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V skladu z določbami Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS, št. 64/2011) je 
Skupščina nogometnega kluba Naklo, na svojem zasedanju dne 15. februarja 2012 sprejela 
naslednje uradno prečiščeno besedilo Statuta Nogometnega kluba Naklo 
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I.  SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(izrazi in okrajšave) 

 

(1) Za namene tega statuta imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 

(a) FIFA: Fédération Internationale de Football Association. 
(b) UEFA: Union des Associations Européennes de Football. 
(c) NZS: Nogometna Zveza Slovenije. 
(d) MNZG: Medobčinska nogometna zveza. 
(e) RS: Republika Slovenija. 
(f) CAS: Športno arbitražno razsodišče v Lausanni, Švica (Court for Arbitration for 

Sport). 
(g) IFAB: Odbor mednarodne nogometne zveze (The Internationa Football Association 

Board). 
(h) RS: Republika Slovenija 
(i) Nogometni klub: pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, ki veljajo v RS, 

ima sedež v RS, je vpisana v register klubov NZS, je član tiste MNZ, na območju 
katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v uradnem tekmovanju NZS 
ali MNZG - Kranj. 

(j) KMN: klub malega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, 
ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov malega nogometa NZS, je 
član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo v 
uradnem tekmovanju NZS ali MNZG - Kranj. 

(k) KŽN: klub ženskega nogometa je pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu s predpisi, 
ki veljajo v RS, ima sedež v RS, je vpisana v register klubov ženskega nogometa NZS, 
je član tiste MNZ, na območju katere ima sedež in ima najmanj eno nogometno ekipo 
v uradnem tekmovanju NZS ali MNZG- Kranj. 

(l) Ekipa: ekipa, s katero nogometni klub, KMN in KŽN tekmuje v ligi pod okriljem NZS 
ali MNZG – Kranj. 

(m) Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS. 
(n) Liga: tekmovanje nogometnih klubov pod okriljem NZS ali MNZG - Kranj. 
(o) Uradne osebe: vse osebe, ki imajo kakršnokoli uradno vlogo v nogometu, še zlasti 

vsaka odgovorna oseba, član organa, član komisije, sodnik, pomočnik sodnika, trener 
in ostale osebe, ki so odgovorne za tehnične, zdravstvene in upravne zadeve v NZS, 
MNZG- Kranj, ligah, nogometnem klubu, KMN ali KŽN. 

(p) MNZG - Kranj: Medobčinska nogometna zveza Gorenjske – Kranj. 
(q) NK Naklo: Nogometni klub Naklo. 
(r) Skupščina: najvišji odločujoči organ v Nogometnem klubu Naklo. 
(s) UO NK Naklo: Upravni odbor Nogometnega kluba Naklo. 
(t) NO NK Naklo: Nadzorni odbor Nogometnega kluba Naklo. 
(u) DK NK Naklo: Disciplinska komisija Nogometnega kluba Naklo. 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem statutu je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh 
spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in 
obratno. 
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2. člen 
(pravni status) 

 

(1) NK Naklo je pravna oseba zasebnega prava. 

(2) Sedež NK Naklo je na Stari cesti 61 v Naklem. 

3. člen 
(znak, zastava in žig) 

(1) NK Naklo ima svoj grb in žig. 

(2) Grb NK Naklo je okrogle oblike. Na grbu je v sredini lik nogometne žoge, na ovalu grba 
zgoraj je napis »Nogometni klub Naklo«, na sredini ovala grba spodaj je letnica začetka 
organiziranega igranja nogometa v Naklem, 1936. 

(3) Žig NK Naklo je okrogle oblike. V sredini je lik nogometne žoge v oranžni barvi, na ovalu 
zgoraj je napis »Nogometni klub Naklo«, na sredini ovala spodaj pa letnica 1936. Oval je 
zelene barve, napis zgoraj in spodaj pa bele barve. 

4. člen 
(ustanovitev in članstvo v mednarodnih organizacijah) 

(1) NK Naklo je bil ustanovljen 26. januarja leta 2010. 

(2) NK Naklo je član MNZG – Kranj in NZS, in preko nje deluje pod okriljem FIFA in UEFA. 

(3) NK Naklo, njeni organi in uradne osebe spoštujejo pri svojem delu vse akte in odločitve 
organizacij iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(4) NK Naklo sodeluje z drugimi zvezami v RS, ki delujejo na področju nogometa in 
prispevajo k razvoju nogometne dejavnosti. 

5. člen 
(namen in cilji) 

(1) Namen in cilji NK Naklo so predvsem, da: 

(a) razvijati prijateljske odnose ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja 
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in vero, 

(b) skrbi za razvoj in širjenje nogometa na področju svojega delovanja, 
(c) spodbuja nogomet mladih, 
(d) pomaga pri zagotavljanju pogojev za množičen in vrhunski nogomet, 
(e) skrbi za izobraževanje svojih strokovnih kadrov preko strokovnih seminarjev, 
(f) sodeluje z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in 

nogometa, 
(g) spoštuje statut, predpise, navodila in odločbe FIFA, UEFA in NZS, Etični kodeks FIFA, 

pravila igre in mednarodni koledar tekmovanj, 
(h) spodbuja nogometno igro v duhu fair play in preprečuje vse oblike in vrste 

nedovoljene diskriminacije. 
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6. člen 
(dejavnosti in naloge) 

(1) Glavna dejavnost: 

(a) 93.120 (Dejavnost športnih klubov) 

(2) Registrirane dejavnosti: 

(a) 93.120 (Dejavnost športnih klubov) 

(3) Naloge NK Naklo so predvsem, da: 

(a) normativno ureja, organizira in pregledno vodi nogometno dejavnost po zakonih in 
predpisih, ki veljajo v RS, 

(b) gradi, obnavlja in vzdržuje potrebne nogometne objekte za vadbo ter igranje v 
tekmovanjih pod okriljem MNZG – Kranj, NZS, FIFA in UEFA, 

(c) prireja in organizira javne nogometne tekme, 
(d) s svojimi ekipami sodeluje v tekmovanjih pod okriljem MNZG – Kranj, NZS, FIFA in 

UEFA in drugimi društvi v RS, ki delujejo na področju nogometne dejavnosti, 
(e) daje pobude in pomoč pri ustanavljanju in razvoju novo-nastalih nogometnih 

organizacij, krožkov in sekcij, 
(f) širi popularnost nogometne igre preko sredstev javnega obveščanja, 
(g) izdaja lastno glasilo, bilten in strokovno literaturo, 
(h) po naročilu organizira nogometna tekmovanja za društva in civilne skupnosti, 
(i) povezuje in vzdržuje stike z drugimi nogometnimi klub v Sloveniji in izven nje, 
(j) opravlja druge pridobitne dejavnosti in naloge, ki so v interesu kluba in njegovih 

članov in zagotavljajo realizacijo namena in ciljev iz 5. člena tega statuta. 

7. člen 
(dolžnosti spoštovanja temeljnih načel) 

 

(1) NK Naklo je dolžan spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z 
načeli fair play in preprečevati vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale integriteto kluba, 
tekmovanja ali vodile k zlorabi nogometne igre. 

8. člen 
(prepoved političnega in verskega delovanja ter diskriminacije) 

 

(1) NK Naklo se ne udejstvuje na političnem in verskem področju. 

(2) Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi 
etničnih, spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali drugih razlogov, je strogo 
prepovedana in sankcionirana z disciplinskimi kaznimi, izključitvijo ali mirovanjem 
pravic. 

9. člen 
(pravila nogometne igre) 

(1) Nogometna tekmovanja, ki se jih udeležujejo ekipe ali organizira NK Naklo, se igrajo v 
skladu s pravili nogometne igre, ki jih je izdal IFAB in NZS. 
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(2) Futsal tekmovanja in tekmovanja v malem nogometu na mivki, ki se jih udeležujejo 
ekipe ali organizira NK Naklo , se igrajo v skladu s pravili, ki jih je izdal izvršni odbor 
FIFA. 
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II.  ČLANSTVO 

10. člen 
(člani NK Naklo) 

(1) Članstvo v klubu je osebno. Mladoletne osebe predstavljajo njihovi starši oziroma 
zakoniti zastopniki. 

(2) Pravno osebo v klubu zastopa pooblaščena oseba. 

11. člen 
(včlanitev v NK Naklo) 

(1) Član kluba lahko postane vsak državljan RS ali pravna oseba v RS, ki izrazi željo postati 
član kluba in v ta namen poda pisno pristopno izjavo, s katero se zavezuje, da bo deloval 
v skladu s statutom društva. 

(2) Član kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. 

(3) Članstvo v klubu je prostovoljno. 

(4) Če se v klub včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki 
nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo 
od sedmega leta do dopolnjenega 15 (petnajstega) leta starosti mora zakoniti zastopnik 
pred njenim vstopom v klub podati tudi pisno soglasje. 

(5) O članstvu klub vodi poseben register članstva. 

(6) Klub ima redne in častne člane. 

(7) Pisna pristopna izjava vsebuje: 

(a) obrazložitev, zakaj prosilec želi postati član, 
(b) kontaktne podatke prosilca in podatke o predstavniku, ko gre za pravno osebo, 
(c) pisno soglasje zakonitih zastopnikov v kolikor to zahteva (4) odstavek tega člena 

statuta. 

12. člen 
(prenehanje članstva) 

(1) Članstvo v klubu preneha: 

(a) s prostovoljnim izstopom, 
(b) s črtanjem, 
(c) s pravnomočno izrečeno kaznijo izključitve iz društva, 
(d) s smrtjo. 

(2) Član prostovoljno izstopi iz kluba, kadar upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu. 

(3) Člana črta iz članstva upravni odbor, če kljub opominu ne plača članarine za preteklo 
leto. 

(4) Član se izključi iz kluba, če grobo krši pravila kluba in če zavestno ravna proti interesom 
ter sklepom organov kluba. O izključitvi iz kluba odloča s sklepom disciplinska komisija, 
izključitev pa potrdi upravni odbor. 

(5) S prenehanjem članstva ne prenehajo finančne obveznosti bivšega člana do NK Naklo. 
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13. člen 
(pravice članov) 

(1) Člani NK Naklo imajo predvsem pravico, da: 

(a) volijo in so izvoljeni v organe kluba, 
(b) sodelujejo pri delu in odločajo v organih kluba, 
(c) uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti kluba, 
(d) sodelujejo pri izdelavi programa kluba in so seznanjeni s poslovanjem kluba ter 

njegovim finančno - materialnim stanjem, 
(e) sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah kluba ter da zastopajo klub na 

tekmovanjih v domovini in tujini, 
(f) dajejo predloge in pobude organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog, 
(g) sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za dosežene uspehe. 

14. člen 
(dolžnosti članov) 

(1) Člani NK Naklo imajo predvsem dolžnosti, da: 

(a) sodelujejo pri delu organov kluba, neposredno ali posredno preko izvoljenih 
predstavnikov ter da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog kluba, 

(b) spoštujejo ta statut ter odločbe in sklepe organov kluba, 
(c) redno plačujejo članarino, 
(d) z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa 

kluba, 
(e) dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog, 
(f) prenašajo svoje znanje in izkušnje na druge člane kluba, 
(g) varujejo ugled kluba, 
(h) skrbijo za objekte, opremo in druga sredstva, s katerimi klub razpolaga ter za 

urejenost okolice igrišč in spremljajočih objektov. 

15. člen 
(častno članstvo) 

(1) Naziv častnega člana lahko klub podeli članu kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in 
uspešno delovanje kluba.  

(2) Naziv častnega člana lahko klub podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspešno 
delovanje kluba.  

(3) Naziv častnega člana podeljuje skupščina kluba na predlog upravnega odbora. 
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III.  HIERARHIJA IN SPOŠTOVANJE PRAVNIH AKTOV 

16. člen 
(medsebojna skladnost statutov) 

(1) Statut NK Naklo je skladen s statutom MNZG – Kranj. 

17. člen 
(spoštovanje pravil, reševanje sporov in pristojnosti CAS) 

(1) NK Naklo in uradne osebe NK Naklo so dolžni spoštovati statut, predpise, navodila ter 
odločbe FIFA, UEFA, NZS in MNZG – Kranj. 

(2) NK Naklo in uradne osebe NK Naklo so dolžni spore iz športno tekmovalnih razmerij, ki 
so urejena z akti NZS, reševati na vseh stopnjah izključno v okviru NZS in spoštovati 
njihove odločitve. 

(3) V vsakem primeru se na zadnji stopnji razrešitev spora z nacionalnim elementom, ki 
izhaja iz ali je povezan z uporabo statuta ali drugih predpisov NZS, lahko predloži le 
neodvisni in nepristranski arbitraži, ki dokončno odloči o sporu. 

(4) Določba iz prejšnjega odstavka ne velja v primerih, ko slovenski pravni red določa 
drugače. 

(5) Spori z mednarodnim elementom, v katerih pripadajo udeleženci različnim zvezam, se 
morajo najprej reševati v okviru FIFA oziroma UEFA. 

(6) NK Naklo in uradne osebe NK Naklo so dolžni na podlagi določb statuta FIFA, UEFA, NZS 
in MNZG – Kranj upoštevaje izključitev pristojnih rednih sodišč, priznati pristojnost CAS 
in spoštovati njegove odločitve. 
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IV.  ORGANIZACIJA 

18. člen 
(organi NK Naklo) 

(1) Organi NK Naklo so: 

(a) Skupščina 
(b) Upravni odbor 
(c) Nadzorni odbor 
(d) Disciplinska komisija 

(2) Organi in njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni. 

(3) Člani organov morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi skupščine sklicane 
v ta namen. 

(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov 
ni zagotovljena njihova nepristranskost. 

19. člen 
(Skupščina NK Naklo) 

(1) Skupščina je najvišji organ NK Naklo. 

(2) Skupščino sestavljajo polnoletni člani NK Naklo. 

(3) Vsak polnoletni član NK Naklo ima en volilni glas. 

(4) Skupščina odloča na načine, ki so opredeljeni v 24. členu statuta. 

20. člen 
(pristojnosti Skupščine) 

(1) Pristojnosti skupščine so, da: 

(a) sprejema statut NK Naklo in njegove spremembe ter dopolnitve, 
(b) sprejema poslovnik o svojem delu, v katerem opredeli zlasti enakost volilne pravice, 

dnevni red skupščine, način glasovanja, izvolitev organov skupščine, prepoved 
glasovanja po pooblaščencih, prepoved glasovanja polnoletnim članom, ki jim 
pravice mirujejo, in druga vprašanja, ki so potrebna za nemoteno in veljavno delo 
Skupščine, 

(c) obravnava poročilo Nadzornega odbora, 
(d) obravnava poročilo Upravnega odbora, 
(e) obravnava pritožbe zoper sklepe Upravnega odbora, Nadzornega odbora in 

Disciplinske komisije, 
(f) voli in razrešuje predsednika in člane Upravnega odbora NK Naklo, 
(g) voli in razrešuje predsednika in člane Nadzornega odbora NK Naklo, 
(h) voli in razrešuje predsednika in člane Disciplinske komisije NK Naklo, 
(i) sprejema program dela in finančni načrt NK Naklo, 
(j) sprejema letno poročilo in zaključni račun NK Naklo, 
(k) podeljuje priznanja in pohvale, 
(l) odloča o podelitvi priznanj za častnega člana NK Naklo, 
(m) odloča o višini članarine, 
(n) odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami, 
(o) odloča o izključitvi člana iz kluba, 
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(p) odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani in organi kluba v skladu z namenom 
in cilji kluba, 

(q) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 
(r) odloča o statusnih spremembah kluba, 
(s) odloča o prenehanju NK Naklo. 

21. člen 
(zasedanje Skupščine) 

(1) Zasedanje Skupščine vodi predsednik NK Naklo dokler Skupščina ne izvoli delovnega 
predsedstva. 

(2) Skupščina zaseda najmanj enkrat letno. 

(3) Skupščina izvoli zapisnikarja in dva potrjevalca zapisnika, po potrebi tudi volilno 
komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. 

(4) Skupščina deluje na podlagi sprejetega poslovnika. 

(5) Na skupščini se vodi zapisnik v skladu s poslovnikom Skupščine. 

22. člen 
(sklic Skupščine) 

(1) Skupščina je lahko redna ali izredna. 

(2) Redno Skupščino sklicuje Upravni odbor. 

(3) Izredno Skupščino sklicuje Upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo Nadzornega 
odbora ali na zahtevo najmanj dveh tretjin vseh članov kluba.  

(4) Izredna Skupščina sklepa zgolj o dnevnem redu, za katerega je bila sklicana. 

(5) Upravni odbor je dolžan sklicati Izredno Skupščino v roku enega meseca od prejema 
zahteve za sklic. Če Upravni odbor Izredne Skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo 
skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom, ki je v 
skladu s poslovnikom o delu Skupščine. 

(6) S sklicem in dnevnim redom Skupščine morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 7 
(sedem) dni pred dnem, za katerega je sklicana. 

23. člen 
(udeležba Skupščine) 

(1) Skupščine se smejo udeležiti vsi, ki so ali si želijo biti neposredno ali posredno povezani 
z delovanjem kluba kot so: 

(a) predstavniki državnih organov, 
(b) predstavniki drugih organizacij, 
(c) občani občine Naklo. 

(2) Vsi udeleženci imajo pravico posvetovalnega glasu. V kolikor udeleženci niso polnoletni 
člani NK Naklo, ne morejo glasovati in odločati o zadevah, o katerih sklepa Skupščina. 
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24. člen 
(odločanje na Skupščini) 

(1) Glasovalno pravico imajo polnoletni člani NK Naklo. 

(2) Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih polnoletnih članov. 

(3) Skupščina sprejema odločitve o spremembah lastništva, delovanja, imena, vsebine 
kluba, kadar je na Skupščini prisotna najmanj polovica vseh članov in je za sklep 
glasovalo najmanj dve tretjine prisotnih polnoletnih članov. 

(4) Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica vseh 
članov. 

(5) Če Skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po preteku tega 
časa je Skupščina sklepčna, če je navzoča najmanj ena petina vseh članov. O tem pravilu 
se predhodno, v vabilu, obvesti člane. 

(6) Učinki odločitev Skupščine nastopijo z dnem odločitve Skupščine, razen če Skupščina ne 
določi drugače. 

25. člen 
(način odločanja na Skupščini) 

(1) Skupščina odloča z javnim glasovanjem, če sama s posebnim sklepom ne odloči drugače. 

(2) Način dela Skupščine se ureja s poslovnikom o delu Skupščine NK Naklo, ki ga sprejme 
Skupščina NK Naklo. 

26. člen 
(Upravni odbor NK Naklo) 

(1) Upravni odbor NK Naklo je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijske, strokovno 
tehnične in administrativne naloge ter vodi delo kluba v času med dvema Skupščinama 
po programu in sklepih sprejetih na Skupščini. 

(2) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini. 

(3) Upravni odbor šteje najmanj 5 (pet) in največ 15 (petnajst) članov. Sestavljajo ga: 

(a) predsednik, 
(b) podpredsednik, 
(c) generalni sekretar, 
(d) blagajnik, 
(e) največ 11(enajst) članov, ki zagotavljajo ustrezno zastopanost različnih področij dela 

v klubu. 

(4) Mandat Upravnega odbora traja 5 (pet) let. Mandat se prične s končanjem Skupščine, na 
kateri je bil izvoljen predsednik NK Naklo, in se konča z zaključkom volilne Skupščine, ki 
se izvede v letu, ko izteče mandat predsednika NK Naklo. 

(5) Upravni odbor lahko zaradi neaktivnosti članov Upravnega odbora predlaga Skupščini 
razrešitev neaktivnih članov in imenovanje novih članov Upravnega odbora. 

(6) Vsak član Upravnega odbora ne sme biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 

(7) Odstop kateregakoli člana Upravnega odbora mora biti podan v pisni obliki. 
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27. člen 
(pristojnosti Upravnega odbora) 

(1) Pristojnosti Upravnega odbora so, da: 

(a) pripravlja poročila in predloge ter sklicuje Skupščino, 
(b) pripravlja predloge aktov kluba, 
(c) sprejema akte kluba, razen statuta in poslovnika o delu Skupščine, 
(d) pripravlja zaključni račun in sestavlja predlog finančnega načrta, 
(e) vodi evidenco članov, 
(f) skrbi za sredstva (premoženje) kluba in njegovo materialno ter finančno poslovanje, 
(g) skrbi za športni in poslovni del delovanja ter razvoja kluba, 
(h) skrbi za stike z javnostjo, institucijami in kadrovsko politiko kluba, 
(i) skrbi za sodelovanje z drugimi klubi v RS in za mednarodno sodelovanje, 
(j) opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične naloge, 
(k) opravlja druge naloge, ki izhajajo iz aktov in ciljev kluba ali odločb Skupščine, 
(l) odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem statutom. 

(2) Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog ali za spremljanje stanja na 
določenem ožjem strokovnem področju ustanovi sekcije ali projektne skupine, ki so 
metoda dela kluba, organizirane po interesnem principu. Sekcije niso pravne osebe in 
morajo delovati v skladu s pravili kluba. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu 
odboru. 

28. člen 
(odločanje Upravnega odbora) 

(1) Upravni odbor odloča na sejah. Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča več kot 
polovica njegovih članov. 

(2) Sklep Upravnega odbora je sprejet, če je zanj glasovala večina vseh navzočih članov. 

29. člen 
(sklic in seje Upravnega odbora) 

(1) Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik NK Naklo, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik NK Naklo. 

(2) Upravni odbor ima seje po potrebi, najmanj enkrat na dva meseca. 

(3) Na sejah Upravnega odbora imajo pravico prisostvovati vsi člani NK Naklo, vendar 
nimajo pravice razpravljati, glasovati ali motiti dela povabljenih na seji. 

(4) V kolikor je seja motena s strani nepovabljenih članov lahko Upravni odbor s sklepom 
odredi zaprtje seje za javnost oziroma za nepovabljene člane. Na seji v tem primeru 
ostanejo le povabljene osebe. 

30. člen 
(predsednik in podpredsednik NK Naklo) 

(1) NK Naklo ima predsednika in podpredsednika. 

(2) Predsednika in podpredsednika izvoli Skupščina za dobo 5 (pet) let. Predsednik ali 
podpredsednik je lahko ponovno izvoljen. 

(3) Predsednik NK Naklo je hkrati tudi predsednik Upravnega odbora. 
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(4) Podpredsednik NK Naklo je hkrati tudi podpredsednik Upravnega odbora. 

(5) Podpredsednik je lahko tudi vodja mladinskega programa NK Naklo. 

(6) Če je predsednik nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega razloga, 
opravlja njegove naloge opravlja podpredsednik. 

(7) Po prenehanju mandata predsednik in podpredsednik opravljata tekoče posle do 
izvolitve novega predsednika. 

31. člen 
(pristojnosti predsednika in podpredsednika NK Naklo) 

(1) Predsednik NK Naklo: 

(a) zastopa in predstavlja NK Naklo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami 
v državi in tujini, 

(b) vodi Skupščino do izvolitve delovnega predsedstva Skupščine, 
(c) sklicuje in vodi seje Upravnega odbora NK Naklo, 
(d) vodi NK Naklo v skladu s statutom NK Naklo, predpisi NK Naklo ter pravnim redom 

Republike Slovenije, 
(e) opravlja druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, sklepov Skupščine in sklepov NK 

Naklo. 

(2) Če je predsednik odsoten, ga nadomešča podpredsednik. 

(3) Predsednik lahko del svojih pristojnosti v pisni obliki prenese na podpredsednika, kar 
mora s sklepom potrditi Upravni odbor. 

32. člen 
(Generalni sekretar NK Naklo) 

(1) Generalnega sekretarja imenuje Upravni odbor na predlog predsednika v skladu z 
veljavno zakonodajo Republike Slovenije. Imenovanje je omejeno na člane Upravnega 
odbora, ki so bili izvoljeni na Skupščini. 

(2) Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo, ki jo potrdi Upravni odbor NK Naklo. 

(3) Generalni sekretar je odgovoren Upravnemu odboru in Skupščini. 

(4) Dodatne pogoje za imenovanje lahko določi Upravni odbor NK Naklo. 

33. člen 
(pristojnosti Generalnega sekretarja) 

(1) Generalni sekretar NK Naklo: 

(a) izvaja strokovno - tehnično ter administrativno delo, 
(b) skrbi za koordinacijo med organi kluba, za evidence članov, za registracijo igralcev 

in za pridobivanje upravnih ter drugih dovoljenj za razvoj klubske infrastrukture in 
igranje v ligah NZS. 
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34. člen 
(Blagajnik) 

(1) Blagajnika NK Naklo imenuje Upravni odbor na predlog predsednika v skladu z veljavno 
zakonodajo Republike Slovenije. Imenovanje je omejeno na člane NK Naklo. 

(2) Medsebojna razmerja se uredijo s pogodbo, ki jo potrdi Upravni odbor NK Naklo. 

(3) Blagajnik je za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru, Nadzornemu odboru in 
Skupščini. 

(4) Dodatne pogoje za imenovanje lahko določi Upravni odbor NK Naklo. 

35. člen 
(pristojnosti Blagajnika) 

(1) Blagajnik NK Naklo: 

(a) redno poroča o finančnem in materialnem stanju Upravnemu odboru NK Naklo, 
(b) v soglasju s predsednikom NK Naklo in sklepi Upravnega odbora izvaja plačila 

računov, izstavlja račune, vodi pregled vhodnih, izhodnih dokumentov, ki jih 
posreduje računovodskemu servisu za ustrezno knjižbo, 

(c) skrbi za koordinacijo med NK Naklo in računovodskim servisom, 
(d) priskrbi in posreduje računovodske in druge finančne izkaze na poziv članov 

Upravnega odbora ali članov Nadzornega odbora. 

36. člen 
(Nadzorni odbor NK Naklo) 

(1) Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. 

(2) Nadzorni odbor je izvoljen na Skupščini in je sestavljen iz opravilno sposobnih, 
polnoletnih članov NK Naklo. 

(3) Mandat Nadzornega odbora je 5 (pet) let. 

(4) Člani Nadzornega odbora med seboj izvolijo predsednika Nadzornega odbora. 

(5) Člani Nadzornega odbora ne smejo biti hkrati tudi člani Upravnega odbora. Člani 
Nadzornega odbora smejo prisostvovati, razpravljati na sejah Upravnega odbora, vendar 
nimajo pravice glasovanja. 

(6) Nadzorni odbor je odgovoren Skupščini NK Naklo. 

(7) Nadzorni odbor poroča Skupščini o: 

(a) izvrševanju sklepov Upravnega odbora NK Naklo, 
(b) finančnem in materialnem poslovanju NK Naklo. 

(8) Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani Nadzornega odbora. 
Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov. 
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37. člen 
(Disciplinska komisija NK Naklo) 

(1) Disciplinska komisija je izvoljena na Skupščini NK Naklo. 

(2) Disciplinsko komisijo sestavljajo trije polnoletni, opravilno sposobni člani NK Naklo, ki 
med seboj izvolijo predsednika Disciplinske komisije.  

(3) Mandat Disciplinske komisije je 5 (pet) let. 

(4) Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev posameznih članov 
ali organov kluba. 

(5) Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka ukrepe v skladu s tem 
statutom in predpisi kluba. 

38. člen 
(disciplinske kršitve) 

(1) Disciplinske kršitve, ki jih obravnava Disciplinska komisija, so: 

(a) kršitve določb in predpisov NK Naklo, 
(b) nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu, 
(c) ne-izvrševanje nalog iz sklepov organov kluba, 
(d) dejanja, ki škodujejo ugledu kluba. 

39. člen 
(disciplinske sankcije) 

(1) Disciplinske sankcije, ki jih po izvedenem postopku (zaslišanju in pregledu materialnih 
dokazov) lahko izreče Disciplinska komisija, so: 

(a) opomin, 
(b) javni opomin, 
(c) izključitev, 
(d) odpoved pogodbenega razmerja. 

(2) Zoper sklep Disciplinske komisije ima kršitelj pravico pritožbe na Skupščino kluba kot 
drugostopenjski organ v disciplinskem postopku. 

(3) Pristojni organ NK Naklo (Disciplinska komisija) lahko izreče disciplinske sankcije le v 
primeru, ko za spor ni pristojna MNZG – Kranj ali NZS. 
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V.  FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

40. člen 
(premoženje NK Naklo) 

(1) Premoženje NK Naklo so denarna in druga sredstva, ki jih NK Naklo pridobi: 

(a) s članarino članov, 
(b) z darili in volili, 
(c) s prispevki donatorjev, 
(d) s prispevki ali dotacijami NZS, 
(e) z odstopom medijskih pravic, 
(f) z odstopom sponzorskih pravic, 
(g) z odstopom oglaševalskih pravic, 
(h) iz javnih sredstev, 
(i) z opravljanjem lastne dejavnosti in 
(j) drugih virov. 

(2) Premoženje so tudi nepremičnine in premičnine ter materialne in nematerialne pravice. 

(3) Premično premoženje klub lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa Upravnega odbora, 
nepremično premoženje pa na podlagi sklepa Skupščine. 

(4) S premoženjem kluba upravlja Upravni odbor. 

41. člen 
(finančno poslovanje) 

(1) NK Naklo razpolaga s premoženjem v skladu z letnim programom dela in letnim 
finančnim načrtom za posamezno poslovno leto, ki ustreza koledarskemu letu. 

(2) Program in letni finančni načrt sprejme Skupščina. 

(3) Skupščina vsako leto obravnava in sprejema letno poročilo in zaključni račun za 
posamezno poslovno leto. 

(4) Letno poročilo in zaključni račun vsebujeta bilanco stanja in izkaz poslovnega leta s 
pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju NK Naklo. Letno poročilo za preteklo 
poslovno leto mora klub do 31. marca tekočega leta predložiti Agenciji Republike 
Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES). 

(5) Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga NK Naklo doseže z neposrednim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje namena in ciljev NK Naklo, ki so 
opredeljeni v 5. členu tega statuta. 

(6) Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična. 

(7) Članu kluba se lahko po sklepu Upravnega odbora izplača denarna nagrada, če njegovo 
delo v klubu bistveno presega obseg prostovoljnega dela drugih članov in finančno 
stanje kluba to dopušča. Članu kluba se po sklepu Upravnega odbora nadomestijo tudi 
materialni stroški, ki so nastali v zvezi z izvrševanjem nalog za katere ga je zadolžil 
Upravni odbor. 

(8) Finančno in materialno poslovanje kluba vodi blagajnik oziroma pooblaščeni 
računovodski servis v skladu z veljavnimi predpisi in slovenskimi računovodskimi 
standardi. 

(9) Pooblaščeni računovodski servis imenuje Upravni odbor. 
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(10) Finančno poslovanje kluba se vodi preko dveh transakcijskih računov odprtih pri 
Abanki Vipa, d.d., in sicer prvi TRR za prvo ekipo in drugi TRR za mladinski center. Na 
TRR za mladinski center je pooblaščena oseba podpredsednik kluba. 

(11) Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanjem 
kluba. 

(12) Podatke o finančnem in materialnem poslovanju pridobitne dejavnosti, klub vodi in 
izkazuje ločeno. 

42. člen 
(podpisniki uradnih listin NK Naklo) 

(1) Finančne in materialne listine podpisujejo: 

(a) predsednik NK Naklo, 
(b) podpredsednik NK Naklo, 
(c) blagajnik NK Naklo. 

(2) Podpisniki so vedno vsi trije skupaj. 

43. člen 
(javnost dela) 

(1) O svojem delu NK Naklo obvešča javnost: 

(a) z uradnimi obvestili, 
(b) na tiskovnih konferencah, 
(c) preko spletne strani NK Naklo, 
(d) z vabljenjem na seje organov, 
(e) z izdajanjem publikacij in 
(f) na druge načine. 

(2) Javnost dela in dajanje točnih informacij zagotavljata predsednik in generalni sekretar 
NK Naklo. 

44. člen 
(prenehanje NK Naklo) 

(1) NK Naklo preneha obstajati: 

(a) s sklepom Skupščine, 
(b) na podlagi pravnomočne sodne odločbe, 
(c) po samem zakonu. 

(2) Če NK Naklo preneha obstajati, se poravnajo vse obveznosti. Premoženje NK Naklo se 
prenese na lokalno skupnost. 

(3) Neporabljena javna sredstva se vrnejo v proračun. 

(4) Na podlagi sklepa Skupščine so prevzemniki preostalega premoženja tiste nepridobitne 
pravne osebe, ki se ukvarjajo z nogometno igro in imajo podobne cilje kot NK Naklo. 

(5) Po sklepu Skupščine o prenehanju delovanja in obstajanja NK Naklo mora o tem 
predsednik NK Naklo v 15 dneh obvestiti pristojni upravni organ zaradi izbrisa iz 
registra. 
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VI.  KONČNE DOLOČBE 

45. člen 
(končne določbe) 

(1) Statut začne veljati z dnem sprejema na Skupščini. 

(2) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati dosedanji statut NK Naklo. 

 

 

 

Naklo, 15. 2. 2012 

 

 

Predsednica Skupščine 

Tatjana Hudobivnik 


