Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011 UPB2) je izredna
Skupščina Nogometnega kluba Svoboda Ljubljana, na seji dne 29.09.2014 sprejela
sklep o spremembah statuta NK Svoboda in s tem potrdila in sprejela nov

STATUT
NOGOMETNEGA KLUBA SVOBODA LJUBLJANA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Nogometni klub Svoboda Ljubljana (v nadaljevanju besedila klub) je prostovoljno,
samostojno, združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom ukvarjanja z nogometom
ter udejstvovanja v športnih aktivnostih.

2. člen

Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj račun.
Ime kluba je NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA.
Sedež in naslov sedeža kluba je v Ljubljani, Gerbičeva ulica 61.
Kratica kluba je NK SVOBODA.
Klub je samostojen in neodvisen pri uresničevanju ciljev in nalog iz tega statuta, ter ciljev in
nalog, ki jih sprejmejo organi kluba.

3. člen

Klub ima svoj pečat.
Pečat je okrogel in nosi napis NOGOMETNI KLUB SVOBODA LJUBLJANA, premer pečata je
2 in pol centimetra.
Klubska barva je belo rdeča.
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4. člen

Klub lahko sodeluje z drugimi sorodnimi osebami civilnega in javnega prava v Republiki
Sloveniji ali v tujini, ki delujejo na področju športnih aktivnosti, opisanih v 1. členu tega statuta,
društva in klubi, ki prispevajo k razvoju njegovih in sorodnih dejavnosti.
klub se lahko včlani v sorodne tuje in mednarodne klube, društva ali zveze s podobnimi
nameni in cilji.

5. člen

Delo kluba in njegovih organov je javno.
Člane kluba se obvešča:
-

preko oglasne deske v prostorih kluba,

-

preko elektronskih medijev,

-

z vpogledom članov v zapisnike organov kluba,

-

na skupščinah kluba,

-

preko sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu kluba je odgovoren predsednik
kluba ali sekretar kluba po njegovem pooblastilu.

II. NAMEN CILJI IN DEJAVNOSTI KLUBA

6. člen

Klub je ustanovljen z namenom, da člani na prostovoljni osnovi razvijajo igranje nogometa
med člani kluba in ostalimi člani in sicer z organiziranjem redne vadbe, prireditev in tekmovanj
in rekreacije za vse starostne kategorije.
Cilji kluba so: usmerjanje vseh članov in selekcij v vrhunski šport in sodelovanje vseh ekip na
najvišjih ravneh tekmovanja – državnih ligah NZ Slovenije in MNZL ter zagotovitev redne
rekreacije članov. Poleg tekmovalnih, je prioritetni cilj tudi celostna vzgoja mladih športnikov.
Člani kluba bodo cilje uresničevali:
- z organiziranjem prireditev,
- z organiziranjem in izvedbo nogometne vadbe za vse člane kluba,
- z nastopanjem na tekmovanjih,
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-

z organiziranjem nogometnih šol in drugih vadbenih dejavnosti za vse kategorije
članov,
z razvijanjem športne rekreacije občanov,
z organiziranjem predavanj, seminarjev in predavanj o nogometu in podobno,
s prizadevanjem za čim večje športno udejstvovanje in razvijanjem športnega duha,
z oddajanjem prostorov v najem.

Nepridobitne dejavnosti kluba so:
- organiziranje in izvedba nogometne vadbe za člane kluba,
- organiziranje predavanj, seminarjev in posvetovanj o nogometu in podobno,
- organiziranje in izvedba nogometnih šol,
- organiziranje in izvedba športnih tekmovanj in propagiranje športnih panog,
- nastopanje na tekmovanjih.
Pridobitne dejavnosti kluba so:
- 93.120: Dejavnost športnih klubov – organiziranje in izvedba nogometne vadbe,
organiziranje predavanj in seminarjev in posvetovanj o nogometu, organiziranje in
izvedba nogometnih šol, organiziranje in izvedba športnih tekmovanj.
- 93.190: Druge športne dejavnosti – organiziranje in promocija športnih dogodkov, s
športnimi objekti ali brez njih.
- 68.200: dajanje lastnih ali zakupljenih nepremičnin v najem in upravljanje z njimi.
Pridobitne aktivnosti se opravljajo pod pogoji, ki jih za opravljanje nalog določa Zakon o
društvih in v obsegu potrebnem za doseganje ciljev in namena društva. Sredstva pridobljena
iz pridobitnih dejavnosti se uporablja samo za doseganje namena in nalog društva.

III. ČLANSTVO

7. člen

Članstvo v klubu je prostovoljno.
Člani so lahko: redni in častni.
Član kluba lahko postane vsak, ki pristopi k klubu.
Vsak član kluba se obveže, da bo deloval v skladu s statutom kluba in redno plačeval
članarino. Članstvo v klubu se pridobi s podpisom pristopne izjave in vplačilom članarine v
višini in na način kot jo določi upravni odbor. Novi član pridobi glasovalno pravico dva meseca
po nakazilu prve članarine.
Člani kluba plačujejo članarino enkrat letno, najkasneje do 30.06. za tekoče leto, novi člani pa
ob včlanitvi.
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Častni član kluba postane oseba, ki s svojim dosedanjim delom izjemno prispeva k delu ali
razvoju nogometa splošno ali katerakoli druga oseba iz drugih področij delovanja. Častni člani
kluba so oproščeni plačevanja članarine.
O častnem članstvu odloča občni zbor na predlog predsednika kluba.
Društvo ima mladoletne člane od 7 leta starosti naprej. Mladoletna oseba podpiše pristopno
izjavo sama, zakoniti zastopnik te osebe, pred njenim vstopom v društvo mora podati pisno
soglasje.
Mladoletne člane, do 15. leta, pri upravljanju zastopa njihov zakoniti zastopnik, mladoletne
osebe pa imajo vse pravice razen pravice odločanja in volilne pravice.

8. člen

Pravice članov so:
-

da volijo in so izvoljeni v organe kluba,

-

da sodelujejo pri delu in odločajo v organih kluba,

-

da sodelujejo pri izdelavi programa kluba,

-

da sodelujejo na občnem zboru kluba in drugih zasedanjih ter skupno odločajo o
sprejetju sklepov,

-

da so deležni ugodnosti, ki jih zanje organizira in nudi klub,

-

da so o delu kluba obveščeni.

Dolžnosti članov so:
-

da spoštujejo statut in njegove akte ter sklepe organov kluba,

-

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev ter nalog
kluba,

-

v primeru neaktivnosti članov vseh organov kluba, se na predlog UO, le te na občnem
zboru razreši,

-

da redno plačujejo članarino kluba,

-

da skrbijo za premoženje kluba,

-

da varujejo ugled kluba.

9. člen
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Članstvo v klubu preneha:
-

s prostovoljnim izstopom,

-

s črtanjem, če član kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu,

-

z izključitvijo, s sklepom disciplinske komisije, če član deluje proti določilom statuta
kluba ali na drug način krši pravila tega statuta ali sklepov organov kluba,

-

s smrtjo,

-

s prenehanjem delovanja kluba.

Član prostovoljno izstopi iz kluba , če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
O izključitvi člana odloča disciplinska komisija. Izločeni član ima pravico pritožbe na občni
zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna.

IV. ORGANI KLUBA

10. člen
Organi kluba so:
-

občni zbor,

-

upravni odbor,

-

nadzorni odbor,

-

disciplinska komisija.

Mandat vseh organov kluba je štiri (4) leta.

11. člen

OBČNI ZBOR
Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani kluba.
Občni zbor je lahko redna ali izredna.
Redni občni zbor sklicuje upravni odbor najmanj enkrat letno.
Izredni občni zbor se sklicuje po potrebi in sicer po sklepu upravnega odbora, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine (1/3) članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati
izredni občni zbor v roku trideset (30) dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor
izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku ga skliče predlagatelj, ki mora
predložiti tudi dnevni red.
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Izredni občni zbor sklepa le o zadevah za katere je sklicana.

12. člen

O sklicu občnega zbora s predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj
sedem (7) dni pred sklicem. Sklic mora biti objavljen na oglasni deski na sedežu kluba ter na
spletni strani društva.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov, sklepi so sprejeti, če za njih
glasuje več kot polovica prisotnih članov.
Če občni zbor ni sklepčen se zasedanje odloži za trideset (30) minut. Po preteku tega časa je
občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj deset (10) članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.

13. člen

Naloge občnega zbora:
-

sklepa o dnevnem redu,

-

sprejema, spremlja in dopolnjuje statut in druge akte kluba,

-

sprejema program dela kluba,

-

sprejema finančni načrt in zaključni račun,

-

voli in razrešuje člane v organih kluba (predsednik, namestnik predsednika, upravni
odbor, nadzorni odbor, disciplinska komisija),

-

odloča o delu in poročilih upravnega odbora in nadzornega odbora ter sklepa o njih

-

imenuje in potrjuje častne člane,

-

dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve ostalih organov kluba,

-

odloča o morebitnem dodatku imena sponzorja k imenu celotnega društva,

-

odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani kluba v skladu z namenom ter
cilji kluba,

-

odloča o prenehanju kluba.

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani
upravnemu odboru najmanj osem (8) dni pred sklicem zbora.
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O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overitelja.

14. člen

UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema občnima zboroma po programu in
sprejetih sklepih na seji zbora. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor šteje najmanj pet (5) in največ (11) članov. Sestavljajo ga predsednik, njegov
namestnik, ki sta voljena na občnem zboru in člani.
Člane upravnega odbora voli občni zbor in so lahko izvoljeni večkrat.

15. člen

V okviru svojega delovnega področja iz 15. člena tega statuta opravlja upravni odbor
naslednje zadeve:
-

sklicuje občni zbor, pripravlja poročila in predloge o delu,

-

pripravlja predloge za splošne akte kluba

-

pripravlja predlog delovnega programa kluba,

-

skrbi za finančno in materialno poslovanje in za sredstva kluba,

-

upravlja s premoženjem kluba,

-

pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,

-

vodi evidenco članov, njihovih gostovanj in evidenco prireditev,

-

sprejema nove člane,

-

odloča o načinu plačevanja članarine in njeni višini,

-

odloča o morebitnem dodatku k imenu posamezne ekipe kluba, ki se ga doda za
potrebe tekmovanja v skladu s sponzorskimi pogodbami in pravilnikom, ki ga v zvezi s
tem sprejme upravni odbor.

Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, ob njegovi odsotnosti pa namestnik
predsednika.
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Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča več kot polovica vseh članov odbora, odločitve pa
so veljavno sprejete, če je zanje glasovala večina navzočih članov.

Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik kluba.
V njegovi odsotnosti njegove naloge opravlja namestnik predsednika upravnega odbora ali
član upravnega odbora, ki ga pooblasti predsednik upravnega odbora.

16. člen
NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh (3) članov, ki jih voli občni zbor in so lahko izvoljeni
večkrat. Člani nadzornega odbora med seboj izvolijo predsednika.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru kluba.

17. člen

Nadzorni odbor spremlja delo kluba in njegovih organov na naslednji način:
-

nadzira finančno in materialno poslovanje kluba,

-

nadzira izvajanje statuta in drugih aktov kluba,

-

nadzira izvajanje sklepov organov kluba,

-

nadzira izpolnjevanje dolžnosti članov in organov kluba,

-

nadzira ali se odgovorno in smotrno uporablja sredstva kluba,

-

nadzira uresničevanje in varstvo pravic članov ter organov kluba,

-

nadzira obveščanje članov o važnejših vprašanjih.

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva (2) člana. Sklepe sprejema z večino
glasov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa
pravico udeležbe na njihovih sejah brez pravice odločanja.

18. člen
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DISCIPLINSKA KOMISIJA
Člane disciplinske komisije voli občni zbor kluba. Sestavljajo jo trije (3) člani, ki med seboj
izvolijo predsednika. Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev
članov ali organov kluba. Sklepe sprejema z večino glasov.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru kluba.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

19. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so:
-

kršitve določb Statuta,

-

nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,

-

ne izvrševanje sklepov organov kluba

-

dejanja, ki na kakršen koli način škodujejo ugledu kluba.

20. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
disciplinska komisija so:
-

javni opomin,

-

denarna kazen,

-

opomin pred izključitvijo,

-

izključitev iz kluba.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot
drugostopenjski organ.

21. člen
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PREDSEDNIK KLUBA
Predsednik kluba zastopa in predstavlja (v njegovi odsotnosti pooblaščeni namestnik) klub
po navodilih upravnega odbora.
Predsednik kluba lahko postane samo redni član kluba.
Predsednik kluba je hkrati predsednik upravnega odbora. Njegov mandat traja štiri (4) leta.
Odgovoren je za delovanje kluba v skladu s Statutom in s pravnim redom Republike
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in nadzornem odboru.

22. člen

SEKRETAR KLUBA
Sekretar kluba opravlja strokovno tehnična in administrativna dela za Občni zbor in Upravni
odbor NK Svoboda.
Sekretarja kluba imenuje in razrešuje Upravni odbor. Mandatna doba sekretarja je 4 leta.
Pristojnosti in pooblastila sekretarja, opredeli Upravni odbor s posebnim aktom.

23. člen

V. FINANČNO IN MATERIJALNO POSLOVANJE KLUBA

Viri dohodkov.
-

članarina,

-

darila in volila,

-

dohodek iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,

-

prispevki sponzorjev,

-

pridobitne dejavnosti,

-

drugi viri.

Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bil ustanovljen.
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Vsaka delitev premoženja kluba med člani je nična.
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove
potrebe.
Podpisnika finančnih in materialnih listin sta predsednik in sekretar kluba.

24. člen

Klub razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu z programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo
zaključni račun.

25. člen

Klub ima častne člane.
Naziv častni član lahko dobi član ali nečlan ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo
kluba, zasluge pri razvoju, promociji dobrega imena, finančni pomoči in drugih oblikah, ki
pripomorejo k uspešnemu delu kluba.
Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji
dodeli naziv častnega člana, ni član kluba nima pravice odločanja.

26. člen
Klub ima lahko tudi sponzorje.
Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali drugače
pomagajo, pripomorejo k razvoju kluba. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah
organov kluba, nimajo pa pravice odločanja.
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27. člen

VI. PRENEHANJE DELOVANJA KLUBA

Klub lahko preneha delovati:
-

po sklepu občnega zbora, pod pogoji 12. člena tega statuta,

-

po samem zakonu.

V primeru, ko občni zbor sklene, da klub preneha z delom preide njegovo premoženje na
Mestno občino Ljubljana.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

Prečiščeno besedilo Statuta je sprejela Skupščina NK Svoboda na izredni seji dne,
29.09.2014, ki stopi v veljavo takoj po potrditvi.

Predsednik NK Svoboda
Slavko Slak
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