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Na osnovi Zakona o društvih (Uradni list RS št.61/2006, 58/09 in 39/11) je bil na občnem 

zboru društva dne 06.09.2022 sprejet 
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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1. člen 

 

Nogometni klub KRIM HUBAT je prostovoljna športna organizacija, ki na področju mestne 

občine Ljubljana skrbi za rekreacijski in tekmovalni šport, katere dejavnost je nogomet. 

 

2. člen 

 

Ime kluba je: Nogometni klub Krim Hubat (v nadaljevanju NK Krim). NK KRIM Hubat je 

pravna oseba. Sedež društva je v Ljubljani na poslovnem naslovu Pot k ribniku 6, 1000 

Ljubljana. 

 

3. člen 

 

NK Krim je član Zveze športnih društev Krim in Nogometne zveze Slovenije. 

 

4. člen 

 

Nogometni klub Krim uporablja logotip v obliki grba. Logotip simbolizira dejavnost kluba. 

Oblikovni motivi enakovredno predstavljajo in poudarjajo moški in ženski nogomet.  

 

V osrednjem delu je ravno, z latiničnimi črkami izpisan stiliziran napis Krim, z dodatnim 

likovnim elementom na zgornji in spodnji strani, ki napisu doda diagonalne značilnosti 

prejšnjega logotipa. Nad njim leži napis NK ali ŽNK, odvisno od namembnosti uporabe, pod 

njim pa napis Ljubljana (kraj delovanja kluba). 

 

Celoten logotip je v značilni modri barvni kluba z dodatnimi belimi elementi. 

NK Krim ima svoj znak in pečat. Znak je logotip društva, ki je vključen tudi v žig.  

 

5. člen 

 

Delo NK Krim in njegovih organov je javno. NK Krim o svojem delu obvešča širšo in ožjo 

javnost.  

Svoje člane obvešča NK Krim: 

- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski, 

- da so zapiski vseh organov NK Krim dostopni na vpogled članom NK Krim, 

- z objavo dokumentov na spletni strani. 

Širšo javnost lahko NK Krim obvešča: 

- s tem, da so seje organov društva javne in da se nanj vabi novinarje ter druge osebe, ki 

izkažejo interes, 

- z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc, 

- preko vseh sredstev javnega obveščanja. 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik NK Krim. 
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II. NAMEN, CILJI IN NALOGE NK KRIM 

 

 

6. člen 

 

Namen in cilji NK Krim je, da se čim več članov ukvarja z nogometom. 

 

Cilji društva so: 

- stremeti k čim boljši fizični pripravljenosti, 

- igranje selekcij v najvišjih ligah NZS in MNZ, 

- zagotavlja pogoje za tekmovanja v ligaškem nogometu, 

- skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov, 

- vzgaja svoje člane v duhu fair-play.  

 

7. člen 

 

Naloge NK Krim so: 

- z organizacijo vadbe za svoje člane, 

- organiziranje tekmovanj v okviru NZS in MNZ, 

- sodelovanje in uresničevanje nalog in dejavnosti z Medobčinsko nogometno zvezo 

Ljubljana in Nogometno zvezo Slovenije,  

- z povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi organizacijami, 

- organiziranje nogometnih dni za nove člane, 

- organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, razprave in drugo. 

 

 

III. ČLANSTVO 

 

 

8. člen 

 

Član NK Krim lahko postane vsak, ki si to želi in to voljo izrazi v pisni obliki z izpolnitvijo 

prijavne izjave. Prijavna izjava se odda na naslov NK Krim osebo ali po pošti. Član postane z 

vpisom v evidenco članov.  

Mladoletnim članom do dopolnjenega sedmega leta starosti pristopno izjavo podpiše zakonit 

zastopnik. Mladoletnim članom od sedmega do petnajstega leta pa mora zakonit zastopnik 

podati pisno soglasje.  

Pri upravljanju društva mladoletne osebe sodeluje preko starša ali zakonitega zastopnika. Z 

mladoletne člane veljajo enake pravice in dolžnosti kot za polnoletne člane razen pravice voliti 

in biti izbrani v organe društva.  

Član lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Z včlanitvijo v NK Krim vsak član 

dobi člansko izkaznico.  

 

9. člen 

 

Pravice članov NK Krim: 

- da volijo in so izvoljeni v organe NK Krim, 

- da sodelujejo v organih kluba in v drugih odborih ter v njih zastopajo interese NK 

Krim, 

- da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva, 

- da uresničujejo interese na področju dejavnosti NK Krim, 
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- da so seznanjeni s programom in poslovanjem NK Krim ter njihovim finančno 

materialnim poslovanjem, 

- da zastopajo NK Krim na tekmovanjih v Sloveniji in tujini. 

 

10. člen 

 

Dolžnosti članov NK Krim: 

- da spoštujejo statut NK Krim in se ravnajo po njem, 

- da sodelujejo na tekmovanjih, 

- da skrbijo za objekt in druga sredstva s katerimi NK Krim razpolaga kot dober 

gospodar, 

- da se udeležijo organiziranih akcij kluba, občnih zborov, sej organov in prireditev, 

- da redno plačujejo članarino za vsako leto sproti. 

 

11. člen 

 

Častni član NK Krim lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo 

društva. 

Naziv častnega člana lahko podeli NK Krim tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe NK 

Krim. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor. Če častni član hkrati ni član NK Krim, nima 

pravice odločanja v organih NK Krim. Časni član ima enake pravice in dolžnosti kot redni 

član. 

 

12. člen 

 

Članstvo v NK Krim preneha: 

- z izstopom, 

- s črtanjem zaradi neplačane članarine, 

- z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije, 

- s smrtjo. 

Član prostovoljno izstopi iz NK Krim kadar poda izvršnemu odboru pisno izjavo o izstopu.  

Član se črta iz NK Krim, če ne plačuje članarine do določenega datuma to preveri in opravi IO.   

Član se izključi iz NK Krim, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti 

interesom in ugledu NK Krim.   

 

 

IV. ORGANI NK KRIM 

 

 

13. člen 

 

 Organi NK Krim so: 

- občni zbor, 

- izvršni odbor, 

- nadzorni odbor, 

- disciplinska komisija. 
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V. OBČNI ZBOR 

 

 

14. člen 

 

Občni zbor je najvišji organ NK Krim, ki ga sestavljajo vsi člani kluba. Občni zbor je lahko 

reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se 

skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega 

odbora ali na zahtevo petina članov NK Krim. Izredno občni zbor sklepa samo o stvari, za 

katero je sklican. 

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko 

je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki 

mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim materialom. 

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 7 dni pred dnevom, za 

katerega je občni zbor sklican. 

Seje lahko potekajo tudi na korespodenčni način z uporabo informacijske tehnologije. 

Sklic in izvedba to vrstne seje se smiselno uporabljajo določbe ki veljajo za običajne seje. 

 

15. člena 

 

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma 

javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajen način glasovanja.  

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja NK Krim, je potrebno, da za to 

glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov.  

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča več kot polovica članov. Če ob 

predvidenem začetku občni zbor nima sklepčnosti se pričetek zasedanja občnega zbora  odloži 

za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotna več kot pet članov. 

 

16. člen 

 

Občni zbor odpre predsednik in ga vodi vse dokler se ne izvoli delovno predsedstvo. Občni 

zbor voli zapisnikarja in dva overitelja zapisnika po potrebi tudi volilno komisijo in  

kandidacijsko komisijo. 

 

17. člen 

 

Naloge občnega zbora: 

- sklepa o dnevnem redu, 

- sprejema in usklajuje predloge letnega in večletnega programa dela in spremlja njihovo 

realizacijo, 

- razpravlja o delu in poročilih izvršnega odbora in nadzornega odbora ter sklepa o njih, 

-  sprejema delovni program, 

- sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto, 

- z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje organe NK Krim, izvršni odbor in 

disciplinsko komisijo ter nadzorni odbor, poimensko voli predsednika ter predsednika 

disciplinske komisije, 

- odloča o višini članarine, 

- odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora in disciplinske komisije, 

- odloča o združitvi in prenehanju delovanja NK Krim, 

- odloča o izključitvi članov iz NK Krim na drugi stopnji, 
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- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani v skladu z nameni in cilji NK 

Krim, 

- imenuje častne člane 

- sprejem statuta oz.temeljnega akta ter njegovih sprememb/dopolnitev. 

 

O delu občnega zbora se piše zapisnik, katerega veljavnost potrdi s svojim podpisom 

predsednik občnega zbora, dva overitelja zapisnika ter zapisnikar. 

 

 

VI. IZVRŠNI ODBOR 

 

 

18. člen 

 

Izvršni odbor (v nadaljevanju besedila IO) vodi NK Krim med dvema zasedanjema občnega 

zbora. IO je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijske, upravne, 

administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih naloži občni zbor, ter zadeve ki po 

svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje. IO se sestaja po potrebi, najmanj enkrat na 

leto. IO je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

 

19. člen 

 

IO šteje šest članov. Sestavljajo ga predsednik odbora, ki je istočasno tudi predsednik NK 

Krim, podpredsednik, trije člani ter predstavnik Salezijanskega zavoda Rakovnik, ki je član 

NK Krim in ki ga potrdi občni zbor. Mandat IO je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

Društvo zastopa in predstavlja predsednik, v času njegove odsotnosti pa ga s pooblastilom 

nadomešča podpredsednik.  

20. člen 

 

Pristojnosti IO so: 

- izvršuje sklepe občnega zbora, 

- sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor, 

- sprejema pravilnike in poslovnike, 

- imenuje in razrešuje člane komisij, 

- predlaga zaključni račun, 

- predlaga finančni načrt in program dela ter poda ločena poročila glede na specifiko 

področij, 

- sestavlja letni koledar tekmovanj in prireditev, 

- skrbi za finančno – materialno poslovanje in za sredstva ter premoženje. 

 

21. člen 

 

IO dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik NK Krim v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 

Sklepi se sprejemajo v večino navzočih članov IO.  
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VII. NADZORNI ODBOR 

 

 

22. člen 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za štiri leta. Izvoljeni člani izmed 

sebe izvolijo na svoji prvi seji predsednika. Nadzorni odbor spremlja delo IO in drugih 

organov, ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem NK Krim. Člani nadzornega 

odbora ne morejo biti obenem člani IO. Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če so 

prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Nadzorni odbor je za svoje delo 

odgovoren občnemu zboru. 

 

 

VIII. DISCIPLINSKA KOMISIJA 

 

 

23. člen 

 

Disciplinsko  komisijo sestavljajo trije člani, ki jih vodi občni zbor za dobo štirih let. Občni 

zbor izvoli predsednika komisije. Komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru. 

Svoje sklepe sprejema z večino glasov. Za svoje delo je odgovorno občnemu zboru. 

 

24. člen 

 

Disciplinske kršitve ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje: 

- kršitev določb statuta, 

- neizvrševanje sklepov organov NK Krim, 

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu NK Krim. 

 

25. člen 

 

Disciplinska komisija lahko izreče članom naslednje ukrepe: 

- opomin, 

- javni opomin, 

- prepoved nastopanja za NK Krim, 

- prepoved opravljanja funkcije za določen čas, 

- izključitev iz NK Krim. 

 

Člani se na ukrep disciplinske komisije lahko pritožijo v roku 15 dni od prejetja ukrepa. 

 

 

IX. KOMISIJE 

 

 

26. člen 

 

Za uspešnejše delo pri izvajanju svojih nalog lahko IO ustanovi stalne in občasne komisije, ki 

so odgovorne IO za svoje delo. S sklepom o oblikovanju posameznih komisij jim IO določi 

sestav in naloge. 
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X. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

 

 

27. člen 

 

Dohodki kluba so: 

- članarina, 

- vadnina, 

- darila in volila, 

- prispevki sponzorjev, donatorjev, 

- dotacije iz programa športnih zvez, 

- opravljanje pridobitvene dejavnosti, 

- drugi viri. 

 

28. člen 

 

Materialno in finančno poslovanje NK Krim mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva 

ter z veljavnimi predpisi. NK Krim razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in 

letnim finančnim načrtom, ki ga sprejme občni zbor. Finančne in materialne listine podpisujeta 

predsednik oziroma podpredsednik v njegovi odsotnosti.  

Društvo svoje knjige vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva. 

 

29. člen 

 

Blagajnika imenuje izvršni odbor NK Krim. Delo blagajnika je javno. Vsak član NK Krim 

lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje NK Krim, na 

rednih ali izrednih sestankih izvršnega odbora. 

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko NK Krim zaprosi finančnega 

strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo, s področja delovnega prava. 

 

30. člen 

 

NK Krim ima lahko sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki NK Krimu 

materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 

sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 

31. člen 

 

Premoženje NK Krima sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so v lasti NK Krim in so 

kot take vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem kluba upravlja IO. Premičnine se lahko 

nakupijo ali odtujijo tretji osebi le na podlagi sklepa IO. O nakupih in odtujitvah nepremičnin 

odloča občni zbor NK Krim. Finančno poslovanje je javno.  

 

32. člen 

 

NK Krim lahko kot dopolnilne dejavnosti nepridobitne dejavnosti opravlja naslednje 

pridobitne dejavnosti: 

- Dejavnost strežbe jedi in pijač 56.210, 

- Posredovanje oglaševalskega prostora 73.120, 

- Dajanje v najem in zakup 68.200, 

- Organiziranje srečanj 82.300,  
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- Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 

85.510, 

 

vendar le v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena in ciljev nepridobitne dejavnosti. 

 

Presežke prihodkov nad odhodki, ki jih klub doseže v okviru pridobitne dejavnosti, se sme 

uporabiti le za doseganje namenov in ciljev kluba. 

 

 

XI. KONČNE DOLOČBE  

 

 

33. člen 

 

NK Krim preneha obstajati: 

- s sklepom občnega zbora ob dvotretinjski večini navzočih članov, 

- po samem zakonu. 

 

34. člen 

 

V primeru prenehanja delovanja NK Krim pripadajo njegova sredstva in premoženje Zvezi 

športnih društev Krim. 

 

35. člen 

 

Ta statut je sprejel občni zbor NK Krim na svoji seji dne 6.9.2022. Tolmači ga občni zbor  NK 

Krim. 

 

 

 

Ljubljana, 10.11.2022 

Predsednik NK KRIM 

Damir Grgasovič 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 


