Na podlagi 4.člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo) in 30.
člena Statuta Nogometnega kluba Portorož Piran, so dne 30.09.2011 na skupščini člani kluba sprejeli
spremembe statuta in naslednje prečiščeno besedilo

Statut
Nogometnega kluba Portorož Piran
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) Nogometni klub Portorož Piran (v nadaljnjem besedilu: klub) je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki z igranjem nogometa delujejo na področju tekmovalnega
športa, športa mladih in športne rekreacije.
(2) Delovanje kluba temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združevanja članov, enakih
pogojih za včlanjevanje, enakopravnega odločanja, oziroma soodločanja članov in na načelih javnosti
dela.
2. člen
V klubu se ob izpolnjevanju enakih pogojev za članstvo združujejo člani na podlagi lastne in
prostovoljne odločitve, z namenom uresničevanja ciljev in nalog, ki so določeni v tem statutu.
2. STATUSNE DOLOČBE
3. člen
(1) Ime kluba je: NOGOMETNI KLUB PORTOROŽ PIRAN - CLUB CALCISTICO PORTOROSE
PIRANO. Sedež kluba je v Piranu, Piran, IX. Korpusa 31.
(2) Kratica kluba je: NK PORTOROŽ PIRAN
(3) Ime kluba je mogoče spremeniti ali dopolniti, o čemer se odloča na seji najvišjega organa kluba.
4. člen
Klub deluje na območju Republike Slovenije.
5. člen
Klub je samostojna pravna oseba civilnega prava, ki je v skladu z določbami Zakona o društvih
vpisana v register društev. Klub ima enega ali več transakcijskih računov. Klub je samostojen in
neodvisen pri uresničevanju ciljev in nalog iz tega statuta, ki jih na njegovi podlagi sprejmejo organi
kluba.
6. člen
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(1) Klub ima svoj znak in pečat.
(2) Pečat kluba je okrogle oblike. V sredini je narisan grb občine Piran v ozadju pa nogometna žoga.
Na robu pečata je tekst NK PORTOROŽ - PIRAN * CC PORTOROSE PIRANO.
7. člen
(1) Klub je bil ustanovljen leta 1998.
(2) Klub je član MNZ Koper in NZS, in preko nje deluje pod okriljem FIFA in UEFA.
(3) Klub, njegovi organi in uradne osebe spoštujejo pri svojem delu vse akte in odločitve organizacij iz
prejšnjega odstavka tega člena.
(4) Klub se lahko včlani v sorodne tuje in mednarodne klube, društva, zveze ali združenja klubov, s
podobnimi nameni in cilji.
8. člen
Klub ima predvsem dolžnost, da:
- prispeva k uresničevanju ciljev MNZ Koper,
- se ravna v skladu s statutom MNZ Koper, drugimi akti, odločitvami in navodili MNZ, NZS, FIFA
in UEFA, vključno z Etičnim kodeksom FIFA in da zagotovi, da jih spoštujejo tudi člani kluba,
igralci in uradne osebe,
- sodeluje v tekmovanjih in skupnih akcijah NZS in MNZ Koper,
- spoštuje pravila igre, ki jih določi IFAB, oziroma pravila igre, ki jih je določila FIFA, za futsal,
mali nogomet ter nogomet na mivki, katere morajo spoštovati tudi člani kluba, igralci in uradne
osebe,
- posreduje spore v zvezi uporabe statuta, predpisov, navodil in odločitev MNZ neodvisni in
nepristranski arbitraži, ki dokončno odloči o sporu, in ne pred redna sodišča, če to dopušča pravni
red Republike Slovenije, in da zagotovi, da to storijo tudi člani, igralci in uradne osebe,
- organizira mednarodne prijateljske tekme v skladu s pravili NZS, UEFA in FIFA,
- priznava pristojnost in odločitve CAS, kot so opredeljene v statutu FIFA in UEFA za katerikoli
spor povezan z uporabo statuta, predpisov, navodil in odločitev FIFA in UEFA ter da se strinja z
izključitvijo pristojnosti rednih sodišč, če to dopušča pravni red RS ter da slednje priznavajo tudi
člani kluba, igralci in uradne osebe,
- spore, kjer je udeležen klub ali njegovi člani, igralci ali uradne osebe in ki potrebujejo razrešitev z
arbitražo ter se nanašajo na športna tekmovanja, rešujejo samo v okviru MNZ, NZS, UEFA
oziroma FIFA in ne pred rednimi sodišči, razen v primerih, ko slovenski pravni red določa
drugače,
- spoštuje načelo lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli 'fair play',
- nima športnih razmerij z nepriznanimi subjekti in člani, sankcioniranimi z mirovanjem članskih
pravic ali izključitvijo s strani MNZ, NZS, UEFA ali FIFA,
- sporoči MNZ-ju vsako spremembo statuta in drugih aktov, zakonitih in statutarnih zastopnikov ter
članov organov in ažurno vodi register članov.
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9. člen
Za zastopanje in predstavljanje kluba je pooblaščen predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa s strani
upravnega odbora pisno pooblaščeni član upravnega odbora ali druga oseba, ki ga pooblasti upravni
odbor.
3. CILJI IN NALOGE OZIROMA DEJAVNOST KLUBA
10. člen
Namen in cilji kluba so predvsem:
-

-

spodbujati in izvajati nogometno dejavnost in tako prispevati k razvoju in napredku nogometa v
Republiki Sloveniji,
skrbeti za usposabljanje in kvaliteto vrhunskih igralcev ter si prizadevati za dvig kvalitete
delovanja,
spodbujati nogomet mladih in zagotavljati njihovo uveljavitev doma in v svetu,
sodelovati z vsemi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k razvoju športa in nogometa,
spoštovati statut, predpise, navodila in odločbe FIFA, UEFA in NZS, Etični kodeks FIFA, pravila
igre in domači in mednarodni koledar tekmovanj, ter zagotoviti, da jih spoštujejo tudi njeni člani
in
spodbujati nogometno igro v duhu 'fair play' in preprečevati vse oblike nedovoljene
diskriminacije.
11. člen

Osnovna dejavnost kluba je 93.120 – Dejavnost športnih klubov
Ostale dejavnosti kluba so:
- organiziranje in izvedba nogometne vadbe za svoje člane,
-

organiziranje tekem, turnirjev in drugih športnih tekmovanj,

-

organiziranje ogledov nogometnih tekem za člane kluba,

-

zastopanje svojih članov v drugih klubih doma in v tujini,

-

ogled drugih športnih prireditev,

-

sodelovanje v tekmovalnem sistemu na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju,

-

organizacija različnih predavanj, seminarjev in analiz s področja nogometa,

-

izvedba oziroma organizacija rekreativnih dogodkov povezanih z nogometom,

-

organizacija nogometnih družabnih dogodkov,
sodelovanje z vodstvi vzgojno – izobraževalnih institucij s ciljem popularizacije nogometa in
vključevanja otrok v redno vadbo pri klubu,
vključevanje v akcije s področja humanitarne pomoči,
sodeluje pri načrtovanju in izgradnji objektov za potrebe tekmovalnega in rekreacijskega
delovanja svojih članov,
čezmejno sodelovanje s tujimi klubi in zamejskimi športnimi organizacijami,

-
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-

-

s prihodki od trženja in reklamiranja (pridobitna dejavnost) ustvarjati pogoje za financiranje
aktivnosti kot so organizacija športnih prireditev, delovanja nogometne šole (ONŠ) in članske
ekipe, delo organov in komisij kluba ter usposabljanja,
opravljati druge dejavnosti in naloge, ki so v interesu članov kluba in zagotavljajo realizacijo
namena in ciljev iz 10. člena tega statuta.
12. člen

Klub je dolžan spoštovati načela lojalnosti, integritete in športnega duha v skladu z načeli 'fair play' in
preprečevati vse aktivnosti, ki bi lahko ogrožale integriteto tekmovanj ali vodile k zlorabi nogometne
igre.
13. člen
Klub se ne udejstvuje na političnem in verskem področju. Kakršnakoli diskriminacija države,
posameznika ali skupine posameznikov zaradi etičnih, spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali
drugih razlogov, je strogo prepovedana in sankcionirana z disciplinskimi kaznimi, izključitvijo ali
mirovanjem pravic.
4. JAVNOST DELA KLUBA
14. člen
Delovanje kluba temelji na načelu soupravljanja članov kluba in načelu javnosti.
15. člen
(1) Svoje člane klub obvešča s pravico vpogleda članov v zapisnike organov kluba, z objavljanjem
vabil, zapisnikov in obvestil na oglasni deski kluba, klubski spletni strani, po pošti ter elektronski
pošti.
(2)Širša javnost se obvešča z uradnimi obvestili, na uradnih tiskovnih konferencah, preko klubskega
spletnega mesta, z vabljenjem na seje organov, z organizacijo okroglih miz, z izdajanjem publikacij in
na druge načine.
(3)Za zagotovitev javnosti dela kluba in za dajanje informacij je odgovoren in pristojen predsednik
upravnega odbora ali oseba, ki jo upravni odbor pooblasti.
5.

ČLANSTVO V KLUBU
16. člen

(1) Član kluba lahko postane vsak državljan Republike Slovenije in tujec, ki s pisno pristopno izjavo
izrazi željo postati član kluba, plača letno članarino, sprejema določila statuta in se ravna po njem. Če
se v klub včlani mladoletnik do dopolnjenega sedmega leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik, od mladostnikovega sedmega leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora
zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje. Mladoletni člani kluba imajo
status podpornega člana kluba.
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(2) Člani kluba so vpisani v evidenco članov in plačujejo letno članarino v višini in na način, kot je
določena s pravilnikom. Pravilnik sprejme upravni odbor kluba.
17. člen
(1) Klub ima aktivne, podporne in častne člane.
(2) Aktivni član je tisti, ki plača celotno letno članarino.
(3) Podporni član je tisti, ki aktivno deluje v tekmovalni sekciji in mesečno plačuje članarino
(vadnino), s katero se krijejo stroški delovanja nogometne šole.
(4) Častni član kluba lahko postane oseba, ki je s svojim dosedanjim delom izjemno prispevala k delu
in razvoju kluba ali k razvoju nogometa na sploh. Častni član lahko postane tudi oseba z drugih
strokovnih področij delovanja. O častnem članstvu odloča skupščina kluba na predlog upravnega
odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice odločanja. Častni
član ni dolžan plačevati članarine.
18. člen
(1) Pravice aktivnih članov kluba so, da:
-

so informirani in obveščeni o delovanju kluba,
dajejo predloge in pripombe organom kluba za izboljšanje delovanja kluba,
so pod enakimi pogoji deležni vseh ugodnosti, ki jih daje klub, razen če odloči upravni odbor
drugače,
na skupščini kluba volijo in so voljeni v vseh organih kluba,
sodelujejo in odločajo v organih kluba,
uresničujejo svoje interese in interese kluba,
so seznanjeni s programom dela in finančno – materialnim poslovanjem kluba.

(2) Pravice podpornih in častnih članov kluba so, da:
-

so informirani o delovanju kluba,
dajejo predloge in pripombe organom kluba za izboljšanje njegovega delovanja,
uresničujejo svoje interese in interese kluba,
so seznanjeni s programom dela in finančno – materialnim poslovanjem kluba.
19.člen

(1) Dolžnosti aktivnih članov kluba so, da:
-

sodelujejo pri uresničevanju nalog in ciljev delovanja kluba,
se ravnajo po statutu in drugih aktih kluba,
skrbijo za ugled kluba,
izvršujejo sklepe organov kluba,
sprejete naloge in obveznosti vestno opravljajo,
varujejo klubske in druge javne koristi,
vestno, strokovno in pošteno opravljajo svoje delo,
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-

redno obiskujejo plenarne sestanke in seminarje kluba,
imajo urejen elektronski poštni predal,
skrbijo za svoje strokovno izpopolnjevanje,
redno plačujejo članarino,
z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,
svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane kluba,
skrbijo za premoženje, s katerim razpolaga kluba,
predlagajo kršitelje pravil disciplinskemu sodišču,
varujejo ugled kluba predvsem tekmah kjer zastopajo in predstavljajo klub,
dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog.

(2) Dolžnosti podpornih in častnih članov kluba so, da:
-

sodelujejo pri uresničevanju nalog in ciljev delovanja kluba,
se ravnajo po statutu kluba,
skrbijo za ugled kluba,
izvršujejo sklepe organov kluba,
sprejete naloge in obveznosti vestno opravljajo,
varujejo klubske in druge javne koristi,
vestno, strokovno in pošteno opravljajo svoje delo,
skrbijo za svoje strokovno izpopolnjevanje,
redno plačujejo članarino,
z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa kluba,
svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane kluba,
skrbijo za premoženje, s katerim razpolaga kluba,
predlagajo kršitelje pravil disciplinskemu sodišču,
varujejo ugled kluba predvsem tekmah, kjer zastopajo in predstavljajo klub,
dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog.

(3) Mladoletni člani ne morejo voliti in biti izvoljeni v organe kluba.
20. člen
(1) Člani kluba za svoje delo in aktivnosti praviloma ne prejemajo plačil, razen v primerih določenih s
pravilnikom o nagrajevanju.
(2) Upravni odbor kluba lahko določi, da se posamezne naloge članov kluba, ki so za klub stalnega ali
izjemnega pomena honorirajo.
(3) Upravni odbor kluba lahko določi, da se za določena dela v klubu, ki imajo trajen značaj, sklene
pogodba o zaposlitvi, pogodba o delu ali druga pogodba obligacijskega prava.

21. člen
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Klub ima simpatizerje, ki nimajo statusa članov društva in nimajo glasovalne pravice. Simpatizerji
lahko skladno z dogovorom organizirajo razne oblike in aktivnosti, ki so v podporo in pomoč pri delu
kluba. Simpatizerji lahko nudijo strokovno pomoč, finančno podpirajo društvo in športno bodrijo
nogometaše vseh selekcij na nogometnih tekmovanjih.
22. člen
(1) Članstvo v klubu preneha:
-

osebam, ki so izključene iz kluba;
ob prostovoljnem izstopu iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu in poravna
vse obveznosti do kluba,
s črtanjem iz seznam članstva v primeru, da član eno leto ne plača članarine (rok se šteje od
1.januarja vsakega leta);
s prestopom v drug nogometni klub;
s smrtjo člana.

(2) Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu ali
prestopi v drug nogometni klub.
(3) O izključitvi člana iz kluba odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
23. člen
(1) Člana kluba izključi disciplinska komisija, če škoduje ugledu kluba, ima nepravilen odnos do
drugih članov kluba, grobo krši določila tega statuta, druge akte ali sklepe organov kluba in s tem
povzroči ali bi lahko povzročil klubu večjo materialno ali moralno škodo.
(2) Prizadeti član ima pravico pritožbe na skupščino, ki dokončno odloči o izključitvi.
(3) Predlog za izključitev člana lahko poda v pisni obliki vsak član kluba.
6. ORGANI KLUBA
24. člen
(1) Organi kluba so:
- Skupščina;
- Upravni odbor;
- Nadzorni odbor in
- Disciplinska komisija.
(2) Mandatna doba vseh organov je štiri leta. Volitve organov so javne. Skupščina lahko s posebnim
sklepom pred vsakimi volitvami določi, da so tajne.
(3) Člani organov kluba so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.
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6.1. Skupščina
25. člen
Skupščina kluba je najvišji organ kluba in jo sestavljajo vsi redni in častni člani.
26. člen
(1) Skupščina kluba je redna ali izredna.
(2) Redno skupščino sklicuje upravni odbor (sklicatelj), in sicer vsako leto.
(3)Izredno skupščino se skliče na zahtevo upravnega odbora, če se smatra, da je to potrebno glede na
pomembnost zadeve, na zahtevo nadzornega odbora (predlagatelj) ali na zahtevo najmanj tretjine
članov društva (predlagatelj).
(4)Na izredni skupščini se obravnavajo samo tista vprašanja, zaradi katerih je bila le-ta sklicana.
(5) Izredno skupščino skliče predlagatelj, v kolikor upravni odbor ne skliče izredne skupščine v roku
30 dni.
(6) Dnevni red, kraj in čas sklica skupščine kluba določi sklicatelj in ga sporoči članom s posebnim
vabilom, najmanjosem dni pred zasedanjem.
(7) Sklic redne in izredne skupščine se objavi na oglasni deski kluba in spletni strani kluba, lahko pa
se sklic objavi tudi v medijih ali s pisnimi vabili članom. Med sklicem in izvedbo skupščine mora
miniti najmanj osem dni.
27. člen
Skupščina kluba je sklepčna, če je ob predvidenem začetku seje prisotna najmanj polovica polnoletnih
članov. V primeru, da skupščina v času sklica ni sklepčna, se preloži za 15 minut. Po preteku tega časa
lahko skupščina pravno veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj deset polnoletnih članov.
28. člen
(1) Skupščina kluba sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih polnoletnih članov. Vsak član
kluba ima en glas.
(2) Če se odloča o spremembi statuta, o odtujitvi nepremičnine ali o prenehanju kluba, je
potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih polnoletnih članov. O načinu glasovanja
odloči skupščina.
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29. člen
Sejo skupščine kluba prične predsednik upravnega odbora kluba, ki vodi sejo do izvolitve delovnega
predsedstva skupščine. Poleg delovnega predsedstva, imenuje skupščina kluba še zapisnikarja in dva
overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko
komisijo in druge delovne organe. Organi se imenujejo za vsako sejo skupščine posebej.
30. člen
Skupščina kluba ima naslednje pristojnosti:
-

sklepa o dnevnem redu,
sprejema letni ali večletni delovni program kluba,
sprejema, spreminja, dopolnjuje in tolmači statut ter druge splošne akte kluba,
razpravlja in sklepa o poročilih nadzornega odbora in disciplinske komisije in drugihorganov
kluba,
obravnava in sprejema finančni načrt in zaključni račun,
odloča o redni in predčasni razrešitvi organov kluba,
voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora kluba,
voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora kluba,
voli in razrešuje predsednika in člane disciplinske komisije,
odloča o ugovorih in pritožbah zoper sklepe upravnega odbora kluba in disciplinske komisije,
določa naloge upravnemu odboru kluba, v kolikor niso zajete v tem statutu,
odloča o zadevah v zvezi z nepremičnim premoženjem kluba,
imenuje častne člane,
sprejme sklepe o prenehanju delovanja kluba,
opravlja vse druge naloge, ki jih določa ta statut oziroma zakon.

31. člen
O delu skupščine kluba se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar
in oba overovatelja zapisnika.
6.2. Upravni odbor
32. člen
(1) Upravni odbor je izvršilni organ kluba, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo kluba med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na
skupščini.
(2) Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
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(3) Upravni odbor šteje najmanj pet članov. Sestavljajo ga predsednik upravnega odbora in najmanj
štirje izvoljeni člani. Po potrebi skupščina imenuje tudi podpredsednika upravnega odbora.
(4) Upravni odbor se sestaja na rednih, izrednih in korespondenčnih sejah. Sestaja se po potrebi,
vendar najmanj enkrat mesečno.
33. člen
(1) Pri delu upravnega odbora lahko sodelujejo tudi direktor kluba, vodja nogometne šole in sekretar
kluba.
(2) Naloge upravnega odbora so, da:
-

sprejema delovni program in daje smernice za delo kluba,
sklicuje skupščino in pripravlja gradiva za njegove seje (poročilo o delu v preteklem letu, finančno
poročilo in plan, delovni program, itd.),
obravnava periodični in zaključni račun kluba,
skrbi in je odgovoren za izvedbo programa dela kluba,
svetuje o sprejemu častnih članov,
pripravlja in sprejema akte kluba,
vodi posle iz naslova evidenc članov kluba,
ustanavlja in imenuje komisije ali druga delovna telesa kluba,
imenuje in razrešuje člane komisij in razpravlja o delu teh komisij,
zbira finančna sredstva za poslovanje kluba,
upravlja materialno-finančno poslovanje kluba,
določa finančni servis, nadzira delo finančnega servisa,
upravlja s premoženjem kluba,
sklepa o podpisu pogodb s katerimi klub odstopa trženje materialnih pravic,
imenuje sekretarja kluba,
po potrebi imenuje direktorja kluba,
imenuje vodjo nogometne šole,
predpiše notranjo organizacijo nogometne šole,
potrjuje strokovne in tehnične kadre, ki so potrebni za delo kluba,
določa letno članarino in druge prispevke skladu s sprejetim pravilnikom;
skrbi za promocijo kluba v medijih,
skrbi za javnost dela,
sprejema dolgoročne strokovne načrte kluba na predlog vodje nogometne šole,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in sprejetih sklepov skupščine.
34. člen

(1) Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik upravnega odbora, v njegovi
odsotnosti pa drug pooblaščeni član upravnega odbora.
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(2) Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z
večino glasov prisotnih članov.
(3) Za opravljanje administrativno tehničnih opravil se imenuje sekretarja upravnega odbora kluba.
Upravni odbor sam ali na predlog direktorja ali sekretarja imenuje komisije potrebne za izvajanje
točno določenih nalog.
6.2.1 Predsednik kluba
35. člen
(1) Predsednik zastopa klub pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami
oziroma javnostjo po navodilih upravnega odbora. V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik
ali s strani upravnega odbora pisno pooblaščeni član upravnega odbora ali druga oseba, ki ga pooblasti
upravni odbor.
(2) Predsednik upravnega odbora je hkrati predsednik kluba. Predsednik je odgovoren za delovanje
kluba v skladu s tem statutom in na njegovi podlagi sprejetimi akti ter pravnim redom Republike
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.
6.2.2 Direktor kluba
36. člen
(1) Upravni odbor kot svoj izvršilni organ kluba lahko imenuje direktorja kluba.
(2) Direktor kluba skrbi za:
- operativno delovanje kluba, predlaga upravnemu odboru v sprejem shemo organiziranja
in delovanja kluba,
- sklepa pogodbe s strokovnimi in tehničnimi kadri, ki so potrebni za delovanje kluba,
- uresničuje sklepe in izvršuje naloge katere mu naloži upravni odbor.
(3) Funkcija direktorja kluba se ne izključuje s funkcijo člana upravnega odbora, ni pa združljiva s
funkcijo predsednika upravnega odbora. Direktor kluba je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru
kluba.
6.2.3 Vodja nogometne šole
37. člen
(1) Vodja nogometne šole skrbi:
-

za izdelavo dolgoročnega strokovnega načrta kluba,
predlaga imenovanje in razrešitev trenerjev in drugih strokovnih športnih delavcev,
za delovanje nogometne šole in izvaja strokoven nadzor nad delom,
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-

za planiranje dela v nogometni šoli in otroški nogometni šoli (selekcija, proces treninga in
tekmovanja, kontrola dela, zdravstveni pregledi, urnik dela, organizacija skupnih priprav, ipd.),
za udeležbo selekcij nogometne šole v tekmovanju, na turnirjih,
za zbiranje informacij in novitet o nogometni igri ter drugih spremljajočih strokah,
za šolanje in izpopolnjevanje trenerjev (redni mesečni sestanki, sodelovanje na seminarjih,
seznanjanje z novimi tehničnimi pripomočki razvoja, ipd.),
za planiranje dela v nogometni šoli,
za organizacijo turnirjev in drugih oblik tekmovanja,
za sodelovanje z osnovnimi šolami v okviru Otroške nogometne šole NK Portorož Piran,
za vodenje dela strokovnega sveta,
opravlja ostale naloge, ki izhajajo iz narave dela ali ki mu jih naloži upravni odbor kluba.

(2) Vodjo nogometne šole imenuje upravni odbor kluba. Vodja nogometne šole je odgovoren
upravnemu odboru.
(3) Funkcija vodje nogometne šole se ne izključuje s funkcijo člana upravnega odbora.
6.2.4 Sekretar kluba
38. člen
(1) Sekretar kluba skrbi za opravljanje organizacijskih in administrativnih nalog kluba, in sicer:
- skrbi, da se naloge, ki so bile postavljene klubu, pravočasno izvršijo,
- sestavlja poročila za skupščino kluba,
- vodi administrativno poslovanje kluba,
- skrbi za finančno in drugo poslovno dokumentacijo kluba,
- opravlja druge naloge po odločitvi predsednika kluba in upravnega odbora,
- opravlja druge operativne naloge.
(2) Skupaj z pooblaščenim finančnim servisom pa opravlja še naslednje naloge:
- skrbi za obdelavo knjigovodske dokumentacije kluba,
- sestavlja oziroma sodeluje pri sestavi finančnega poročila periodičnega in zaključnega računa
kluba,
- skrbi za čim boljšo naložbo finančnih sredstev kluba,
- pripravlja predloge finančnih načrtov,
- na sejah poroča o stanju finančnih sredstev kluba.
(3)Za svoje delo je sekretar odgovoren upravnemu odboru kluba. Sekretarja imenuje upravni odbor za
obdobje štirih let.
(4) Funkcija sekretarja kluba se ne izključuje s funkcijo člana upravnega odbora.
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6.3. Nadzorni odbor
39. člen
(1) Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli skupščina kluba za dobo štirih let
in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
(2) Dolžnost nadzornega odbora je, da spremlja delo organov kluba med dvema skupščinama in da
nadzira finančno-materialno poslovanje kluba. Nadzorni odbor opravi najmanj enkrat v poslovnem
letu pregled nad celotnim delom kluba. Nadzorni odbor je odgovoren skupščini kluba, kateremu mora
poročati o svojem delu najmanj enkrat letno.
40. člen
(1) Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Nadzorni odbor sprejema odločitve z
večino glasov vseh članov.
(2) V primeru, da se število članov nadzornega odbora, med dvema sejama skupščine kluba, iz
kakršnihkoli razlogov zmanjša za enega člana, imenuje novega člana upravni odbor, izmed rednih
članov kluba, brez volitev. Ta opravlja funkcijo člana do sklica prve redne ali izredne skupščine.
6.4. Disciplinska komisija
41. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih voli skupščina kluba za dobo štirih let
in so po izteku mandata lahko ponovno izvoljeni. V primeru, da se število disciplinske komisije, med
dvema sejama skupščine, iz kakršnihkoli razlogov zmanjša za enega člana, imenuje novega člana
upravni odbor, izmed rednih članov kluba, brez volitev. Ta opravlja funkcijo člana do sklica prve
redne ali izredne skupščine kluba.
42. člen
(1) Disciplinska komisija lahko izreče članom kluba naslednje disciplinske ukrepe:
- opomin;
- denarno kazen;
- opomin pred izključitvijo;
- povrnitev povzročene škode in stroškov,
- prepoved udeležbe na treningih za določen čas,
- prepoved udeležbe na tekmah za določen čas,
- izključitev iz kluba za določen ali nedoločen čas.
(2) O pritožbi zoper sklep disciplinske komisije odloča upravni odbor kluba, razen v primeru
izključitve iz kluba za nedoločen čas odloča skupščina kluba. Disciplinska komisija vodi postopek in
izreka kazen na podlagi določila tega statuta in pravilnika disciplinske komisije.
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6.5. Komisije in delovna telesa
43. člen
Za operativno delo lahko delujejo v klubu komisije in delovna telesa. Naloge, število članov in
predsednike komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so
člani komisije odgovorni upravnemu odboru kluba.
44. člen
Splošne naloge komisij so naslednje:
- tekoče in samostojno rešuje vse zadeve iz svoje pristojnosti, ki so opredeljene v
poslovniku o delu komisij kluba,
- predlagajo upravnemu odboru sklepe, pobude, rešitve problemov iz njihovega delokroga,
- obravnavajo in rešujejo vse ostale zadeve za katere jih zadolži upravni odbor.
45. člen
Komisijo sestavljajo najmanj trije člani. Komisija sklepa veljavno, če je navzoča večina članov.
Komisija se sestaja po potrebi oziroma po sklepu predsednika upravnega odbora.
6.5.1 Strokovni svet
46. člen
(1) Strokovni svet kluba sestavljajo:
- vodja nogometne šole,
- trener članske ekipe in njegov pomočnik,
- trenerji otroške nogometne šole in nogometne šole in njihovi pomočniki,
- trenerji vratarjev,
- in po potrebi predstavnik staršev.
(2) Strokovni svet vodi vodja nogometne šole, ki skliče sestanek sveta najmanj enkrat mesečno.
Strokovni svet lahko za potrebe svojega delovanja ustanavlja posebne komisije. Predsedniki komisij
so člani strokovnega sveta. Komisije strokovnega sveta se sestajajo po potrebi.
7. MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE IN PREMOŽENJE KLUBA
47. člen
Klub pridobiva sredstva za svoje delovanje:
-

s članarino,
iz naslova materialni pravic in dejavnosti kluba,
s prispevki ali dotacijami MNZ in NZS,
s trženjem vstopnine na tekmah,
z darili in volili,
s prispevki donatorjev in sponzorjev,
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-

iz javnih sredstev,
iz drugih virov.
48. člen

Klub samostojno razpolaga s svojimi sredstvi, v skladu s sprejeto poslovno in finančno strategijo, v
okviru sprejetega finančnega načrta.
49. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za klube oziroma društva ter z
veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in
materialnega poslovanja.
50. člen
Finančno poslovanje kluba se odvija preko transakcijskega računa pri pooblaščeni banki. Klub vodi
finančno in materialno poslovanje po pravilniku o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga
sprejme skupščina kluba in ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva v skladu z
zakonom, ki ureja društva.
51. člen
Denarna sredstva kluba se uporabljajo za naslednje namene:
- za tekoče delo in poslovanje kluba,
- za razne druge izdatke kluba, ki so predvideni v letnem finančnem načrtu ali so potrebni za
redno poslovanje kluba,
- za nadomestila in druge dejanske stroške članov pri opravljanju določenih nalog v zvezi s
poslovanjem kluba,
- za nakup nepremičnin in premičnin kluba,
- za druge namene povezane s poslovanjem kluba,
- za nakup večinskega deleža v družbi, ki bo lahko izvajala pridobitno dejavnost v korist kluba.
52. člen
Poslovanje kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last kluba. S premoženjem kluba
upravlja upravni odbor po določilih tega statuta in po sklepih skupščine kluba. Premičnine se lahko
kupijo ali odtujijo le na podlagi sklepa upravnega odbora. Plan nakupov in odtujitev nepremičnin
kluba sprejema skupščina kluba.
53. člen
(1) Klub lahko poleg osnovne dejavnost, dejavnost športnih klubov, ki omogočajo svojim članom,
tako amaterjem kot poklicnim športnikom, da se ukvarjajo z nogometom, opravlja tudi pridobitno
dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon in mora biti povezana z nameni
in nalogami kluba ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo doseganje.
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(2) Klub lahko opravlja pridobitno dejavnost, ki ni izključna dejavnost kluba, to je:
- gostinsko - turistična dejavnost,
- dejavnost organizacije športnih iger in športne vadbe,
- družabnih prireditev,
- dejavnost oddaje igrišč, objektov, vozil in opreme,
- storitve reklame in propagande (oglaševanje),
- založniška dejavnost,
- dodatne nogometne in ne nogometne dejavnosti (organizacija priprav, itd.),
- nudenje dodatnih nogometnih storitev (individualni treningi, itd.),
- organizira prevoze članov in ljubiteljev nogometa na tekme in druge prireditve,
- izvaja gostinsko dejavnost za svoje člane in obiskovalce nogometnih prireditev na stadionu v
Piranu.
(3) Pridobitna dejavnost kluba po standardni klasifikaciji dejavnosti je:
a) Obratovanje športnih objektov (šifra 93.110)
-

dejavnosti odkritih in pokritih športnih objektov za najrazličnejše športe, s sedeži
za gledalce ali brez in sicer nogometnih in drugih igrišč
organiziranje športnih dogodkov v lastnih športnih objektih
upravljanje in zagotavljanje osebja za obratovanje teh objektov

b) Dajanje športne opreme v najem ali zakup (šifra 77.210)
- dajanje športne in rekreacijske opreme v najem:
c) Posredovanje oglaševalskega prostora (šifra 73.120)
č) Druge športne dejavnosti (šifra 93.190)
-

organiziranje in promocija športnih dogodkov, s športnimi objekti ali brez njih
dejavnost športnih lig, zvez ipd.
dejavnosti povezane s promocijo športnih dogodkov

d) Začasni gostinski obrati (šifra 56.104)
priprava in prodaja hitro pripravljenih jedi na stojnicah, kioskih in podobnih
začasnih objektih praviloma brez gostinskih sedežev, kjer nudijo mimoidočim:
1. ocvrte ribe, krompirček, tople sendviče, hamburgerje, kuhane hrenovke, palačinke,
burek in podobne jedi
2. pečeni kostanj, koruzo ipd.
3. sladoled po porcijah ali iz avtomatov
-
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f) Strežba pijač (šifra 56.300)
- dejavnost barov, bifejev, kava barov, točilnic in drugih obratov brez pripravljanja
hrane, kjer strežejo gostom s pijačami
- točenje pijač na prevoznih sredstvih, če enota deluje samostojno
- točenje pijač na stojnicah, kioskih in drugih začasnih objektih
(4) Pridobitna dejavnost lahko v celoti ali deloma opravlja pooblaščena družba, s katero klub sklene
pogodbo o poslovnem sodelovanju. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga klub doseže z neposrednim
opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti le za doseganje ciljev in nalog kluba, v skladu z
določili tega statuta.
54. člen
Listine finančnega in materialnega značaja podpisuje predsednik kluba ali s strani upravnega odbora
pooblaščena oseba, ki je istočasno odredbodajalec in še blagajnik.
55. člen
Opravljanje finančno-računovodskih storitev se lahko poveri tudi strokovno usposobljeni pravni ali
fizični osebi, ki ni član kluba. S tako osebo se sklene ustrezna pogodba, v kateri se v skladu z
veljavnimi predpisi za področje dela določijo medsebojne pravice in obveznosti.
56. člen
(1) Klub ima lahko pokrovitelje ali donatorje. Le ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu
finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.
(2) O izbiri pokrovitelja ali donatorja odloča upravni odbor, ki s pokroviteljem sklene pisno pogodbo o
pokroviteljstvu ali donatorstvu, v kateri pogodbeni stranki opredelita vsa medsebojna razmerja.
57. člen
Nadzor nas zakonitostjo, namembnostjo ter nadzor nad gospodarno in učinkovito porabo javnih
sredstev, ki jih klub prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja Računsko sodišče Republike
Slovenije.
58. člen
V primeru prenehanja kluba, preide premoženje na drug nogometni klub, ki je registrirano kot društvo,
in ki ga določijo člani kluba. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
8. SPLOŠNI AKTI KLUBA
59. člen
(1) Klub ima naslednje akte:
- statut kluba,
- disciplinski pravilnik,
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-

druge splošne akte, če tako določa zakon ali če tako odloči upravni odbor.

(2) Statut kluba in disciplinski pravilnik sprejme skupščina kluba, ostale akte pa upravni odbor.
60. člen
Klub preneha z delovanjem če:
-

skupščina kluba z dvotretinsko večino navzočih članov sklene, da se klub razpusti;

-

tako določa zakon.
61. člen

V primeru prenehanja delovanja Nogometnega kluba Portorož Piran, je predsednik kluba dolžan
urediti vse formalnosti, kot so prenos premoženja, izbris iz registra društev in drugo.

V primeru prenehanja delovanja, mora klub v sklepu o prenehanju, določiti drugo društvo, zavod,
ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji na katero se po poravnavi vseh
obveznosti prenese njegovo premoženje.
Neporabljena sredstva, pridobljena iz proračuna se vrnejo proračunu.
9. PREHODNI IN KONČNA DOLOČBA
62. člen
Klub mora vse splošne akte, ki jih je sprejel na podlagi statuta, uskladiti s tem statutom do 31.
decembra 2012.
63. člen
Ta statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini kluba.

Piran, dne 30. septembra 2011
Matjaž Emeršič l.r.
Predsednik kluba
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