Na podlagi določil 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 in
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o društvih (ZDru-1B) UR RS 39/2011)
je občni zbor dne 28. 6. 1996, 8. 6. 2002, 12. 6. 2004 , 15. 12. 2006 ,14. 6. 2014 in
6. 10. 2014 sprejel naslednji

STATUT
NOGOMETNEGA KLUBA

KRANJ

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Ta statut določa :
1. namen in naloge kluba
2. status in organizacijo kluba
3. članstvo v klubu
4. organe kluba
5. financiranje kluba
6. druge zadeve kluba
2. člen
Ime kluba je: Nogometni klub Kranj (v nadaljnjem besedilu: klub).Sedež kluba je na
naslovu : Savska loka 24, 4000 Kranj.
3. člen
Klub je prostovoljno združenje igralcev in ljubiteljev nogometne igre, ki združuje,
vključuje in povezuje članstvo na amaterski podlagi.

4. člen
Klub deluje na območju krajevnih skupnosti Orehek-Drulovka, Planina, Bratov Smuk,
Huje in Kranj-Center v Mestni občini Kranj.
5. člen
Klub je pravna oseba, registrirana pri pristojnem organu in ima svoj žig, bančni račun
in organe.
6. člen
Znak kluba zgoraj ponazarja silhueto starega dela mesta Kranj pod katerim je napis
NOGOMETNI KLUB KRANJ. V srednjem delu prikazuje stiliziranega nogometaša
pod katerim je žoga in napis 1973. Pečat kluba je v obliki obraza velikosti 3 cm.
7. člen
Klub predstavlja in zastopa predsednik kluba, v njegovi odsotnosti podpredsednik, v
odsotnosti obeh pa tajnik.
8. člen
Klub je član Medobčinske nogometne zveze Gorenjske - Kranj. Klub se lahko včlani
tudi v druge sorodne organizacije v državi, katerih namen je razvijati nogometno igro
na tekmovalni podlagi. Klub sodeluje s sorodnimi društvi in združenji v Mestni občini
Kranj.
9. člen
Klub se lahko včlani v sorodno mednarodno društvo oziroma združenje s podobnimi
nameni in cilji, predpisanimi s temi pravili, pod pogojem, da dejavnost le teh ni v
nasprotju z interesi Republike Slovenije.
10. člen
Delovanje kluba temelji na načelih amaterizma in javnega delovanja.
11. člen
Klub obvešča o delovanju širšo in ožjo javnost.
1. Ožjo javnost obvešča:
- z objavo vabil in zapisnikov na oglasni deski v klubskih prostorih,
- z izdajo internega glasila,
- s tem, da je omogočen vpogled v zapisnike vseh organov društva.

2. Širšo javnost obvešča:
- s tem, da so občni zbori kluba javni in da se na njih vabijo novinarji ter druge
osebe, ki izkažejo tak interes,
- s tem, da organizira tiskovne konference,
- prek drugih sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela je
odgovoren predsednik kluba, oz. oseba, ki jo predsednik pooblasti.

II. NAMEN IN NALOGE KLUBA
12. člen
Namen in naloge društva so zlasti :
-

dejavnosti in aktivnosti naštete v : »Standardna klasifikacija dejavnosti RS 2008«
in sicer :

R - 93.120 dejavnost športnih klubov in
R - 93.190 druge športne dejavnosti
prav tako pa tudi :
- razvijanje in posredovanje karakternih vrlin pri svojih članih (občutek za delo v
skupnosti, samokritičnost, točnost, prijateljstvo, skromnost,...),
- skrb za množičnost telesne in športne kulture,
- skrb za kvaliteto tekmovalcev,
- vzgoja članstva v športnem duhu,
- skrb za zdravje članstva, ki se uresničuje preko udeležbe pri aktivnostih kluba,
- spoštuje in uveljavlja načela fair play-a
- razvija odnose ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ne glede na raso in spol ter jezik in versko
prepričanje,
- seznanja se z predpisi, navodili, odločbami MNZ Kranj, NZS, UEF-a in FIFA,
- klub se ne udejstvuje na verskem in političnem področju.
13. člen
Klub lahko pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti določa zakon, v obsegu
potrebnem za uresničevanje namena in ciljev kluba opravlja tudi naštete pridobitne
dejavnosti. Te so povezane z namenom in cilji kluba ter predstavljajo dopolnilno
dejavnost nepridobitni (osnovni) dejavnosti kluba. Te dejavnosti so navedene v
»Standardni klasifikaciji dejavnosti RS 2008«
G 47.820 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
G 47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
G 47.910 trgovina na drobno po pošti ali internetu
I 56.300 strežba pijač
L 86.200 oddajanje lastnih ali najetih nepremičnin
N 77.210 dajanje športne opreme v najem ali zakup
N 81.100 vzdrževanje in hišniška dejavnost

N 81.210 splošno čiščenje stavb
N 81.300 urejanje in vzdrževanje zelenih površin
R 92.002 prirejanje iger na srečo razen v igralnicah
S 96.090 druge storitvene dejavnost-drugje nerazvrščene (predvsem alineja;
izvajanje preprostih fizičnih del)
Pridobitne dejavnosti lahko deloma ali v celoti opravlja pooblaščena družba s katero
sklene klub pogodbo o poslovnem sodelovanju.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže z neposrednim opravljanjem
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti izključno za doseganje ciljev in nalog kluba v
skladu z določili tega statuta.
14. člen
Klub uresničuje svoje cilje tudi z naslednjimi nalogami :
-

spodbuja pri članih zaupanje v lastne moči,
podpira prizadevanje za rekreacijsko aktivnost in se zavzema za enakopravno
uveljavljanje v družbenem življenju,
sodeluje v tekmovanjih Medobčinske nogometne zveze Gorenjske, Nogometne
zveze Slovenije in organizacij UEFA in FIFA,
skrbi za vzgojo strokovnega kadra za katere prireja izpopolnjevanje svojih članov
na športno-rekreativnem področju (seminarji, tečaji, vadbe,….)
pri vzgoji mladih nogometašev se klub lahko povezuje z ostalimi klubi,
klub vzdržuje in upravlja objekte, opremo in rekvizite,ki so njegova last ali v
najemu.

III. STATUS IN ORGANIZACIJA KLUBA
15. člen
Klub je organiziran in ima sedež na območju krajevne skupnosti Orehek-Drulovka.
Predvsem pri vzgoji mladih nogometašev člani kluba aktivno sodelujejo na območjih
krajevnih skupnosti : Planina, Bratov Smuk, Huje, Kranj-Center, Besnica, Stražišče,
Primskovo, Žabnica in drugih v Mestni občini Kranj.
16. člen
Delovanje je javno ter skladno s tem statutom. Svoje člane in širšo javnost klub
obvešča na način ki je opisan v 11. členu teh pravil. Klub ima status » Delovanje
kluba v javnem interesu«.

IV. ČLANSTVO KLUBA
17. člen
Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme ta pravila,
se ravna po njih ter izrazi željo postati član kluba in v ta namen poda pismeno

pristopno izjavo. Član kluba lahko postane tudi tujec, če izkaže, da ima odobreno
dovoljenje za stalno prebivanje v Sloveniji in če se utemeljeno sklepa, da bo njegovo
delovanje skladno z načeli in nameni kluba, navedenimi v teh pravilih. Članstvo v
klubu je prostovoljno.
18. člen
Naloge članov kluba so, da:
-

se redno udeležujejo aktivnosti kluba,
se udeležujejo tekmovanj v svoji ekipi,
redno plačujejo članarino,
spoštujejo pravila kluba, odločbe in sklepe kluba,
z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega
programa kluba,
skrbijo za objekte in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga.
19. člen

Pravice članov kluba so, da:
-

volijo in so izvoljeni v organe kluba. Člani ne smejo biti v kazenskem postopku.
sodelujejo pri delu organov kluba,
dajejo predloge ter sugestije organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog,
glede na dosežene rezultate zastopajo klub na tekmovanjih v Sloveniji in v tujini,
jim je omogočeno treniranje,
so obveščeni o delu kluba,
prejmejo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za športne rezultate.
20. člen

Častni član kluba je lahko vsak, ki je z izjemnim delovanjem pripomogel k napredku
kluba.
21. člen
Pravice in dolžnosti članov organov kluba so častne. Za svoje delo v organih kluba
člani praviloma ne prejemajo plačila. Ko gre za dosežke in požrtvovalnosti, ki jo član
kluba pokaže pri svojem delu, lahko izvršni odbor prizna takemu članu ustrezno
denarno nadomestilo.
22. člen

Članstvo v klubu preneha:
-

z izstopom,
z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije kluba,
na podlagi 24. člena Statuta.

23. člen
Član izstopi iz kluba prostovoljno, kadar poda organom kluba pismeno izjavo o
izstopu. Člani - igralci registrirani pri Medobčinski nogometni zvezi Gorenjske - Kranj
in Nogometni zvezi Slovenije dobijo izpisnico, kadar podajo organom kluba pismeno
prošnjo za izpisnico ter imajo poravnane vse obveznosti do kluba.
24. člen
Članstvo v klubu preneha, če član kljub dvakratnemu opominu ne plača članarine.
25. člen
Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti naštete v 18. členu statuta,
če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba in če je pred sodiščem obsojen za
nečastno dejanje. O izključitvi odloči Disciplinska komisija.

V. ORGANI KLUBA
26. člen
Klub ima naslednje organe:
1. občni zbor
2. izvršni odbor
3. nadzorni odbor
4. disciplinska komisija
5. tehnična komisija.

V.1. Občni zbor
27. člen
Občni zbor je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi aktivni in častni člani kluba in
ima naslednje pristojnosti:
1. odloča o organizaciji in statusnih spremembah kluba,
2. sprejema statut in njegove spremembe ali dopolnila,
3. sprejema delovni program kluba,
4. sklepa o finančnem načrtu in potrjuje zaključni račun,
5. voli in razrešuje predsednika ter člane izvršnega odbora, nadzornega odbora,
disciplinske komisije in tehnične komisije,
6. odloča o prodaji nepremičnin,
7. odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije,
8. sklepa o prenehanju obstoja kluba,
9. opravlja druge zadeve, za katere ni pristojen drug organ.

28. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden.
Občni zbor kluba se organizira najmanj enkrat v mandatu (štiri leta - 37. člen). Občni
zbor kluba skliče izvršni odbor. Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot
polovica članov. Če se sklicanega občnega zbora ne udeleži več kot polovica članov,
se občni zbor prične pol ure po sklicanem času. Če zbor tudi tedaj ni sklepčen se
začetek ponovno odloži za nadaljnjih 15 minut. Po preteku 15 minut je občni zbor
sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov. Sklepi so veljavni, če zanje glasuje
večina prisotnih članov.
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva, zapisnikar in dva overovatelja.
29. člen
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo
pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na pismeno zahtevo tretjine članov kluba.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Izvršni odbor je dolžan
sklicati izredni občni zbor, najkasneje v roku enega meseca, po tem, ko je prejel tako
zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor polovica članov kluba.
30. člen
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni
pred dnevom, za katerega je sklican.
31. člen
Občnemu zboru smejo poleg članov kluba prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti
neposredno ali posredno povezani z delovanjem kluba (predstavniki nogometnih
organizacij, predstavniki sponzorjev, predstavniki državnih organov in občani),
vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o
zadevah, o katerih sklepa občni zbor.

V.2. Izvršni odbor
32. člen
Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora. Opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovno tehnične zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve,
ki spadajo v njegovo delovno področje ter vodi delo kluba med dvema občnima
zboroma po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru

33. člen
Izvršni odbor kluba šteje do sedemnajst članov. Sestavljajo ga:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

predsednik,
podpredsednik,
predsednik tehnične komisije,
blagajnik,
predstavnik trenerjev,
predsednik disciplinske komisije in
do dvanajst članov (imenovanih oziroma kooptiranih)
34. člen

Izvršni odbor kluba ima naslednje naloge in pristojnosti:
sklicuje občni zbor in pripravlja poročilo o delu ter predloge za občni zbor,
pripravlja predloge za splošne akte kluba,
obravnava in sprejema pravilnike kluba, navedene v 60. členu teh pravil,
v okviru plana razporeja finančna sredstva kluba,
razporeja finančna sredstva kluba izven okvira plana kluba v izjemnih in
neodložljivih zadevah,
6. vodi evidenco članov kluba,
7. skrbi za registracijo članov (igralcev) pri Nogometni zvezi Slovenije in
Medobčinski nogometni zvezi Gorenjske,
8. odloča o pritožbah na sklepe disciplinske komisije kot drugostopenjski organ,
9. iz vrst članstva imenuje stalne in občasne komisije,
10. določa višino vadnine in članarine,
11. določa vrsto in višino nagrad članom kluba,
12. sklepa pogodbe s trenerji in ostalimi strukturami nujnimi za delovanje kluba
13. na predlog tehnične komisije potrjuje programe strokovnega dela trenerjev in jih
potrjuje,
14. na predlog člana/ov kluba sklepa o podelitvi priznanj in nagrad članom za aktivno
delo v preteklem obdobju.
1.
2.
3.
4.
5.

35. člen
Izvršni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik kluba, v njegovi odsotnosti
podpredsednik ter v odsotnosti obeh tajnik kluba. Seje odbora so: redne ali
korespondenčne.
36. člen
Izvršni odbor je sklepčen, če je na sejah navzočih najmanj polovica članov. Veljavne
sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.
V izvršni odbor se lahko na predlog članov kooptira – (popolni) največ 12 članov.

37. člen
Mandat predsedniku in članom izvršnega odbora ter drugim organom kluba traja štiri
leta, in so lahko večkrat zapored izvoljeni.

V.3. Nadzorni odbor
38. člen
Nadzorni odbor kluba šteje tri člane, ki jih izvoli občni zbor. Člani nadzornega odbora
ne morejo biti člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej
izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
39. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med dvema
občnima zboroma in da nadzira finančno poslovanje kluba. Nadzorni odbor je
odgovoren občnemu zboru in mu mora pisno poročati na rednih sejah.
40. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje
glasujeta vsaj dva člana. Delo nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega
odbora, ki ga za mandatno obdobje izvoli občni zbor.

V.4. Disciplinska komisija
41. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Izvoljeni so na občnem zboru za
mandatno dobo štirih let.
Disciplinska komisija:
1.
2.
3.
4.

sprejema zahteve za uvedbo disciplinskega postopka,
vodi disciplinski postopek v skladu z njenim pravilnikom,
odloča na prvi stopnji in izreka ukrepe,
vodi evidenco o izrečenih ukrepih.
42. člen

Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če
zanje glasujeta vsaj dva člana. Delo disciplinske komisije vodi predsednik
disciplinske komisije, ki je hkrati tudi član Izvršnega odbora. Predsednika izvolijo člani
izmed sebe.

43. člen
Zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka poda v pisni obliki predsednik kluba na
lastno pobudo, organ kluba ali član kluba. Disciplinsko odgovornost, ukrepe in
postopek določa disciplinski pravilnik kluba.
Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna izvršnemu odboru in občnemu
zboru. Pritožbe zoper odločitve disciplinske komisije obravnava izvršni odbor kot
drugostopenjski organ.
44. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
1. kršitve določb Statuta Nogometnega kluba Kranj,
2. nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij
v klubu,
3. ne-izvrševanje sklepov organov kluba,
4. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu kluba.
45. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom
izreče disciplinska komisija so opredeljeni v pravilniku o disciplinski odgovornost.

V.5. Tehnična komisija
46. člen
Tehnično komisijo sestavljajo predsednik tehnične komisije, blagajnik, vzdrževalec,
vodja mladinskega programa in vsi trenerji. Predsednik, blagajnik in vzdrževalec so
izvoljeni na občnem zboru za mandatno dobo štirih let.
Tehnična komisija:
1. sprejema program strokovnega dela v klubu,
2. izvršnemu odboru in predsedniku predlaga sestav trenerjev,
3. vodi administrativno tehnične zadeve v klubu.
47. člen
Delo tehnične komisije vodi predsednik tehnične komisije, ki je hkrati tudi član
Izvršnega odbora. Predsednika izvolijo člani izmed sebe. Če do izvolitve ne pride ga
imenuje izvršni odbor.

V.6. Predsednik kluba
48. člen
Predsednik zastopa in predstavlja klub.
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora. Izvoli ga občni zbor za
dobo štirih let.
Predsednik je odgovoren za delovanje kluba v skladu s pravili kluba in pravnim
redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in izvršnemu
odboru.

V.7. Podpredsednik kluba
49. člen
Podpredsednik zastopa in predstavlja klub v odsotnosti predsednika.
Podpredsednika izvoli občni zbor za dobo štirih let. V predsednikovi odsotnosti ga
nadomešča in je pooblaščen za dela in naloge, ki jih opravlja predsednik.

V.8. Blagajnik kluba
50. člen
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju, v katerem klub določi način vodenja in izkazovanja
podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v skladu z
računovodskimi standardi za društva. Blagajnika izvoli občni zbor za dobo štirih let.

V.9. Člani kluba
51. člen
Član kluba je vsak, ki se seznani s pravili delovanja ( statutom kluba ) in podpiše
pristopno izjavo. Članstvo v klubu je prostovoljno. Član kluba mora poravnati
članarino (znesek določi izvršni odbor za tekoče leto) najmanj do konca januarja
tekočega leta.

V.10. Svet trenerjev
52. člen
Svet trenerjev se lahko ustanovi na pobudo: izvršnega odbora, tehnične komisije ali
trenerjev samih. Trenerji izvolijo (izberejo) svojega predstavnika, ki zastopa njihove
interese v izvršnem odboru kluba.

V.11. Svet staršev
53. člen
Svet staršev lahko na pobudo tehnične komisije, trenerjev mlajših kategorij, igralcev
mlajših kategorij ali članov kluba ustanovi izvršni odbor kluba. Svet staršev daje
pobude in predloge za delo kluba. Svet staršev izmed sebe izvoli predsednika, ki je
zadolžen za koordinacijo med izvršnim odborom kluba in starši.

VI. FINANCIRANJE KLUBA
54. člen
Klub pridobiva finančna sredstva za svoje delovanje:
1. s članarino in vadnino,
2. iz proračunskih sredstev Mestne občine Kranj, Republike Slovenije in Zavoda za
šport MO Kranj
3. z drugimi prihodki.
55. člen
Klub razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim
načrtom, ki ga sprejme izvršni odbor.
56. člen
Premoženje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba in so
kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem kluba upravlja izvršni odbor.
Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje
izvršnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin kluba odloča občni zbor kluba.
57. člen
Finančno poslovanje kluba poteka po bančnem računu pri Poštni banki Slovenije.
Finančne in materialne listine podpisujejo člani kluba, ki jih pooblasti predsednik
kluba.
58. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član kluba ima pravico vpogleda v finančno in
materialno dokumentacijo in poslovanje kluba.

VII. PRENEHANJE OBSTOJA KLUBA
59. člen
Klub preneha obstajati:
1.
2.
3.
4.

po sklepu občnega zbora oz. vsaj dveh tretjin članov kluba,
po odločbi pristojnega državnega organa o prepovedi dela,
v primeru zmanjšanja članov društva pod 10 članov,
če za delo kluba ni pogojev.

VIII. KONČNE DOLOČBE
60. člen
V skladu s tem statutom ima klub še naslednje splošne akte:
1.
2.
3.
4.

disciplinski pravilnik,
pravilnik o finančno materialnem poslovanju,
pravilnik o nagrajevanju,
pravilnike komisij ustanovljenih s strani izvršnega odbora.

Splošni akti iz tega člena morajo biti sprejeti najkasneje v roku šest mesecev po
sprejemu teh pravil. Sprejme jih izvršni odbor.
61. člen
V primeru prenehanja obstoja kluba pripadajo njegova finančna sredstva in
materialne dobrine Krajevni skupnosti Orehek - Drulovka.

62. člen

Z dnem potrditve statuta prenehajo veljati Pravila nogometnega kluba Zarica z dne
15. 12. 2006.
63. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor nogometnega kluba Kranj in ko jih
potrdi Upravna enota Kranj.

V Kranju, dne 6. Oktober 2014

Predsednik kluba
MIRO VODAN

