih
članov.
O načinu glasovanja odloča skupščina. Ko se glasuje o razrešitvi organov kluba, o tem ne morejo
glasovati člani organov kluba.
16. člen
V delu skupščine lahko sodelujejo vsi, ki jih je klub povabil ali pa jih delovanje kluba neposredno ali
posredno zadeva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o
zadevah, o katerih sklepa skupščina.
17. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča najmanj tretjina članov kluba.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, ko lahko veljavno
sklepa, če je navzočih najmanj 20 članov. Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži,
na kar lahko skupščina po 30 minutah veljavno sklepa, če je navzočih najmanj 10 članov kluba.
18. člen
Sejo skupščine odpre predsednik ali nek drug član izvršilnega odbora, ki ga je za to določilo vodstvo
kluba in vodi sejo, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Polega tega skupščina izvoli še
zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa še kandidacijsko, volilno in verifikacijsko komisijo
ter druge delovne organe.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve organov so praviloma tajne.
19. člen
Skupščina razpravlja in sklepa:
- o dnevnem redu,
- o delu in poročilih izvršilnega, nadzornega odbora disciplinskega odbora in drugih organov
oziroma delovnih teles,
- o pritožbah proti sklepom izvršilnega odbora, nadzornega odbora in odločitvam disciplinskega
odbora,
- o delovnem programu in finančnem načrtu za prihodnjo sezono in o zaključnem računu,
- o sprejemu, spremembah in dopolnitvah statuta in drugih splošnih aktov kluba,
- voli in razrešuje člane kluba,
- o višini članarine,
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o prenehanju ali združitvi kluba,
odloča o nakupu ali o odtujitvi nepremičnin kluba,
o dokončni izključitvi člana iz kluba,
o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba.
20. člen

Skupščina na rednih sejah, ki časovno sovpadajo z začetkom novega ciklusa zimskih olimpijskih iger,
razrešuje in voli člane izvršilnega odbora. Skupščina lahko po potrebi tudi na vsaki redni ali izredni seji
razreši stare in izvoli nove člane organov kluba. Če je zato dal pobudo kateri izmed organov, je za tako
odločitev potrebna večina glasov navzočih članov, v vseh drugih primerih pa dvotretjinska večina
navzočih članov.
Svet staršev oziroma svet skakalcev volijo starši oziroma skakalci sami. Štejeta največ po pet članov.
Skupščina na svoji seji samo ugotovi, da sta organa izvoljena in koga so starši oziroma skakalci izbrali za
predsednika sveta. Svet staršev zastopa tudi interese skakalcev, članov mlajših selekcij, svet skakalcev
pa volijo člani mladinske in članske selekcije. Sveti in sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu
s statutom kluba. Za svoje delo so sveti in sekcije odgovorni skupščini.
21. člen
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga polega zapisnikarja podpišejo še predsednik delovnega
predsedstva in oba overovatelja.
Izvršilni odbor (IO)
22. člen
Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine in opravlja zadeve, ki mu jih naloži in zadeve, ki po svoji naravi
spadajo v njegovo delovno področje. To so predvsem organizacijska, upravna, administrativna in
strokovna tehnična opravila.
23. člen
Izvršilni odbor za svoje delo odgovarja skupščini in predstavlja klub pri vključevanju v organizirano
športno sfero.
24. člen
Izvršilni odbor sestavljajo predsednik in največ trije podpredsedniki, ki so določeni za aktivno spremljanje
strokovnega dela s športniki, gospodarsko finančnih zadev in organizacijo prireditev oz. tekmovanj, ter
sekretar in predsedniki pododborov, ki praviloma vodijo pododbore in druga stalna ali začasna delovna
telesa izvršilnega odbora.
Izvršilni odbor šteje največ 15 članov.
25. člen
Predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov izvršilnega odbora, zastopa
društvo pred državnimi organi ter drugimi institucijami in organizacijami ali tretjimi osebami v skladu s
smernicami ali stališči izvršilnega odbora.
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Predsednik IO je obenem lahko tudi predsednik kluba in ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Predsednik je
odgovoren za delovanje kluba, v skladu s statutom in pravnim redom v Republiki Sloveniji. Za svoje delo
je odgovoren skupščini in IO.
26. člen
Izvršilni odbor lahko sklene pogodbo za opravljanje del in nalog direktorja kluba. O imenovanju direktorja
kluba odloča IO.
Naloge direktorja kluba obsegajo:
- skrbi za zakonito in gospodarno poslovanje kluba,
- skrbi za finančno-materialno poslovanje v skladu z letnim finančnim načrtom,
- skrbi in odgovarja za pravočasno pripravo gradiv za seje skupščine in IO ter za izvrševanje
sprejetih sklepov,
- opravlja druge naloge, ki mu jih določa skupščina, IO in predsednik kluba.
Mandat direktorja kluba je 4 leta.
27. člen
Kolegij
Kolegij je metoda dela Izvršilnega odbora. Sestaja se praviloma enkrat tedensko oz. po potrebi.
Sestavljajo ga predsednik Izvršilnega odbora, podpredsedniki, direktor in sekretar.
Na seje kolegija so lahko vabljeni tudi druge osebe dejavne v klubu, glede na delovne naloge.
28. člen
Izvršilni odbor upravlja društvo v času med dvema sejama skupščine po sklepih, smernicah in pooblastilih
skupščine. Sestaja se najmanj dvakrat v tekočem četrtletju, po potrebi pa tudi bolj pogosto.
29. člen
Člane izvršilnega odbora voli skupščina za obdobje štirih let in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.
Predsedniki izvršilnega, nadzornega in disciplinskega odbora so lahko izvoljeni na isto funkcijo največ
dvakrat zaporedoma.
30. člen
Izvršilni odbor v okviru svojega delokroga iz 22. člena tega statuta opravlja predvsem naslednje zadeve:
- skrbi za izvrševanje programa dela kluba,
- sklicuje seje skupščine in pripravlja poročila o delu in predloge najvišjemu organu kluba,
- pripravlja predloge programov dela in finančnega načrta ter potrjuje zaključni račun,
- opravlja posle, ki zadevajo evidenco članstva in dejavnosti kluba in finančno materialno
poslovanje kluba,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje kluba,
- neposredno skrbi za uresničevanje nalog in ciljev, opredeljenih v 4., 5., 6., in 7. členu tega
statuta,
- imenuje in razrešuje predsednike pododborov ter svojih stalnih in začasnih delovnih teles,
- odloča o nakupu ali odtujitvi premičnih stvari kluba,
- pripravlja predloge aktov kluba.
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31. člen
Pododbori izvršilnega odbora so:
- pododbor za gospodarstvo in finance,
- pododbor za prireditve in tekmovanja,
- pododbor za obratovanje, vzdrževanje in investicije objektov in naprav,
- strokovni svet skakalnih selekcij in selekcij nordijskih kombinatorcev,
- aktiv trenerjev, vaditeljev in sodnikov za skoke.
Pododbori razen aktiva trenerjev, vaditeljev in sodnikov, ki ga sestavljajo vsi člani kluba z ustrezno
strokovno kvalifikacijo, štejejo največ sedem članov, iz vrst članstva kluba pa si lahko pridobijo
neomejeno število sodelavcev. Sestavo pododbora izvršilnega odbora predlaga v potrditev predsednik IO.
Pododbori so za svoje delo odgovorni in delujejo po njegovih pooblastilih, smernicah in navodilih, na
podlagi katerih pripravljajo tudi letne programe dela.
32. člen
IO dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik kluba.
IO legitimno sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica njegovih članov, le v izjemnih
okoliščinah pa lahko tudi s korespondenčno sejo, vendar mora obvestiti nadzorni odbor, če sklepi
neposredno zadevajo tudi druge organe, pa tudi le-te. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih
članov izvršilnega odbora, ali pa če se je o njih pozitivno pismeno izrekla večina vseh članov izvršilnega
odbora. O vseh sejah izvršilnega odbora piše zapisnik, ki mora obsegati podatke o kraju in času seje,
imena udeležencev, sprejeti dnevni red in sprejete sklepe. Zapisnik izvršilni odbor potrjuje na vsaki
naslednji seji.
33. člen
V primeru izpraznjenih mest lahko izvršilni odbor med svojim mandatom kooptira v svojo sestavo največ
eno tretjino oziroma do 5 članov. Na svoje seje obvezno vabi predsednika drugih organov kluba.
Izvršilni odbor lahko, če se zato pokaže potreba, imenuje tudi druga stalna ali občasna delovna telesa.
Nadzorni odbor
34. člen
Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih skupščina izvoli za dobo štirih let, tako kot
določa 20. člen tega statuta. Odbor spremlja delo izvršilnega odbora, njegovih pododborov in delovnih
teles ter uresničevanje sklepov skupščine. Stalno nadzoruje tudi finančno in materialno poslovanje kluba.
Za svoje delo je odgovoren skupščini kluba, kateri enkrat letno poroča.
35. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi njegovi člani in če zanje glasujeta vsaj dva
člana. Člani odbora ne morejo biti hkrati člani nobenega izmed drugih organov, ki jih voli skupščina, imajo
pa pravico, da tudi brez vabila sodelujejo na sejah in pri delu vseh drugih organov kluba, nimajo pa pravic
odločanja.
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Disciplinski odbor
36. člen
Disciplinski odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih skupščina izbere izmed klubskih članov za
dobo 4 let.
Disciplinski odbor vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Sestaja se po
potrebi na podlagi pisnih zahtev organov ali članov kluba.
Svet staršev in svet skakalcev
37. člen
Svet staršev in svet skakalcev sta organa skupščine, katerih poglavitna funkcija je zagotavljati
uresničevanje vzgojnih načel delovanja kluba in skrbeti za skladen osebnostni razvoj vseh aktivnosti
tekmovalcev.
S svojim delovanjem naj bi oba prispevala predvsem k usklajevanju objektivno različnih, čeprav k istim
ciljem naravnanih interesov športnih funkcionarjev in organizatorjev, strokovnjakov in aktivnih
tekmovalcev ter vseh drugih sodelujočih v razvijanju športnega, družabnega in športno-rekreativnega
življenja v klubu. Oba sveta tesno sodelujeta z drugimi organi skupščine. Svoje sklepe sprejemata z
večino glasov. Oba sveta imata enako dolg mandat, kot vsi drugi organi skupščine, to je štiri leta, ter
štejeta največ po pet članov.

Svet kluba
38. člen
Svet kluba je posvetovalni organ skupščine, med dvema njenima zasedanjema, pa izvršilnega odbora.
Sestavlja ga neomejeno število članov, ki jih skupščina izbere iz vrst tistih posameznikov, ki so že
prispevali ali (in) dajejo viden prispevek k javni podobi in delovnem utripu v klubu.
Kot posvetovalni organ svet daje predloge in pobude organom kluba za izboljšanje delovanja ter opozarja
na slabosti, ki se pojavljajo pri tem. Izvršilni odbor med dvema zasedanjema skupščine lahko imenuje v
svet nove posameznike.

Sekretar kluba
39. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi kluba skrbi
sekretar kluba, ki ga izvoli skupščina za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren skupščini.
IV. MATERIALNO - FINANČNO POSLOVANJE
40. člen
Dohodki kluba so:
- članarina,
- dohodki od prireditev (I56.104 »Začasni gostinski obrat«),
- dodeljena sredstva iz javnih financ,
- druge dotacije,
- darila in volila,
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drugi dohodki.

Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme
skupščina. Na redni skupščini vsako leto obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.
41. člen
Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so kot take vpisane v
inventarni knjigi. S premoženjem kluba upravlja izvršilni odbor.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa izvršilnega odbora. O
nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča skupščina kluba.
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja kluba med člane je nična.
42. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi
s tega področja. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega materialnega
poslovanja.
43. člen
Finančno poslovanje poteka preko transakcijskega računa. Direktor ali druga pooblaščena oseba s strani
izvršilnega odbora vodi finančno poslovanje kluba po veljavnih predpisih, o materialno-finančnem
poslovanju v katerem klub tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem
poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Denarna sredstva kluba vodi direktor v blagajniškem dnevniku. Direktor poroča o finančnem poslovanju
izvršilnemu odboru.
44. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta direktor in predsednik kluba. Odredbodajalec je predsednik
izvršilnega odbora, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik, ki ga določi izvršilni odbor.
45. člen
Delo direktorja je javno. Vsak član kluba lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje kluba.

V. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
46. člen
Za disciplinske prekrške članov kluba se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov kluba ter
vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba.
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