Na temelju članka 13.Zakona o udrugama (“Narodne novine” broj 74/14), članaka 5.i 6. Zakona
o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” br. 76/93, 11/94. i 38/09) i članka 31. Zakona o sustavu
civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) Skupština Speleološkog kluba Ozren Lukić, na
sjednici održanoj 15.4.2016. godine donijela je:
STATUT
SPELEOLOŠKOG KLUBA OZREN LUKIĆ
I. OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Ovim Statutom utvrđuje se: naziv, sjedište, zastupanje, izgled znaka, izgled pečata
Speleološkog kluba Ozren Lukić (u daljnjem tekstu Klub), teritorijalno djelovanje, ciljevi i
područja djelovanja sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi, te
gospodarskim djelatnostima sukladno; o načinu osiguranja javnosti djelovanja Kluba, o
uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva, pravima, obvezama i
odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
tijelima Kluba, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima,
načinu odlučivanja i trajanju mandata, te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka
mandata, izboru i opozivu likvidatora Kluba, prestanku postojanja Kluba, o imovini,
načinu stjecanja i raspolaganju imovinom, o postupku s imovinom u slučaju prestanka
postojanja Kluba, te o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Kluba, te
drugim pitanjima od značaja za Klub.
Članak 2.
(1) Naziv Kluba je: Speleološki klub Ozren Lukić.
(2) Skraćeni naziv Kluba je: SKOL.
(3) Naziv Kluba na engleskom jeziku je: Speleological Club Ozren Lukić.
(4) Skraćeni naziv Kluba na engleskom je: SCOL.
(5) Sjedište Kluba je u Zagrebu.
(6) Odluku o adresi sjedišta donosi Predsjedništvo Kluba.
Članak 3.
(1) Speleološki klub Ozren Lukić je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću
upravu.
(2) Speleološki klub Ozren Lukić učlanjen je u Hrvatski planinarski savez.
Speleološki klub Ozren Lukić je neprofitna pravna osoba.
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Članak 4.
(1) Klub ima svoj znak i pečat.
(2) Znak Kluba je okruglog oblika promjera 10 cm. U središtu se nalazi speleolog žute boje,
koji nosi transportnu vreću također žute boje s rudarskim grbom crne boje. Pozadina
oko speleologa je crne boje, a bijela boja do označava speleološke ukrase. Oko središnje
slike je prsten zelene boje, u kojem je natpis koji glasi „Speleološki klub Ozren Lukić“.
(3) Pečat Kluba je promjera 30 mm, zelene boje. Uz obod je upisano ime kluba i mjesto
sjedišta, s znakom Hrvatskog Planinarskog Saveza u sredini. Za računovodstvene
administrativne poslove upotrebljava se pečat Kluba istog sadržaja i oblika, promjera
20 mm
Članak 5.
(1) Klub zastupaju Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik. Skupština može ovlastiti i druge
osobe za zastupanje Kluba.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI
Članak 6.
(1) Klub su osnovali studenti i djelatnici Sveučilišta u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftnog
fakulteta, građani Republike Hrvatske, 16.12.2002. godine, pod nazivom Speleološki
Klub “Ozren Lukić”, u svrhu istraživanja i zaštite speleoloških objekata, promicanja
ekoloških, stručnih i znanstvenih djelatnosti na području speleologije, geologije i
rudarstva.
Članak 7.
(1) Osnovni ciljevi Kluba su istraživanje speleoloških objekata i njihova zaštita, kao i
zaštita prirodnih vrijednosti općenito, popularizacija speleologije i njezina primjena u
rudarskim i geološkim djelatnostima, stjecanje novih stručnih i tehničkih vještina te
okupljanje i školovanje novih kadrova.
(2) Klub sukladno ciljevima djeluje na području: obrazovanja, znanosti i istraživanja,
zaštite okoliša i prirode te tehničke kulture.
(3) Djelatnosti kluba su:




organiziranje speleoloških škola,
poticanje i podupiranje članova Kluba u stvaralačkim aktivnostima, istraživanjima i
stjecanju znanstvenih saznanja iz speleologije,
istraživanjima svih vrsta speleoloških objekata,
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popularizacija i promicanje djelatnosti i znanstvenog razvoja speleologije,
okupljanje i organiziranje zainteresiranih osoba za rad Kluba,
organiziranje i održavanje edukacijskih programa iz speleologije u svrhu
osposobljavanja članova za speleološka istraživanja,
organiziranje speleoloških izleta, istraživačkih kampova i speleoloških ekspedicija,
izrada geodetske, topografske, geološke i fotografske dokumentacije speleoloških
objekata (sukladno posebnim propisima),
redovita izrada dokumentacije o speleološkim istraživanjima,
čuvanje i zaštita žive i nežive prirode na površini, pod zemljom i pod vodom,
organiziranje sastanaka, savjetovanja i tribina za svoje članove i sve zainteresirane u
cilju upoznavanja sa stanjem speleologije kod nas i u svijetu, brigom o očuvanju
čovjekove okoline i o temama rudarsko-geološke struke,
promicanje suradnje s organizacijama i udrugama čija je djelatnost komplementarna
djelatnosti Kluba,
primjena rezultata različitih područja speleoloških istraživanja i doprinos općem
gospodarskom i društvenom napretku,
obrazovanje i osposobljavanje za stjecanje izvanškolskih tehničkih, tehnoloških i
informatičkih znanja i vještina,
izvođenje nastavnih i izvannastavnih programa tehničkog, tehnološkog i informatičkog
obrazovanja za osnovne i srednje škole u skladu sa zakonom,
stvaranje uvjeta i poticanje sportskih i tjelesnih aktivnosti s ciljem unapređivanja
zdravlja, tjelesne spremnosti i zadovoljenja potreba za sportskim dostignućima članova,
promicanje međunarodne suradnje u razmjeni informacija, publikacija, knjiga i opreme
te organizacijom posjeta znanstvenika i stručnjaka,
priprema i izdavanje knjiga, priručnika i slično iz područja svoje djelatnosti sukladno
posebnom propisu i
organiziranje stručnih putovanja, izložbi, natjecanja i priredbi, tombola i sličnih igara
na sreću, u skladu sa zakonom.

Gospodarske djelatnosti Kluba su:


izdavanje i prodaja knjiga, priručnika i slično iz područja svoje djelatnosti sukladno
posebnom propisu.
Članak 8.

(1) Djelovanje Kluba je javno. Javnost djelovanja Kluba ostvaruje se na načine utvrđene
Statutom, poimence:





pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim
izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
putem medija,
putem internetske stranice Kluba i
putem oglasne ploče i drugih sredstava informiranja.
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III. ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 9.
(1) Članom Kluba može postati svaka fizička osoba.
(2) Članom mogu postati i maloljetnici s navršenih 14 godina života uz pisanu suglasnost
zakonskog zastupnika ili skrbnika.
Članak 10.
(1) Članom Kluba može postati svaka fizička osoba koja prihvaća Statut Kluba i Kodeks
planinarske etike HPS-a.
(2) Član Kluba može biti redovni i počasni.
(3) Odluku o prijemu u redovito članstvo donosi Predsjedništvo Kluba po primitku
ispunjene i potpisane pristupnice
(4) Popis članova Kluba vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu
(nazivu) člana,OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu, te datumu prestanka
članstva u Klubu. O urednom vođenju popisa članova brine se Tajnik kluba.
(5) Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov
zahtjev.
(6) Za počasnog člana može se izabrati osoba koja je posebno zaslužna za rad Kluba.
Počasni član oslobođen je podmirivanja godišnje članarine.
(7) Odluku o počasnom članu donosi Skupština na prijedlog Predsjedništva.
Članak 11.
(1) Visinu godišnje članarine određuje Skupština Kluba.
Članak 12.
(1) Prava, obveze i odgovornosti članova Kluba počinju teći od dana učlanjenja u Klub.
(2) Prava, obveze i odgovornosti članova su:






bavljenje aktivnostima Kluba,
birati i biti birani u tijela Kluba
sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,
čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza,
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plaćanje članarine.
Članak 13.

(1) Članstvo u Klubu prestaje:






dragovoljnim istupom,
neplaćanjem članarine,
isključenjem,
smrću člana,
prestankom postojanja Kluba.

(2) Članu prestaje članstvo bez posebne odluke ukoliko do kraja godine ne plati članarinu
za tekuću godinu.
(3) Član Kluba može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese
Kluba ili prouzroči ozbiljnu štetu Klubu ili njegovom članstvu.
(4) Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Stegovna komisija. Stegovna komisija se
sastoji od tri redovna člana kluba, a imenuje i razrješava ih Skupština po potrebi.
(5) Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku 15 dana od prijema odluke o
isključenju, a odluka Skupštine je konačna.
Članak 14.
(1) Klub može osnivati svoje odsjeke ili podružnice, koje djeluju napodručju više gradova,
općina ili županija, ili se bave samo pojedinim djelatnostima unutar djelatnosti i ciljeva
Kluba.
(2) Odsjeci ili Podružnice nisu pravne osobe.
(3) Osnivanje i način rada podružnica uređuje se općim aktom, kojeg donosi Skupština
Kluba.
(4) Klub se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
(5) Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA
Članak 15.
(1) Spor/Sukob interesa u Klubu postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova
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Kluba kojima članovi mogu slobodno raspolagati, a koji utječe na rad Kluba u cjelini
odnosno ako se ona odnose na pitanja od zajedničkog interesa na sve članove.
(2) Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće između
članova Kluba.
(3) Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština.
(4) Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o
mirenju.
(5) Odluka arbitražnog vijeća je konačna.
(6) Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih
se podnosi zahtjev za upis promjena u registar kluba o čemu odlučuje nadležni ured,
nezadovoljni član najprije se obraća Klubu da riješi sukob interesa. Po konačnosti
odluke arbitražnog vijeća, klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u
registar kluba zajedno s odlukom arbitražnog vijeća.

V. TIJELA KLUBA
Članak 16.
(1) Tijela Kluba su:






Skupština,
Predsjedništvo,
Predsjednik,
Dopredsjednik,
Tajnik.

SKUPŠTINA
Članak 17.
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom.
(2) Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni redovni članovi Kluba i maloljetni članovi
s navršenih 14 godina uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika.
Članak 18.
(1) Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
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(2) Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica
skupštine održava svake godine.
(3) Sjednice Skupštine saziva Predsjedništvo Kluba na vlastitu inicijativu.
(4) U odluci o sazivanju skupštine Predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i
mjesto održavanja sjednice.
(5) 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.
(6) Predsjedništvo saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako
je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvati
će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan
održavanja sjednice).
Članak 19.
(1) U slučaju isteka mandata tijelima Kluba, skupštinu saziva 1/2 članova kluba, koji se
vode kao redovni članovi i upisanu su u registar članova prije isteka mandata tijelima
Kluba.
Članak 20.
(1) Skupštini predsjedava Predsjednik Kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, a u
njegovoj tajnik. U slučaju odsutnosti predsjednika, dopredsjednika i tajnika Kluba,
Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će
predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar. Zapisnik se trajno čuva u arhivi
Kluba.
Članak 21.
(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova
Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova, ako Statutom nije
određena posebna većina.
Članak 22.
(1) Skupština Kluba:






utvrđuje politiku rada Kluba,
donosi Statut i njegove izmjene i dopune,
donosi druge opće akte potrebne za djelovanje Kluba,
bira i razrješava Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika te četiri člana predsjedništva,
usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za
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prethodnu kalendarsku godinu,
donosi planove rada Kluba,
odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti te gospodarskih djelatnosti,
donosi odluku o statusnim promjenama (pripajanju, spajanju i podjeli Kluba),
odlučuje o sudjelovanju Kluba u radu nacionalnih i inozemnih udruga,
odlučuje o udruživanju s drugim udrugama, ili istupanju iz njih,
imenuje i opoziva likvidatora Kluba.
rješava žalbe članova Kluba,
odlučuje o prestanku rada Kluba i raspodjeli preostale imovine Kluba,
brine se o informiranju članstva i javnosti,
osniva odbore, komisije i druga tijela koja pomažu ostvarivanju ciljeva Kluba,
imenuje povjerenstva Kluba,
imenuje predstavnike Kluba,
određuje planove kompleksnih speleoloških akcija,
odlučuje o drugim pitanjima od značaja za rad Kluba utvrđenim ovim Statutom, koji
nisu stavljeni u nadležnost drugog tijela.

PREDSJEDNIŠTVO
Članak 23.
(1) Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjedništvo Kluba.
Članak 24.
(1) Predsjedništvo čini sedam članova.
(2) Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik Kluba saziva
sjednice Predsjedništva i rukovodi radom Predsjedništva.
Članak 25.
(1) Predsjedništvo saziva Skupštinu Kluba, utvrđuje prijedlog Kluba i predlaže program
rada Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.
(2) Zatim utvrđuje prijedlog programa djelatnosti i planove rada, brine o izvršenju
usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba.
(3) Vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine, upravlja imovinom Kluba, podnosi
izvješća o radu Skupštini Kluba, odgovorno je za podnošenje Skupštini prijedloga
godišnjeg financijskog izvješća te obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim
općim aktima Kluba.
Članak 26.
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(1) Sjednicu Predsjedništva saziva predsjednik Kluba.
(2) Odluke Predsjedništva donose se većinom glasova svih članova Predsjedništva.
(3) Sjednice Predsjedništva održavaju se prema potrebi o čemu odlučuje predsjednik, a
mora se održati najmanje jednom u 6 mjeseci.
Članak 27.
(1) Za svoj rad Predsjedništvo je odgovorno Skupštini.
(2) Predsjedništvo podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu.
(3) Mandat članova Predsjedništva traje jednu godinu.

PREDSJEDNIK KLUBA
Članak 28.
(1) Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od jedne godine.
(2) Predsjednik Kluba je po funkciji ujedno i predsjednik Skupštine i Predsjedništva.
(3) Predsjednik:








zastupa Klub u zemlji i inozemstvu,
pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine i Predsjedništva Kluba,
brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine i njezinih tijela,
rukovodi radom Skupštine i Predsjedništva,
podnosi izvješća o radu Kluba Skupštini,
sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba,
dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu koji vodi registar
udruga.

DOPREDSJEDNIK KLUBA
Članak 29.
(1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje ga
dopredsjednik i preuzima obveze predsjednika određene člankom 28. Dopredsjednika
Kluba bira Skupština na mandat od jedne godine.
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TAJNIK KLUBA
Članak 30.
(1) Tajnik:











Uz Predsjednika zastupa Klub,
Priprema nacrte i prijedloge općih akata koje donosi Skupština,
brine se o urednom vođenju registra članova,
vodi i čuva arhivu Kluba,
čuva pečat Kluba,
ovlašteno potpisuje financijske dokumente,
brine se o redovitim poslovima Kluba,
sudjeluje u izradi godišnjeg izvješća o radu Kluba,
poziva na sastanke,
obavlja stručne poslove za potrebe Skupštine u skladu s općim aktima Kluba.

(2) Za svoj rad Tajnik je odgovoran Skupštini.
(3) Mandat Tajnika traje jednu godinu.

STEGOVNA KOMISIJA
Članak 31.
(1) Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih
Statutom ili drugim aktima.
(2) Stegovni postupak provodi stegovna komisija, sastavljena od najmanje tri člana, koje
bira Skupština po potrebi.
(3) Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjedništvo ili najmanje
1/10 članova Skupštine.
(4) Mandat članova Stegovne komisije traje za vremena stegovnog procesa, te se o novom
stegovnom procesu odlučuje nova stegovno komisija.
(5) U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:



opomena,
isključenje iz Kluba.
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(6) Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.
(7) Stegovni proces završava odlukom Stegovne komisije.
(8) Protiv odluke Stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave
odluke, podnijeti žalba Skupštini.
(9) Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Članak 32.
(1) Tijela Kluba mogu biti opozvana i prije isteka mandata odstrane Skupštine i to u
slučajevima nepoštivanja odluke Skupštine.
(2) Ukoliko razriješi neko tijelo, Skupština tada izabire novo s punim mandatom, a ukoliko
razrješava pojedine članove tijela, Skupština bira nove članove navrijeme do isteka
mandata.

VI. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM
Članak 33.
(1) Imovinu Kluba čine:





novčana sredstva koja je Klub stekao uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i
darovima,
novčana sredstva koja Klub stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi,
financiranjem programa i projekata Kluba iz državnog proračuna i proračuna jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
nekretnine i pokretne stvari Kluba,
druga imovinska prava.

(2) Klub može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem
djelatnosti određenih statutom kluba, u skladu sa zakonom.
(3) Klub upravlja imovinom u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju
neprofitnih organizacija, te je dužan voditi poslovne knjige i sastavljati izvješće prema
propisima kojima se uređuje načinvođenja računovodstva neprofitnih organizacija.
Članak 34.
(1) Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Predsjednik Kluba podnosi Skupštini
na razmatranje i prihvaćanje.
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VII. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE
Članak 35.
(1) Klub prestaje postojati odlukom Skupštine ili u drugim slučajevima predviđenim
zakonom.
(2) U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o
prestanku postojanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova
Skupštine Kluba.
(3) U slučaju prestanka postojanja Kluba imovina se nakon namirenja vjerovnika i troškova
likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje
imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a na osnovi odluke Skupštine.
(4) Klub nema pravo svoju imovinu dijeliti svojim osnivačima, članovima, osobama
ovlaštenim za zastupanje, zaposlenicima ili s njima povezanim osobama. Ukoliko u
slučaju prestanka udruge Skupština nije donijela odluku o provođenju postupka podjele
imovine, preostalu imovinu stječe jedinica lokalne samouprave na čijem području je
sjedište Kluba.

VIII. IZBOR I OPOZIV LIKVIDATORA
Članak 36.
(1) Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština.
(2) Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog
postupka upisuje u registar Kluba kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do
okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.
(3) Likvidator može biti opozvan iz razloga zbog kojih se mogu razriješiti i druga Tijela
Kluba sukladno članku 32. ovog Statuta.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.
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(1) Statut Kluba donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Kluba
nakon provedene rasprave.
(2) Statut ima dva originalna primjerka potpisana od predsjednika Kluba koji se nalaze
kod nadležnog državnog tijela i u dokumentaciji Kluba.
(3) Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
(4) Tumačenje drugih akata Kluba daje Predsjedništvo Kluba.
Članak 38.

(1) Ovaj Statut stupa na snagu s danom donošenja.

U Zagrebu, 15.4.2016. godine

PREDSJEDNIK SKOL-a
Roman Leopold
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