
Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 64/2011-UPB2) je občni 
zbor Nogometnega društva Idrija dne, 25.06.2014 sprejel statut, kot sledi: 

STATUT 

NOGOMETNEGA DRUŠTVA IDRIJA 


SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ime društva je NOGOMETNO DRUŠTVO IDRIJA. 
Sedež društva je v Idriji. 

2. člen 

Društvo je prostovoljno združenje igralcev in ljubiteljev nogometne igre, ki združuje, 
vključuje in povezuje članstvo na amaterski ravni. 

3. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
Društvo deluje na območju občine Idrija. 

4. člen 

Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva je Merkur. Pečat društva je nepravilne 
oblike - pravokotnik s polkrogom. Na ravni stranici je napis »Idrija«, na polkrogu je 
napis »Nogometno društvo«. V sredini je lik Merkurja z nogometno žogo. 

5. člen 

Društvo je vključeno v Nogometno zvezo Slovenije s sedežem v Ljubljani in 
Medobčinsko nogometno zvezo Nova Gorica s sedežem v Novi Gorici. 

Društvo se lahko včlani tudi v druge sorodne organizacije v Republiki Sloveniji, 
katerih namen je razvijati nogometni šport na tekmovalni podlagi. Društvo sodeluje s 
krajevnimi skupnostmi, šolskimi društvi, z drugimi športnimi organizacijami ter z 
drugimi organizacijami in društvi. 

6. člen 

Društvo se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno društveno organizacijo s 
podobnimi nameni ali cilji s pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne 
organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije. 



7. čllen 

Delo društva in rnjegovih organov je javno. 

Svoje člane društvo obvešča: 
s praviico članov do vpogleda v zapiisnike organov društva, 
preko društvene spletne stran il, 
preko sredstev javnega obveščana. 

Širšo javnost obvešča drllJštvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, 
da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike 
zainteresiranih orgianov, ustanov, organizaciji ter predstavnike sredstev javrneg!a 
obveščana. 

Za zagotovitev javnosti! dela in dajanje točnih infOlrmacij o delu društva je odgovorern 
predsednik društva. 

8. člen 

It NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 

Poleg nalog, ki j:ih ima društvo kot član Nogometne zveze Slovenije, ima še 
predvsem naslednj'e naloge in cil'je: 

posredovali in Irazvijati pri svojlih članih karakterne vrline, kot so ustvarjiati polet, 

občutek za dlelo v skupnostli, disCliplliina, samokl1itičnost, točnost in skromnost, 

skrbetli za množičnost in popularizacijo nogometne igre med občani, predvsem 

med mladino ter jih po njihovi prostovoljni odločitvi pritegniti v članstvo, 


skrbeti za kvaliteto vrhunskih nogometašev ter si prizadevati z.a dvi'g kvalitete 

nogometa piri člarnih 


vzgajati svoje čilane v duhllJ faiir-playal .. 


9. čl,en 

Svoj namen iin cil.je uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog: 

s pnirejanjem ter organizacijo tekmovanj ter s sodelovanjem svojih članov na 

tekmovanjih in drugih prireditvah, ki: jih organizirajo druge nogometne 

organizacije in društva, 

dajanjem pobude in pomočjo pri lIIstanavlljanju novonastalih nogometnih 

klubov na območju občine Idrija, 

s Širjenjem in popullarizacijo nogometa, 

s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z. drugimi nogometnimi organizacijami in 

društvi v R Sloveniji in tujini, 

s članstvom v drugih športnih panogah. 




10. člen 

Nogometno društvo Idrija se lahko ukvarja tudi z gospodarsko dejavnostjo pod 
pogoji, ki so za tovrstno dejavnost določeni z ustreznimi predpisi in sicer: 

G47.250 (Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami) 
156.104 (Začasni gostinski obrati) 
156.300 (Strežba pijač) 
156.290 (Druga oskrba z jedmi) 

L68.200 (Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin) 


N77.210 (Dajanje športne opreme v najem in zakup) 

N81.300 (Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice) 

P85.510 (Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in 


rekreacije) 

Opravljanje gospodarske dejavnosti ni osnovni namen društva. 

11. člen 

ČLANSTVO 

Član društva lahko postane vsak občan, ki sprejme ta statut in se po njem ravna ter 
izrazi željo postati član društva in v ta namen poda pismeno pristopno izjavo. 
Članstvo v društvu je prostovoljno. Če se v društvo včlani mladoletnik do 
dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik; od 
mladoletnikovega 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti 
zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. 

Pravice članov društva so: 

da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, 

da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva, 

da glede na dosežene kvalifikacije sodelujejo na internih tekmovanjih in drugih 

prireditvah društva ter zastopajo društvo na tekmovanjih v R Sloveniji in v tujini, 

da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe, 

da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno 


materialnim poslovanjem. 


Dolžnosti članov društva so: 

da spoštujejo ta statut in druge akte ter sklepe organov društva, 

da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in 

nalog društva, 

da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva, 

da se izpopolnjujejo v nogometni igri ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na 

mlajše člane, 




da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi društvo razpoliaga" 
da varuje ugled društva. 

12. člen 

Funkcije organov društva so častne. za svoje delo v organiih društva člani praviloma 
ne sprejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost lahko izvršni odbor 
lizjemoma prizna kakemu člianu ustrezno nagrado. 

13. člen 

Članstvo v društvu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom, 

- s črtan~em, 


- z izključitvijo, 


- s smrtjo. 


Član prostovoljno ilzstopi iz društva, če upravnemu odbmu pošlje pisno izjavo o 

izstopu. 


Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v 

tekočem letu. 


o izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komilsija s sklepom. Sklep mora biti v 
skladu z disciplinskim pravilnikom. 

14. člen 

ORGANIDRUŠ1VA 

Organi društva so: 


- občni zbor, 

- upravni odbor, 

- nadzorni odbor, 

- disciplinska komisi~a. 


15. člen 

Občni zbor 

Občni zbor je najvijšji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat 
letno. 



Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega 
odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni 
občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega 
občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora 
predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o 
zadevi, za katero je bil sklican. 

16. člen 

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov svojih članov. Če se odloča o 
spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to 
glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja določi občni zbor. 
Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov 
društva. 

17. člen 

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva 
seznanjeni najmanj 10 dni pred sklicem. 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. 

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. PO preteku tega časa je 
občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 15 članov. 

18. člen 

Občni zbor prične predsednik upravnega odbora društva in ga vodi do izvolitve 
delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva 
overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, 
verifikacijsko komisijo in druge delovne organe. 

19. člen 

Naloge občnega zbora: 

- sklepa o dnevnem redu, 

- sprejema, spreminja statut in druge akte društva, 

- sprejema program dela društva, 

- sprejema finančni načrt in letno poročilo, 


- voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo, 

- odločba o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in 

disciplinske komisije, 

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi društvi, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z 

namenom in cilji društva, 
- sklepa o prenehanju društva. 



Posamezni, predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani 
upravnemu odboru majmanj 8 dni pred sklicem občnega, zbora. 

o delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in 
dva overovatelja zapisnika. 

20. člen 

Upravni odbor 

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja org:anizacijske, upravne, 
admilnlistratiivne iin strokovno lehničme zadeve ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v 
njegovo delovno področje. Vod~ delo društva med dvema občnima zboroma po 
programu iln sklepih, sprejetih na občnem zboru. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

Upravni odbor šteje 7 člamov. Sestavljajo ga predsedni'k, podpredsednik, tajnik i:rn 
blagajnik ter izvoljeni člani. 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, rnajmanj pa enkrat mesečno. 

Malndatna doba čl:anov upravnega odbora je 1 (eno) leto, ki so lahko potem ponovno 
izvoljeni v upravni odbor društva. 

21. člen 

Predsednik (v primeru njegove odsotnosti podpredsednik) upravnega odbora 
zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi: organizacijami in tret jimi osebami 
po navodilih upravnega odbora. 

22. člen 

Naloge upravnega odbora: 


- sklicuje občni, zbor, 

- skrbi za izvrševanje programa dela društva, 

- pripravlja predlloge aktov društva, 

- pripravi predlog finančnega plana in letno poročilo, 


- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, 

- sestavlja lletni koledar tekmovan~, 


- odloča o spremembi naslova društva, 

- odloča o višini čllamarine, 


- upravlja s premožemjem društva, 

- ustanavlja in ukinja komisije društva, 

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in maloge, ki mu jih dodatno 


maloži občni zbor. 



23. člen 

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa 
podpredsednik ali tajnik. 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica odbornikov, 
veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. 

V primeru odstopa člana lahko upravni odbor do izvolitve nadomestnega člana na 
občnem zboru, postavi na njegovo mesto drugega člana z istimi pravicami, ki 
nadaljuje mandat. 

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisijo. Naloge, 
število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le 
člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. 

24. člen 

Nadzorni odbor 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter 
opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor 
enkrat letno poroča občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

25. člen 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe 
izvolijo predsednika. Člani nadzornega odbora ne morajo biti hkrati člani upravnega 
odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. 
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe 
sprejema z večino prisotnih. 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 1 (eno) leto, ki so lahko po preteku le
te ponovno izvoljeni. 

26. člen 

Disciplinska komisija 

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 1 (enega) leta, ki so po preteku 
le-te lahko ponovno izvoljeni. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed 
sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali 
organov društva. 

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z 
disciplinskim pravilnikom. 



27. člen 

Discip~inske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisi1a: so: 

- kršitve dolločb statuta, 

- nevestno ali lahkomiselno sprejemanJe in izvrševanje sprejetih zadolžitev iln 

funkcij v društvu, 

- neizvrševanje sklepov organov društva, 
- dejiarnja, ki kakorkoli škodujejo ugiledu društva. 

28. člen 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z di'sciplinskim pravilniikom 
izreče disciplinska komisijia so: 

- opomin, 
- javni opomin, 
- izkl~učitev. 

Zoper sklep, ki ga izda discilpliinska komisija ima, prizadeti praviico pritožbe na občni 
zbor kot drugostopen~ski organ, ki o pritožbi dokončno odloči. 

29. člen 

Predsednik društva 

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi ln 

organizacijami v državi organizacijami v državi in v tujini ter v pravnem in finančnem 
pl'Ometu kot odredbodaj~lec. 

Predsedniik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora. Predsednika voli 
občni zbor za dobo 1(enega) lleta, ki je lahko po izteku le-te ponovno izvoljen. 

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom 
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu 
odboru. 

30. člen 

Tajnik društva 

Za opravljanje strolkovno tehničnega in administrativnegia dela ter za koordinacijo 
med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 1 (enega) 
leta, ki je po izteku le-te ponovno izvoljen. Za svoje delo je odgovoren občrnemu 
zboru. 



31. člen 

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

Viri dohodkov društva so: 


- članarina, 


- darila, volila, 

- dohodek iz pridobitne dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, 

- prispevki sponzorjev in donatorjev, 

- javna sredstva, 

- drugi viri. 


Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 

ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljeno. 


Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. 

32. člen 

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in 
so kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni 
odbor. 

Premičnine se lahko kupujejo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje 
upravnega odbora. O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor društva. 

33. člen 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi 
plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto 
obravnavajo in sprejmejo letno poročilo. 

34. člen 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega 
področja. 

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o finančno 
materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja 
podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi 
standardi za društva. 

Društvo ima svoj transakcijski račun odprt pri pooblaščeni instituciji. 



35. člen 

Delo blagajniika je javno. 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijp in 
poslovan~e društva. 

Za pomoč pri urejanju fi!rnančno ma,terialnih zadev I:ahko društvo zaposli finančnega 
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava, lahko pa 
tudi zaupa vodenje finančno materialinegia poslovanja organizaciji!, ki se ukvarja s to 
dejavnosti. 

36. člen 

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko flZlične alii pravne osebe, ki 
društvu materialno, moral:no ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo 
in razpravl~ajo na sejah občnegia zbora, nimajo pa pravilce odločanja. 

37. člen REPUBLIKA e' SLOVENIJA 

UPRAVNA ENOTA IDRIJAPRENEHANJE DRUŠTVA 
O,J 

Registrska številka društva H5 M:ffe~.loo 
Društvo lahko preneha: 

- lPo vOiljičlanov, 


- s spojlitvijo z drugim društvom, 

- s pripojitvijo k drugemu društvu, 

- s steča~m, 


- na podlagli sodne odločbe o prepovedi delovanja, 

- po samem zakonu. 


V primeru prenehanja društva se neporabljena proračunska sredstva vrnejo v 

prroračun. Ostalo premoženle društva pa preide društvu, ki ga določi občni zbor. 


Ta statut je sprejel občni zbor dne, 25.06.2014 in velja takoj, uporabljati pa se zalČl1e 


dne, 1<0 pristojni upravni organ izda odločbo o registracijli. 


TAJNIK: PREDSEDNIK: 
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