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Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) 
i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 

124/11, 86/12, 94/13 i 85/15),   
Skupština Sportsko penjačkog kluba „Direkt“ Lepoglava dana 30.08.2015. na 

redovnoj skupštini donosi: 

 

STATUT 
SPORTKO PENJAČKOG KLUBA 

„DIREKT“ LEPOGLAVA 

 
I. OPĆE ODREDBE 
 
Članak 1. 

Ovim Statutom uređuje se naziv i sjedište kluba, izgled pečata, područje (a) 
djelovanja, zastupanje Sportsko penjačkog kluba „DIREKT“ (u daljnjem tekstu SPK Direkt ili 
Klub), a sukladno ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi kluba; javnost rada, 
uvjeti i način učlanjivanja u Društvo te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i 
odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, 
njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te 
način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva;  
udruživanje u saveze ili zajednice udruga i članstvo u međunarodnim udrugama, prestanak 
postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u 
slučaju prestanka Društva, te druga pitanja značajna za Društvo 
 
Članak 2. 

Klub djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog 
ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno 
Zakonu o udrugama. 
 Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka. 
 

II. NAZIV I SJEDIŠTE KLUBA, IZGLED I SADRŽAJ PE ČATA I 
ZNAKA 
 

Članak 3. 
Sportsko penjački klub DIREKT je neprofitna udruga građana,  članica Hrvatskog 

planinarskog saveza (u daljnjem tekstu HPS). Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može 
učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može 
surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, 
poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština. 
  

Puni naziv Kluba je: Sportsko penjački klub DIREKT  
Skraćeni naziv Kluba je: SPK DIREKT 
Sjedište Kluba je: Lepoglava, Augusta Šenoe 16  

 
Odluku o promijeni adrese sjedišta Kluba donosi Vijeće Kluba. 
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Članak 4. 
Klub ima znak. Znak Kluba je crtež penjača kako se drži za planinu, u podnožju je  

naziva kluba (Direkt), a slovo „i“ je ugrađeno u lijevu nogu penjača. Odluku o promijeni 
izgleda znaka Kluba donosi Vijeće Kluba. 
 
Članak 5. 

Klub ima pečat. Pečat Kluba je okruglog oblika, promjera 30mm, uz obod pečata 
upisane su riječi „ Sportsko penjački klub DIREKT Lepoglava “ a u sredini je znak HPS-a. Za 
računske i administrativne poslove može se koristiti pečat istog sadržaja i oblika, promjera 
20mm. Odluku o promijeni izgleda pečata Kluba donosi Vijeće Kluba. 
 
III. ZASTUPANJE 
 
Članak 6. 

Klub zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik Kluba. Zastupnici su ovlašteni za 
potpisivanje u ime i za račun Kluba. 
 
IV. CILJEVI I DJELATNOSTI TE PODRU ČJA DJELOVANJA KLUBA 
 
Članak 7. 

Područje djelovanja Kluba je grad Lepoglava, Varaždinska županija i Republika 
Hrvatska. Odluku o promijeni područja djelovanja Kluba donosi Vijeće Kluba. 
 
Članak 8. 
Ciljevi rada Kluba su: 

• poboljšanje kvalitete društvenog i sportskog života mladih  
• poticanje razvoja sportskih aktivnosti te sportskog turizma 
• sudjelovanje na natjecanjima u Hrvatskoj te međunarodnim natjecanjima  
 
Područje djelovanja sukladno ciljevima: područje sporta - sportsko penjanje 

 
Članak 9. 
Djelatnosti Kluba su: 

• organizacija i sudjelovanje u organizaciji , ekoloških, sportskih, obrazovnih i drugih 
skupova 

• održavanje postojećih te pronalaženje i uređivanje novih prirodnih penjališta 
• uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama u Hrvatskoj i inozemstvu 
• organizacija natjecanja te prisustvovanje na natjecanjima 
• vođenje i održavanje umjetne stijene za penjanje u vlasništvu Kluba 
 

III. JAVNOST RADA 
 
Članak 10. 

Rad Kluba je javan.  
 

Klub ostvaruje javnost rada putem WEB stranice Kluba (www.spk-direkt.hr) te preko 
medija i različitih sredstava javnog informiranja. Klub izvještava članove o svom radu na 
sjednicama Skupštine Kluba te održavanjem informativnih sastanaka. Rad sjednica tijela 
Kluba je javan. Sjednice tijela Kluba mogu biti zatvorene za javnost kada je to u interesu 
Kluba. Odluku o tome donosi tijelo koje zasjeda. 
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IV. ČLANSTVO 
 
Članak 11. 

Članom  Kluba može postati isključivo fizička osoba. 
 
Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Klub daje zakonski 

zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili 
skrbnik daje pisanu suglasnost. 
 
Članak 12. 
Članovi Kluba imaju sljedeća prava: 

• iznositi svoja mišljenja, prijedloge i kritike 
• biti informirani o radu Kluba 
• sudjelovati u radu Kluba 
• koristiti povlastice koje imaju članovi Kluba kod trećih osoba 

 
Članak 13. 
Članovi Kluba imaju sljedeće odgovornosti i obveze: 

• poštivati zakone i Statut Kluba 
• poštivati odluke tijela Kluba 
• dosljedno izvršavati sve preuzete obveze u radu Kluba 
• štititi ugled i interese Kluba 
• redovito plaćati članarinu za tekuću godinu 

 
Članak 14. 
Članstvo u Klubu prestaje: 

• dragovoljnim istupom 
• neplaćanjem članarine (nakon isteka kalendarske godine) 
• isključenjem 

 
 Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine 
ne plati članarinu za tekuću godinu. 
 Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Vijeće Kluba. 

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave 
odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Kluba.  
 Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka 
Skupštine Kluba o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna. 
 Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih 
Statutom ili drugim aktima. 
 
Članak 15. 

Vijeće Kluba može javno pohvaliti člana koji je zaslužan za rast ugleda Kluba ili za 
izvanredna dostignuća u radu Kluba. 
 
Članak 16. 

Evidenciju članstva vodi Tajnik Kluba.  
 

Popis članova vodi se elektronički ili papirnato u obliku propisane tablice, a mora 
sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju 
(OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Klubu i datumu prestanka članstva u Klubu. 
 Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Kluba i nadležnim 
tijelima, na njihov zahtjev. 
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Članak 17. 

Ostali uvjeti članstva, visina članarine te prava i obveze članova propisani su 
Pravilnikom o članstvu. Pravilnik o članstvu donosi Vijeće Kluba. 
 
V. UDRUŽIVANJE I USTROJSTVO 
 
Članak 18. 

Klub se može udruživati u nacionalne saveze ili zajednice udruga. Klub se može 
učlanjivati u međunarodne udruge. Odluku o udruživanju, odnosno o učlanjivanju Kluba 
donosi Skupština. 
 
Članak 19. 

Klub može osnivati ustrojstvene oblike - Ogranke, koji nemaju svojstvo pravne osobe. 
Ogranci se osnivaju s ciljem poboljšanja rada i olakšavanja funkcioniranja Kluba. Odluku o 
osnivanju Ogranka s određenim sjedištem donosi Skupština. Vijeće Kluba imenuje osobu 
ovlaštenu za predstavljanje Ogranka Kluba. 
 
Članak 20. 

Radi obavljanja stručnih, administrativnih, financijskih i drugih poslova Klub može sa 
stručnim osobama sklapati ugovore o radu, ili ugovore o djelu, ovisno o vrsti, obimu i trajanju 
posla. Odluku o tome donosi Vijeće Kluba. 
 
VI. UPRAVLJANJE KLUBOM I TIJELA KLUBA 
 
Tijela Kluba su: 

• Skupština kluba 
• Vijeće kluba 
• Predsjednik 
• Dopredsjednik 
• Tajnik 

 
Članak 21. 

Članovi Kluba upravljaju Klubom neposredno na Skupštini Kluba i preko izabranih 
predstavnika u drugim tijelima Kluba.  
 
1. Skupština Kluba 
 
Članak 22. 

Skupština Kluba je vrhovno organizacijsko tijelo Kluba. Članovi Skupštine su svi 
redovni članovi Kluba. 
 
Članak 23. 

Skupština Kluba radi u sjednicama.  
 
Sjednice mogu biti:  

- redovne  
- izvanredne 
Redovne sjednice Skupštine mogu biti: 
- izvještajne 
- izborne 
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Predsjednik je obvezan sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine kada to zatraži 
najmanje jedna trećina članova Kluba. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su 
obvezni predložiti dnevni red sjednice, podnijeti teret organizacije, te pravovremeno 

obavijestiti članove Skupštine o vremenu, mjestu i razlogu sazivanja izvanredne sjednice 
Skupštine Kluba. 

 
Predsjednik saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je 

ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 2. ovog članka, sazvat će je 
predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice. 

 
U slučaju isteka mandata tijela Kluba, Skupštinu saziva polovina članova Kluba 

upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Kluba 
 
Sjednice Skupštine vodi Predsjednik Kluba. U slučaju spriječenosti Predsjednika 

Kluba sjednicu vodi Dopredsjednik Kluba. 
 
Članak 24. 

Redovne sjednice Skupštine Kluba saziva i organizira Predsjednik Kluba.  
 
Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, 

dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 (četiri) godine. 
 
Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i 

mjesto njena održavanja  
 
Svi članovi Skupštine moraju biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu 

održavanja sjednice. 
 
Članak 25. 

Na izbornim sjednicama Skupštine razrješavaju se dužnosti Predsjednik Kluba, 
Dopredsjednik, Tajnik i članovi Vijeća Kluba, te se biraju novi. 
 
Članak 26. 

Skupština Kluba može pravovaljano odlučivati ukoliko je prisutno više od pola svih 
članova Skupštine. Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom prisutnih članova 
Skupštine Kluba. 
 
Članak 27. 
Na sjednicama, Skupština Kluba: 

• donosi Statut Kluba, te njegove izmjene i dopune 
• bira i razrješava dužnosti Predsjednika 
• potvrđuje i razrješava dužnosti Dopredsjednika, Tajnika i članove Vijeća Kluba 
• odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja 

udruga 
• donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika 
• usvaja izvještaj o radu Kluba za prethodnu godinu i plan rada u narednoj godini 
• usvaja financijski plan i završni račun Kluba 
• razmatra ostala pitanja vezana uz rad i funkcioniranje Kluba 
• odlučuje o prestanku postojanja Kluba 
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2. Vijeće Kluba 
 
Članak 28. 

Vijeće je vrhovno operativno tijelo Kluba. Vijeće broji 5 članova. Članovi Vijeća 
mogu biti birani isključivo iz članstva Skupštine Kluba koji zadovoljavaju uvjete propisane 
Pravilnikom o članstvu. 

 
Članove Vijeća predlaže Predsjednik Kluba, a potvrđuje Skupština.  
 
Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik Kluba su punopravni članovi  

Vijeća Kluba. Mandat članova Vijeća traj 4 (četiri) godine od dana izbora.  
 
Članak 29. 

Skupština i Vijeće Kluba imaju ovlasti za razrješenje članova Vijeća koji ne izvršavaju 
obveze utvrđene Statutom i Pravilnikom o članstvu, odnosno koji ih obavljaju na 
nezadovoljavajući način ili svojim radom štete ugledu Kluba. 
 
Članak 30. 

Sjednice Vijeća saziva, organizira i vodi Predsjednik Kluba. Održavaju se prema 
potrebi, a mogu se u izvanrednim situacijama održati i telekonferencijski ili 
videokonferencjski.  

Članovi Vijeća moraju biti pravovremeno obaviješteni o vremenu i mjestu održavanja 
sjednice. U slučaju spriječenosti Predsjednika sjednicu Vijeća saziva, organizira i vodi 
Dopredsjednik Kluba. 
 
Članak 31. 

Vijeće može punopravno odlučivati ukoliko je prisutno više od 50% svih članova 
Vijeća. Vijeće donosi odluke natpolovičnom većinom svih članova Vijeća Kluba. 
 
Članak 32. 
Vijeće Kluba: 

• upravlja Klubom u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Skupštine  
• brine o imovini Kluba i prikupljanju novčanih sredstava,  
• priprema izvještaj o radu Kluba za prethodnu godinu i plan rada Kluba za narednu 

godinu 
• predlaže Skupštini Statut i njegove izmjene i dopune 
• odlučuje o načinu realizacije programa rada Kluba 
• donosi ostale odluke važne za rad i funkcioniranje Kluba 

 
 
3. Predsjednik Kluba 
 
Članak 33. 

Predsjednika Kluba bira Skupština tajnim glasovanjem. Kandidat za Predsjednika 
mora biti član Skupštine, mora ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o članstvu i mora 
dobiti podršku barem 10% svih članova Skupštine.  

Predsjednik Kluba postaje kandidat koji sakupi više od 50% glasova prisutnih članova 
Skupštine.  
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Ukoliko niti jedan kandidat ne dobije dovoljan broj glasova u ponovni izbor ulaze dva 
kandidata koja su osvojila najveći broj glasova i tada Predsjednikom Kluba postaje kandidat 
koji osvoji više glasova. 
 
Članak 34. 

Mandat Predsjednika traje 4 (četiri) godine od dana izbora. Nakon isteka mandata 
Predsjednik nastavlja obavljati svoju dužnost do prve sljedeće sjednice Skupštine na kojoj se 
bira novi Predsjednik Kluba. 
  
Članak 35. 

Za svoj rad Predsjednik odgovara Skupštini Kluba. Skupština ima ovlasti za 
razrješenje Predsjednika Kluba.  

Skupština odluku o razrješenju Predsjednika Kluba donosi natpolovičnom većinom 
prisutnih članova Skupštine.  
 
Članak 36. 
Predsjednik Kluba ima sljedeća prava i dužnosti: 

• zastupa i predstavlja Klub 
• rukovodi radom Kluba u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama tijela Kluba 
• član je Skupštine i Vijeća Kluba 
• vodi Sjednice Skupštine i saziva, organizira i vodi sjednice Vijeća Kluba  
• predlaže Dopredsjednika, Tajnika i članove Vijeća Kluba 
• podnosi izvješća o radu Kluba i odgovara za rad Vijeća pred Skupštinom Kluba 

 
U odsutnosti, Predsjednika zamjenjuje Dopredsjednik Kluba. 
 
Članak 37. 

U slučaju trajne spriječenosti Predsjednika njegove dužnosti preuzima Dopredsjednik 
Kluba. Dopredsjednik ima rok od 15 dana u kojem mora sazvati sjednicu Vijeća Kluba. 
Vijeće ima rok od 30 dana u kojemu mora sazvati izvanrednu sjednicu Skupštinu. Razlozi 
sazivanja izvanredne sjednice Skupštine su razrješavanje dužnosti Predsjednika, 
Dopredsjednika, Tajnika i članova Vijeća Kluba, te izbor novih. 
 
4. Dopredsjednik Kluba 
 
Članak 38. 

Dopredsjednik Kluba može biti biran isključivo iz članstva Skupštine te mora 
ispunjavati uvjete propisane Pravilnikom o članstvu. Dopredsjednika Kluba predlaže 
Predsjednik Kluba, a potvrđuje Skupština. Mandat Dopredsjednika traje 4 (četiri) godine od 
dana izbora.  
 
Članak 39. 

Dopredsjednik Kluba za svoj rad odgovara Skupštini i Vijeću Kluba. Ovlasti za 
razrješenje Dopredsjednika imaju Skupština i Vijeće Kluba. U slučaju trajne spriječenosti ili 
razrješenja Dopredsjednika njegovu funkciju privremeno, do sljedeće sjednice Skupštine na 
kojoj se mora izabrati novi Dopredsjednik, preuzima član Vijeća kojeg izabere Vijeće Kluba. 
 
 
 
 
 
 



 8

5. Tajnik Kluba 
 
Članak 40. 

Tajnik Kluba može biti biran isključivo iz članstva Skupštine te mora ispunjavati 
uvjete propisane Pravilnikom o članstvu. Tajnika predlaže Predsjednik Kluba, a potvrđuje 
Skupština. Mandat Tajnika Kluba traje 4 (četiri) godine od dana izbora.  
 
Članak 41. 

Tajnik za svoj rad odgovara Skupštini i Vijeću Kluba. Ovlasti za razrješenje Tajnika 
imaju Skupština i Vijeće Kluba. U slučaju trajne spriječenosti ili razrješenja Tajnika njegova 
prava i obveze privremeno, do sljedeće sjednice Skupštine na kojoj se mora izabrati novi 
Tajnik, preuzima član Vijeća kojeg izabere Vijeće Kluba. 
 
Članak 42. 
Tajnik Kluba ima sljedeća prava i dužnosti: 

• član je Skupštine i Vijeća Kluba 
• vodi evidenciju članstva i rješava sve probleme vezane uz članstvo u Klubu 
• brine o financijskom poslovanju Kluba i obavlja rizničarske poslove 
• vodi arhiv Kluba 

 
Tajnik Kluba može uz suglasnost Vijeća pismeno ovlastiti neku drugu osobu za obavljanje 

pojedinih dužnosti. 
 
6. Ostala tijela Kluba 
 
Članak 43. 

Vijeće Kluba ima ovlasti da osim spomenutih ustroji i neka druga tijela Kluba.  
 
VII. LIKVIDATOR 
 
Članak 44. 

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenuje i opoziva Skupština te koja je 
kao likvidator upisana u Registar udruga.  
  

Likvidator ne mora biti član Kluba. 
  

Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog 
postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje kluba do okončanja 
postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga 
 
VIII. PRESTANAK RADA 
 
Članak 45. 
Klub prestaje djelovati: 

● odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja, 
● u drugim slučajevima predviđenim zakonom. 

 
U slučaju kad o prestanku postojanja Kluba odlučuje Skupština, s odlukom o prestanku 

postojanja Kluba mora se složiti barem 90% ukupnog broja članova Skupštine. 
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U slučaju donošenja Odluke o ukidanju Kluba, Skupština treba odrediti način 
likvidacije, likvidatora, visinu njegove naknade i način na koji će likvidator izvješćivati 
Skupštinu o tijeku procesa likvidacije. 
 
IX. IMOVINA 
 
Članak 46. 

Imovinu  Kluba čine: 
- Novčana sredstva ostvarena 

• prikupljanje članarina 
• donacijama i poklonima 
• dobrovoljnim prilozima 
• prihodima od obavljanja djelatnosti dopuštenih zakonom i Statutom Kluba 
• dotacijama iz državnog ili proračuna općina, gradova, županija te domaćih i 

inozemnih fondova 
• prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom 

- Oprema 
• Stijena za penjanje i pripadajuća oprema 
• Ostala oprema kupljena novčanim sredstvima Kluba ili dobivena preko 

donacija i slično 
 
Članak 47. 

Klub može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja 
djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom. Klub za svoje djelatnosti 
odgovara svom svojom imovinom.  
 
Članak 48. 
 U slučaju prestanka postojanja Kluba, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a 
nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje 
Gradu Lepoglavi. 
 
X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR   
     DRUŠTVA 
 
Članak 49. 
 Svi članovi Kluba obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti. 
 Spor/sukob interesa u Kluba postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima 
oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Kluba u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja 
od zajedničkog interesa za sve članove.  
  

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, zaduženo je Arbitražno vijeće. Sastav, mandat i 
način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Vijeće kluba.  
 
 Odluka arbitražnog vijeća je konačna. 
 
 Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Klubom temeljem kojih 
se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, 
nezadovoljni član najprije se obraća Klubu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka 
arbitražnog vijeća postane konačna, Klub podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena 
u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.   
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