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NOGOMETNI KLUB BLED 

Rečiška cesta 2, 4260 Bled 

Datum: 10.03.2018 

 

V skladu z določbami 13. čl. Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 64/2011 - ZDru-1-UPB2) je Skupščina 

Nogometnega kluba Bled na svojem zasedanju dne  10.03.2018 sprejela  

 

STATUT  

NOGOMETNEGA KLUBA BLED 

 

Vsebinsko kazalo 

Poglavje Naslov poglavja                                                                      Stran 

I. Splošne določbe (členi 1-9 ) 1-4 
II. Članstvo (členi 10-15)     4-5 
III. Organizacija (členi 16-36) 5-10 
IV. Materialno in finančno poslovanje (členi 37-39)          10-11 
V.  Končne določbe (členi 40-41) 11 

 

 

I. Splošne določbe 

1.člen 

(izrazi in olajšave) 

 (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) MNZ: 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 International Football Association 
Board). 
(h) 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. 
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(i) 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. 
(j) 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. 
(k) Ekipa: ekipa, s katero nogometni klub, KMN in KNŽ tekmuje v ligi pod okriljem NZS. 
(l) Igralec: vsak igralec nogometa, ki je registriran pri NZS. 
(m) Liga: tekmovanje nogometnih klubov pod okriljem NZS. 
(n) 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, MNZ, ligah, 
nogometnem klubu, KMN ali KŽN. 
(o) MNZG – Kranj: Medobčinska nogometna zveza Gorenjske – Kranj. 
(p) NK Bled: Nogometni klub Bled  
(r) Skupščina: najvišji in normodajni organ Nogometnega kluba Bled. 
(s) UO NK Bled: upravni odbor NK Bled, ki je izvršilni organ NK Bled. 
(t) Član: vsakdo, ki poda pisno izjavo in plača članarino 

 

(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. 
       

2. člen 
(pravni status) 

(1) NK Bled je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami zakona o društvih vpisan v 
register društev. 
(2) Sedež NK Bled je na Bledu, Rečiška cesta 2.  
 
      3.člen 

 (znak in žig) 

(1) NK Bled ima znak in žig. 
(2) Znak NK Bled je v obliki zaobljenega trikotnika z napisom NK Bled 1938 s poševnimi pasovi bele 
barve in nogometno žogo v sredini na modri podlagi.  
(3) Žig NK Bled je okrogle oblike premera 35 mm z besedami: »Nogometni klub Bled«, v sredini žiga je 
nogometaš z žogo. 
 
      4. člen 
   (ustanovitev in članstvo v mednarodnih organizacijah) 

(1) NK Bled je bil ustanovljen leta 1938. 
(2) NK Bled je član MNZG Kranj. 
(3) NK Bled je preko MNZG član NZS 
(4) NK Bled, njegovi organi in uradne osebe spoštujejo pri svojem delu vse akte in odločitve 
organizacij iz prejšnjega odstavka tega člena. 
(5) NK Bled lahko sodeluje z drugimi društvi in klubi v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju 
nogometa in prispevajo k razvoju njegove in sorodne dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje 
ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. 
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      5. člen 
           (namen in cilji) 

Namen in cilji NK Bled so predvsem vzpodbujati in organizirati nogomet kot tekmovalno dejavnost v 
Sloveniji s tem da: 
(a) skrbi za množičnost in popularizacijo nogometa in športno rekreativne dejavnosti med mladino 
ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegne v članstvo 
(b) skrbi za razvoj in kvaliteto vrhunskih tekmovalcev 
(c) pomaga pri zagotavljanju pogojev za množičen in vrhunski nogomet, 
(d) sodeluje z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko 
prispevajo k temu, da se temeljni cilji društva uresničujejo v polni meri 
(e) spoštuje in varuje statut, predpise, navodila in odločbe MNZG Kranj, NZS, FIFA, UEFA in NZS, Etični 
kodeks FIFA, pravila igre in mednarodni koledar tekmovanj, ter zagotavlja, da jih spoštujejo tudi njeni 
člani in 
(f) spodbuja nogometno igro v duhu fair play in preprečuje vse oblike in vrste nedovoljene 
diskriminacije. 
 

      6. člen 
(dejavnost in naloge) 

Glavna dejavnost: 
- 93.120 – dejavnost športnih klubov 
Registrirana dejavnost: 
- 93.120 – dejavnost športnih klubov 
- 93.110 – obratovanje športnih objektov 
- 56.210 – priložnostna priprava in dostava jedi 
- 56.300 – strežba pijač 
- 73.120 – posredovanje oglaševalskega prostora 
 
Naloge NK BLED so predvsem: 
(a) razvijanje humanih odnosov, zasnovanih na spoštovanju človekove osebnosti in solidarnosti, 
(b) organizacija športnih, prijateljskih in propagandnih tekem 

(c) organiziranje nogometne šole za mladino in začetnike 

(d) prirejanje športno zabavnih prireditev 

(e) sodelovanje in navezovanje prijateljskih športnih odnosov z drugimi sorodnimi organizacijami 

(f) skrb za dvig strokovnega znanja svojih članov 

(g) izvajanje gostinske dejavnosti za potrebe svojih članov 

(h) izvajanje marketinške dejavnosti 

(i) spoštuje statut, predpise, navodila ter odločbe FIFA, UEFA, NZS in MNZG-Kranj.  
(j) s prihodki od članarin, vadnin, donacij, dodeljenih sredstev pristojnih državnih in drugih organov, 
volil in daril, dohodkov  od marketinške dejavnosti društva ustvarja pogoje za financiranje aktivnosti 
in delo organov in 
(k) upravljanje športnega parka. 

7. člen 
(dolžnost spoštovanja temeljnih načel) 

NK Bled 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. 

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

(1) NK Bled se ne udejstvuje na političnem in verskem področju. 
(2) Kakršnakoli diskriminacija države, posameznika ali skupine posameznikov zaradi etničnih, spolnih, 
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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 jih organizirajo NK Bled in njeni člani, se igrajo v skladu s pravili 
nogometne igre, ki jih je izdal IFAB. 
(2) Futsal tekmovanja in tekmovanja v nogometu na mivki, ki jih organizirajo NK Bled in njeni člani, se 
igrajo v skladu s pravili, ki jih je izdal Izvršni odbor FIFA. 
 
 
II. ČLANSTVO 

10. člen 
(člani) 

 
Članstvo v društvu je osebno. Člani so lahko: 
(a) redni člani  
(b) podporni člani   

11. člen 
(včlanitev v NK Bled) 

Član NK Bled  mora delovati v skladu s statutom društva. O članstvu se vodi poseben register 
članstva. 
  

12. člen 
(Pravice članov) 

(a) volijo in so izvoljeni v organe NK Bled 
(b) so pravočasno obveščeni o sklicu Skupščine in seznanjeni z njenim dnevnim redom 

(c) lahko s svojimi predlogi vplivajo na oblikovanje dnevnega reda Skupščine, 
(d) predlagajo kandidate za voljene organe NK Bled, 
(e) so obveščeni o delu organov NK Bled, 
(f) sodelujejo pri delu in soodločanju v organih NK Bled 

(g) dajejo predloge in iniciative organom NK Bled k delu in izpolnjevanju nalog 

(h) uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti NK Bled 

(i) sprejemajo nagrade in pohvale za delo v NK Bled ter za dosežene tekmovalne uspehe 

(j) so seznanjeni s programom in finančno – materialnim poslovanjem NK Bled 

 

 

 

13. člen 

(Dolžnosti članov) 

(a) prispevajo k uresničevanju ciljev NK Bled, 
(b) neodvisno in svobodno volijo svoje organe, 
(c) plačujejo članarino NK Bled, 
(d) sodelujejo pri delu organov društva 

(e) se ravnajo v skladu s tem statutom in drugimi akti NK Bled, z odločitvami in navodili NZS, FIFA in 
UEFA, vključno z Etičnim kodeksom FIFA 
(f) sodelujejo v tekmovanjih in skupnih akcijah NK Bled, 
(g) spoštujejo pravila igre, ki jih je določil IFAB, oziroma pravila igre, ki jih je določila FIFA, za futsal 
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nogomet in nogomet na mivki, in da s statutarnimi določili zagotovijo, da jih spoštujejo tudi njihovi 
člani, 
(h) z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva 

(i) skrbijo za objekte in druga sredstva, s katerim razpolaga društvo 

(j) varujejo ugled društva 

 

14. člen 
(prenehanje članstva) 

Članstvo preneha: 

(a) s prostovoljnim izstopom 

(b) s črtanjem 

(c) z izključitvijo 

(d) s smrtjo 

Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu. 

Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta v tekočem letu ne izpolnjuje obveznosti kljub opominu 

(neplačilo članarine, neizpolnjevanje tekmovalnih obveznosti, kadar gre za igralca). 

O izključitvi odloča disciplinska komisija s sklepom.  

 
15. člen 

(častni člani) 

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo 
društva. Naziv častnega člana podeljuje skupščina na predlog upravnega odbora. Društvo ima lahko 
tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali kako drugače 
pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupščine, nimajo pa pravice odločanja. 
 
 
 

 

III. ORGANIZACIJA 

 
16. člen 

(organi NK Bled) 

(1) Organi NK Bled so: 
(a) Skupščina, 
(b) Upravni odbor, 
(c) Predsednik 
(d) Nadzorni odbor, 
(e) Disciplinska komisija, 
 
(2) Organi in njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni. 
(3) Člani organov morajo biti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil iz 
statuta.  
(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni 
zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost. 
 

 
SKUPŠČINA 

17. člen 
(Skupščina NK Bled) 
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(1) Skupščina je najvišji organ NK Bled. Sestavljajo jo redni, podporni in častni člani, kot je določeno v 
18. Členu. 
Skupščina deluje po delegatskem sistemu. 
Tako imajo igralci po 2 mandatna glasova na ekipo, trenerji in ostali sodelavci skupaj 3 mandate, člani 
upravnega odbora po 4 mandate, skupine organiziranih članov pa na vsakih 50 članov po 5 
mandatov.  
Organiziranje članstva je lahko po teritorialnem načelu (v posameznem kraju) ali po interesnem 
načelu (v podjetju, ipd.). Upravni odbor NK Bled preko tajnika društva vsakemu poverjeniku članstva 
izda poseben formular na katerem najmanj 50 članov NK Bled predhodno s podpisi pooblasti 
poverjenika (predstavnika). Če je na Skupščini tudi članstvo, ki ni organizirano po tem načelu, lahko 
glasujejo posamezno, a se glasovi štejejo po enakem principu kot za organizirano članstvo. 
Organizirane skupine članov NK Bled morajo sporočiti imena poverjenikov upravnemu odboru NK 
Bled najmanj teden dni pred Skupščino. Predstavniki morajo na skupščini priložiti pisno pooblastilo s 
podpisi članov v takem številu (najmanj 50), da izpolnjujejo pogoj za glasovanje. 
 

18. člen 

(Sklic Skupščine) 

Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno Skupščino sklicuje upravni odbor enkrat na leto. 

Izredno Skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo 

nadzornega odbora ali na zahtevo petine članov NK Bled. 

Izredno Skupščina sklepa samo o zadevi zaradi katere je bila sklicana. Upravni odbor je dolžan sklicati 

izredno Skupščino najkasneje v roku enega meseca potem, ko je prejel takšno zahtevo. V nasprotnem 

primeru lahko skliče izredno Skupščino predlagatelj.  

Sklic Skupščine mora biti javno objavljen z dnevnim redom najmanj štirinajst dni pred dnevom, za 

katerega je bil sklican. 

 
19. člen 

(Odločanje in način odločanja na Skupščini) 

Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica delegatov.  
Če ob predviden začetku Skupščina ni sklepčna, se odloži za 30 minut, na kar Skupščina veljavno 
sklepa, če je prisotnih več kot tretjina delegatov, skupščina pa sprejme sklep z večino glasov na 
skupščini navzočih delegatov.. 
O sprejemu in spremembah statuta, spremembah lastništva in prenehanju delovanja kluba skupščina 
sprejme sklepe, ko zanje glasuje najmanj dve tretjini vseh delegatov. 
Glasovanje je praviloma javno – z dvigom glasovalnega lističa, lahko pa se člani na samem zasedanju 
odločijo za tajni način glasovanja. 
 

20. člen 
(Zasedanje Skupščine) 

Skupščino odpre predsednik NK Bled in jo vodi, dokler Skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. 
Poleg tega Skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa še volilno 
komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. 
 

 
 

21. člen 
(Pristojnosti Skupščine) 

Pristojnosti Skupščine so: 
(a) sklepa o dnevnem redu 
(b) sprejema, dopolnjuje ali spreminja statut in druge akte NK Bled 
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(c) odloča o smernicah razvoja NK Bled in sprejema program dela 
(d) potrjuje letni finančni načrt in zaključni račun 
(e) odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije 
(f) voli organe NK Bled 
(g) dokončno odloča o izključitvi člana iz NK Bled 
(h) odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami 
(i) podeljuje priznanja, pohvale in nagrade članom NK Bled in drugim 
(j) določa višino članarine 
(k) sklepa o prenehanju NK Bled 
(6) posamezni predlogi za razpravo na Skupščini morajo biti poslani v pisni obliki upravnemu odboru 
najmanj osem dni pred sklicem skupščine. 
(7) o delu Skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in oba overovatelja. 
  

UPRAVNI ODBOR 
22. Člen 

(Upravni odbor) 

Upravni odbor (v nadaljevanju UO) je izvršilni organ Skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela ter vodi delo NK Bled med dvema Skupščinama po programu in 
sklepih sprejetih na Skupščini. UO je za svoje delo odgovoren Skupščini. 
 

23. člen 
(Sestava UO) 

UO šteje od najmanj 5 do največ 12 članov.  
Sestavljajo ga: 
(a) predsednik 
(b) podpredsednik 
(c) tajnik 
(d) blagajnik 
(e) vodja mladinskega programa 
(f) in do 7 izvoljenih članov. Število določi Skupščina z glasovanjem. UO se sestaja po potrebi, najmanj 
enkrat na dva meseca. Mandat članov je 4 leta. 
(g) Člani UO ne smejo biti pravnomočno obsojeni za kaznivo dejanje. 
 

24. člen 
(Naloge UO) 

Naloge UO so: 

(a) sklicuje Skupščino 

(b) skrbi za izdelavo in izvrševanje programa dela NK Bled 

(c) pripravlja predloge aktov NK Bled 

(d) pripravi predlog finančnega načrta in zaključnega računa 

(e) skrbi za finančno in materialno poslovanje NK Bled 

(f) uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov NK Bled in naloge, ki mu jih še dodatno naloži 

Skupščina 

 

 

 

 

25. člen 

(Sklic in odločanje) 
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Seje UO sklicuje in vodi predsednik. UO sprejema sklepe, če mu prisostvuje več kot polovica članov. 

Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov UO. 

 

PREDSEDNIK 

26. člen 

(predsednik) 

(1) NK Bled ima predsednika, ki je hkrati tudi predsednik UO. 

(2) Skupščina NK Bled izvoli in razreši predsednika za dobo štirih let. Kandidat za predsednika ne sme 

biti pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje. 

(3) Po prenehanju predsednik opravlja tekoče posle do izvolitve novega predsednika. 

(4) Če je predsednik nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali drugega razloga, opravlja 

njegove naloge podpredsednik. 

(5) Odstop predsednika ali članov UO mora biti podan v pisni obliki. 

 

27. člen 

(pristojnosti predsednika) 

(a) zastopa in predstavlja NK Bled 

(b) sklicuje in vodi seje UO  

(c) odgovarja za zakonito poslovanje v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije 

(d) za svoje delo je odgovoren Skupščini in UO  

 

NADZORNI ODBOR 

28. člen 

(Nadzorni odbor) 

Nadzorni odbor (v nadaljevanju NO) je sestavljen iz treh polnoletnih, opravilno sposobnih članov, ki 

jih izvoli skupščina za dobo štirih let.  

NO izvoli izmed sebe predsednika. 

 

29. člen 

(naloge in odgovornosti NO) 

(a) spremljanje dela UO in drugih organov NK Bled med dvema Skupščinama 

(b) opravlja stalni nadzor nad finančno materialnim poslovanjem  

(c) NO je odgovoren Skupščini 

(d) Vsako leto je dolžan pregledati finančno poslovanje ter o ugotovitvah sestaviti pismeni zapisnik 

ter ga predložiti Skupščini 

 

30. člen 

(Sklepčnost) 

NO sprejema veljavne sklepe če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani NO 

ne morejo biti hkrati člani UO, imajo pa dolžnost udeleževati se vseh sej UO, vendar brez pravice 

odločanja. Na seji UO mora biti navzoč vedno vsaj en član NO. 

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 

31. člen 
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(disciplinska komisija) 

Disciplinsko komisijo (v nadaljevanju DK) sestavljajo trije polnoletni, opravilno sposobni člani, ki jih 

voli skupščina za dobo štirih let. 

Predsedniki izvolijo člani DK izmed sebe. 

Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov in organov NK Bled. 

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni. 

 

32. člen 

(pristojnosti) 

DK obravnava naslednje disciplinske prekrške: 

(a) kršitve statuta 

(b) nevestno in lahkomiselno spremljanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu 

(c) ne izvrševanje sklepov organov društva 

(d) dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva 

 

33. člen 

(ukrepi in sklepčnost DK) 

(1) Za disciplinske prekrške lahko disciplinsko sodišče kot prvostopenjski organ izrečejo naslednje 

disciplinske ukrepe: 

(a) opomin 

(b) javni opomin 

(c) izključitev 

Zoper odločitev DK ima prizadeti član v roku 15 dni pravico do pritožbe UO kot drugostopenjskemu 

organu. 

(2) DK sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. 

 

OSTALI ORGANI 

TAJNIK NK BLED 

34. člen 

(tajnik NK Bled) 

Za vodenje strokovno-tehničnega dela, administracije, v klubu skrbi tajnik kluba, ki ga imenuje 

Skupščina društva in je član UO po funkciji. 

Za delo je odgovoren UO NK Bled v času med Skupščinama in Skupščini, ki ji poroča. 

 

BLAGAJNIK 

35. člen 

(Blagajnik NK Bled) 

Vodi blagajniško finančno poslovanje kluba, predvsem skrbi za pravočasno dostavo knjigovodskih 

listin računovodskemu servisu ter deluje v skladu z zakonodajo. 

 

 

 

 

STROKOVNI SODELAVCI 

36. člen 
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(trenerji) 

Strokovno delo v klubu vodijo trenerji, ki sklenejo s klubom pisno pogodbo o delu za posamezno 

sezono. V pogodbi so določene pravice, obveznosti in odgovornosti kluba in trenerja. Pogodbo 

potrjuje UO, podpiše pa predsednik kluba. 

Člansko ekipo vodi glavni trener, ki mora imeti ustrezno trenersko izobrazbo in licenco v skladu s 

predpisi NZS. Njegove pravice in obveznosti so opredeljene v pisni pogodbi, ki jo potrjuje UO, podpiše 

pa predsednik kluba. Glavni trener ima lahko pomočnika. Njegove pravice in obveznosti morajo biti 

opredeljene v pisni pogodbi. 

Vsaka ekipa mlajših selekcij ima najmanj enega trenerja z ustrezno trenersko izobrazbo in licenco v 

skladu s predpisi NZS. Njihove pravice in obveznosti morajo biti opredeljene v pisnih pogodbah. Za 

vodenje mladinskega programa se postavi vodjo. Njegove pravice in obveznosti morajo biti 

opredeljene v pisni pogodbi. Vodja mladinskega programa je član UO po svoji funkciji. 

 

IV. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

 

37. člen 

(premoženje NK Bled) 

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

(a) s članarino članov 

(b) z dohodki iz dejavnosti kluba iz naslova materialnih pravic 

(c) s sredstvi dodeljenimi od pristojnih državnih in drugih organov 

(d) z drugimi dotacijami 

(e) z volili in darili 

(f) z dohodki marketinške dejavnosti 

(g) z drugimi dohodki 

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

(3) če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti 

za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 

Vsaka delitev premoženja NK Bled med njegove člane je nična. 

 

38. člen 

(finančno poslovanje) 

(1) NK Bled 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 načrt sprejme Skupščina. 

(3) Skupščina vsako leto obravnava in sprejme letno poročilo in zaključni račun za posamezno 

poslovno leto. 

(4) Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in v skladu z 

veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in 

materialnega poslovanja v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Letni poročilo in zaključni 

račun vsebujeta bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izrazom ter poročilo o poslovanju 

NK Bled. 

(5) Materialno-finančno poslovanje kluba se odvija preko poslovnega računa v banki.  

(6) Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in je odredbodajalec oziroma po pooblastilu 

predsednika blagajnik ali tajnik društva. 



Stran | 11  
 

(7) Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno poslovanje kluba, interes mora izkazati 

mesec dni pred vpogledom v poslovne knjige. 

 

 

 

 

39. člen 

(javnost dela) 

 

Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča: 
(a) s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,  
(b) preko sredstev javnega obveščanja 
(c) preko spletne strani. 
Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu: 
(a)  seje organov društva so javne 
(b) organizacijo tiskovnih konferenc in okroglih miz 
(c) z vabili na svoje seje predstavnikov zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnikov 
javnega obveščanja 
  
Za zagotovitev javnosti dela društva je odgovoren predsednik in člani UO. 
 

V. KONČNE DOLOČBE 
 

40. člen 
(prenehanje NK Bled) 

NK Bled preneha z delovanjem: 
(a) po sklepu Skupščine – odločitev mora biti sprejeta z dvotretjinsko večino navzočih članov 
(b) po samem zakonu 
V primeru prenehanja NK Bled premoženje preide na tiste nepridobitne pravne osebe, katerih se 
ukvarjajo z nogometno igro in imajo podobne cilje kot NK Bled in delujejo v istem lokalnem okolju, če 
to ni možno pa na lokalno skupnost.  
 

41. člen 
(končne določbe) 

(1) Statut začne veljati z dnem sprejema na Skupščini. 
(2) Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati dosedanji statut NK Bled. 
(3) Akti kluba s tem statutom uskladijo v roku 12 mesecev od sprejema statuta. 
 
 
 

Predsednik 
Damjan Mulej 

 

 

 


