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I. Splošne določbe

1. člen
(izrazi in okrajšave)

(členi 1 – 8)
(členi 9 – 14)
(členi 15–16)
(členi 17–32)
(členi 33–35)

(členi 38–39)

(1) Za namene tega statuta imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen:
● ND Slovan ali društvo: Nogometno društvo Slovan.
● NZS: Nogometna zveza Slovenije.
● MNZ: Medobčinska nogometna zveza.
● MNZ Ljubljana: MNZ, na območju katere ima ND Slovan sedež.
● RS: Republika Slovenija.
● Ekipa: ekipa, s katero ND Slovan tekmuje v ligi pod okriljem NZS ali MNZ.
● Igralec: vsak igralec nogometa oz. ND Slovan, ki je registriran pri NZS ali MNZ.
● Liga: tekmovanje nogometnih klubov pod okriljem NZS ali MNZ
● Skupščina: najvišji in normodajni organ ND Slovan.
● Upravni odbor: izvršni odbor ND Slovan, ki je izvršilni organ ND Slovan.
● Zakon o društvih: Zakon o društvih (ZDru-1), Uradni list RS, št. 61/2006 in Uradni list RS,
št. 58-2868/2009 ter vse nadaljnje spremembe,
(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) Ime društva je Nogometno društvo Slovan. Tekmovalne ekipe lahko nastopajo pod
sponzorskim imenom.
(2) ND Slovan je pravna oseba zasebnega prava, ki je v skladu z določbami Zakona o
društvih kot društvo vpisana v register društev kot prostovoljno, samostojno in nepridobitno
združenje igralcev in ljubiteljev nogometne igre, ki združuje, vključuje in povezuje članstvo
na amaterski osnovi zaradi uresničevanja skupnih interesov določenih s tem statutom in v
skladu z Zakonom o društvih.
(3) Sedež ND Slovan je Ljubljana. V času sprejema tega Statuta je naslov sedeža Gortanova
21. Upravni odbor ND Slovan s sklepom in v skladu s tem statutom lahko določi nov naslov
sedeža ND Slovan. Sprememba naslova sedeža ne predstavlja spremembo tega Statuta.
3. člen
(znak, zastava in žig)
(1) ND Slovan ima svoj znak in svoj pečat. Znak ND Slovan je rdeč lipov list na beli podlagi
z letnico začetka delovanja – 1913.
(2) Pečat je okrogel, s premerom 3 cm, z napisom Nogometno društvo SLOVAN in letnico
1913.

4. člen
(članstvo in namen članstva v drugih organizacijah in združenjih)
(1) ND Slovan je vključeno v NZS, MNZ Ljubljana in Športno zvezo Ljubljana. ND Slovan je
tudi član Zveze športnih društev Slovan, kjer združuje svoje interese in uresničuje pravice in
dolžnosti, ki so:
učinkovit razvoj tekmovalne in rekreativne dejavnosti,
uspešen razvoj kvalitetnega nogometa,
skupno načrtovanje in upravljanje športnih objektov,
racionalnejša organizacija strokovnih služb,
skupno zastopanje interesov društva v širšem družbenem prostoru,
pridobivanje dela sredstev za svojo dejavnost.
(2) V Zvezi športnih društev SLOVAN si ND Slovan zagotavlja:
organizacijo skupnih strokovnih služb,
načrtovanje in soupravljanje športnih objektov,
imenovanje delegatov v raznih institucijah,
sodelovanje v vodstvenih organih in pri programiranju dela zveze.
(3) ND Slovan se lahko včlani tudi v sorodno domačo ali tujo ali mednarodno organizacijo ali
združenje s podobnimi nameni in cilji, določenimi s tem statutom, pod pogojem, da dejavnost
te tuje ali mednarodne klubske organizacije ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.
(4) ND Slovan, njeni člani in organi ter uradne osebe spoštujejo pri svojem delu vse akte in
odločitve organizacij iz prejšnjega odstavka tega člena.
5. člen
(namen in cilji)
(1) Poleg nalog, ki jih ima društvo kot član NZS, MNZ Ljubljana in Športne zveze
Ljubljana, ima predvsem še naslednje cilje in naloge:
posredovanje in razvijanje karakternih vrlin svojih članov kot so delavnost, ustvarjalnost,
sposobnost skupinskega dela, disciplina, samokritičnost, točnost, prijateljstvo,
skrb za množičnost in popularizacijo nogometa med občani, predvsem med mladino ter
njihovo vključevanje v svoje vrste,
skrb za kvaliteto igralcev, še posebej vrhunskih,
vzgajanje svojih članov v duhu fair playa ter preprečevanja vseh oblik in vrst nedovoljene
diskriminacije.
(2) Društvo uresničuje svoje cilje tudi z naslednjimi aktivnostmi:

Z organizacijo tekmovanj, na katerih sodelujejo njegovi člani ter s sodelovanjem svojih
članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo druge nogometne
organizacije,
Z dajanjem pobud in pomoči pri ustanavljanju in razvoju novih nogometnih organizacij ali
šolskih krožkov še posebej na neposrednem območju delovanja društva,
S širjenjem in popularizacijo nogometa preko sredstev javnega obveščanja, z organizacijo
tekmovanj rekreativnih skupin ter patronatom nad šolskimi nogometnimi ekipami,
Z vzdrževanjem stikov z drugimi nogometnimi organizacijami v Sloveniji in izven,
S članstvom v športnih asociacijah ter drugih združenjih v okviru mesta in države,
Z drugimi nalogami, ki temeljijo na dejavnosti društva in so v interesu njenih članov in
zagotavljanju realizacije namena in cilja iz prvega odstavka tega člena.
6. člen
(pridobitna dejavnost)
(1) Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki so povezane z nameni in cilji
društva in se opravljajo v obsegu in pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa
zakonska regulativa za posamezna področja:
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
7. člen
(dolžnost spoštovanja temeljnih načel)
(1) ND Slovan 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) ND Slovan se ne udejstvuje na političnem in verskem področju.
(2) Prepovedana je diskriminacija zaradi etničnih, spolnih, jezikovnih, verskih, političnih ali
kakršnihkoli drugih razlogov in se sankcionirana z disciplinskimi kaznimi ali izključitvijo.
9. člen
(pravila nogometne igre)

(1) Nogometna tekmovanja, v katerih tekmujejo ekipe ND Slovan, se igrajo v skladu s pravili
nogometne igre, ki jih izdajo pristojne organizacije ali združenja.

II. Članstvo v ND Slovan
10. člen
(člani ND Slovan)
(1) Član ND Slovan lahko postane vsak, ki sprejme ta statut, se ravna po njem in izrazi
željo, da bi postal član ND Slovan.
(2) Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo ne
prejemajo plačila.
11. člen
(včlanitev v ND Slovan)
(1) Članstvo v ND Slovan je prostovoljno. Član ND Slovan postane vsak, ki
podpiše pristopno izjavo,
plača članarino.
(2) Z osebnimi podatki iz evidenc v imenu društva ravna upravni odbor v skladu z
zakonom, ki določa varovanje osebnih podatkov.
(3) Upravni odbor vodi evidenco članov ND Slovan, ki je edina merodajna podlaga
izvrševanje pravic in obveznosti članov ND Slovan.
(4) Ne glede na določbe tega Statuta se kot člani ND Slovan, z vsemi pravicami in
obveznostmi, avtomatično štejejo vsi polnoletni igralci mladinske in članske ekipe ND Slovan
dokler so registrirani kot člani ekip ND Slovan pri NZS ali MNZ Ljubljana.
12. člen
(častni člani)
(1) Častni član ND lahko postane oseba visokih moralnih kvalitet, ki ima posebne zasluge za
razvoj in uspešno delo ND Slovan in ki ga ND Slovan kot takega imenuje na Skupščini
društva na podlagi predloga Upravnega odbora.
(2) Častni član ima pravico do dajanja mnenj in predlogov v zvezi z delovanjem društva,
pravico do udeležbe na skupščini, nima pa pravico glasovati na skupščini, v kolikor ni hkrati
član društva v smislu 10. člena tega Statuta.

13. člen
(pravice članov)
(1) Pravice članov ND Slovan so:
● da volijo in so izvoljeni v organe društva,
● da aktivno sodelujejo pri delu organov društva,
● da sodelujejo na tekmovanjih,
● predlagajo kandidate za voljene organe ND Slovan,
● da izpolnjujejo svoje nogometno znanje ter ga prenašajo na mlajše,
● da dajejo predloge organom društva glede dela in izpolnjevanja nalog,
● da so za svoje delo v društvu in dosežene uspehe nagrajeni in pohvaljeni,
● da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančnomaterialnim poslovanjem.
14. člen
(dolžnosti članov)
(1) Dolžnosti članov ND Slovan so:
● da volijo in so izvoljeni v organe društva,
● prispevajo k uresničevanju ciljev ND Slovan,
● da sodelujejo pri delu organov društva,
● da spoštujejo določila tega statuta ter sklepe in odločbe društva,
● da z osebnim prizadevanjem in vzorom pomagajo uresničevati delovni program društva,
● da skrbijo za objekte in druga sredstva, s katerimi razpolaga društvo,
● da plačujejo članarino in da varujejo ugled društva,
● spoštuje statute, pravilnike, navodila in odločbe ND Slovan ali drugih pristojnih oseb in
združenj (npr. NZS, MNZ Ljubljana),
● sporočijo ND Slovan vsako spremembo njihovih podatkov iz prvega odstavka 11. člena
tega statuta.
15. člen
(prenehanje članstva)
(1) Člani ND Slovan se glede zadev o članstvu odločajo prostovoljno in neodvisno.
(2) Članstvo v društvu preneha
z izstopom,
s črtanjem,
z izključitvijo na podlagi sklepa Disciplinskega sodišča društva,
s smrtjo člana in
prenehanjem ND Slovan.

(3) Član izstopi iz društva prostovoljno s pisno izjavo o izstopu. Izstopi kadar poda
Upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.
(4) O izključitvi člana iz društva odloča Disciplinsko sodišče s sklepom, ki mora biti v
skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga sprejme Upravni odbor. Pred sprejemom odločitve
mora članu biti dana možnost, da se o kršitvi izjavi.
(5) Član se črta iz društva, če ni plačal predpisane članarine v roku 30 dni od pisnega
poziva Upravnega odbora. Člana črta iz članstva Upravni odbor.
III. Hierarhija in spoštovanje pravnih aktov
16. člen
(medsebojna skladnost statutov)
(1) Statut ND Slovan mora biti usklajen z veljavnim Zakonom o društvih in statutom NZS in
MNZ Ljubljana.
17. člen
(spoštovanje pravil)
(1) ND Slovan, člani ND Slovan, člani organov ND Slovan, trenerji in igralci in vse ostale
osebe, ki so povezane z delovanjem ND Slovan, so dolžni spoštovati ta statut, predpise,
navodila ter odločbe pristojnih organov in organizacij, v katere je vključen ND Slovan.

IV. Organizacija ND Slovan
18. člen
(organi ND Slovan)
Organi ND Slovan so:
● Skupščina
● Upravni odbor
● Predsednik in podpredsednik
● Nadzorni odbor
● Disciplinsko sodišče
(2) Organi in njihovi člani so samostojni in med seboj neodvisni.
(3) Člani organov morajo biti izvoljeni svobodno in demokratično.

(4) Člani organov se morajo izločiti iz postopkov odločanja, kjer zaradi konflikta interesov ni
zagotovljena njihova nepristranskost in neodvisnost (npr. član ND Slovan ne more glasovati o
svojem imenovanju ali razrešitvi).
19. člen
(Skupščina)
(1) Skupščina je najvišji organ ND Slovan in voli vse druge organe društva. Sestavljajo jo vsi
člani društva.
(2) Vsak član ND Slovan, ki je na dan sklica skupščine vpisan v evidenco članov ND Slovan,
ki jo vodi in potrdi Upravni odbor, ima en glas. Član društva lahko glasuje v imenu drugega
člana, če pred pričetkom skupščine predloži pisno pooblastilo tega člana.
20. člen
(pristojnosti Skupščine)
Skupščina razpravlja in odloča predvsem o naslednjih zadevah:
● sklepa o dnevnem redu,
● sprejema statut ND Slovan in njegove spremembe ter dopolnitve,
● sprejema pravilnik o svojem delu,
● razpravlja o delu in poročilih upravnega odbora in nadzornega odbora, ter o njih sklepa,
● sprejema letno poročilo,
● voli in razrešuje predsednika in podpredsednika ND Slovan,
● voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor ter disciplinsko sodišče,
● potrjuje imenovanja članov upravnega odbora, ki jih je med dvema skupščinama
imenoval upravni odbor
● odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora, nadzornega odbora in odločbam
disciplinskega sodišča,
● potrjuje zaključni račun za minulo obdobje in sklepa o finančnem načrtu za prihodnje
obdobje,
● odloča o prenehanju in statusnih preoblikovanjih društva,
● odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo člani in organi društva,
● dokončno odloča o izključitvi člana iz društva.
21. člen
(zasedanje Skupščine)
(1) Skupščina zaseda najmanj enkrat letno in vsaj enkrat pred iztekom 6 mesecev po preteku
finančnega leta z namenom sprejetja letnega poročila (redna Skupščina).
(2) Zasedanje Skupščine poteka v skladu s pravilnikom o delu Skupščine o katerem se vodi
zapisnik.

(3) Zasedanje Skupščine odpre predsednik ND Slovan razen v primerih, ko je Skupščina
sklicana na način iz tretjega odstavka 22. člena tega Statuta. V takšnem primeru odpre
Skupščino predstavnik vlagateljev zahteve.
(4) V kolikor oseba iz prejšnjega odstavka iz kateregakoli razloga ne more ali ne želi odpreti
Skupščine oz. ni prisoten na Skupščini, to stori najstarejša oseba izmed članov predlagatelja
sklica skupščine.
(5) Člani Skupščine imajo zlasti naslednje dolžnosti in pravice:
proučiti gradiva, izvesti potrebne pravice pred zasedanjem Skupščine,
udeležiti se sej Skupščine in odločati o vseh vprašanjih, o katerih razpravlja in odloča
Skupščina,
biti obveščeni o delu in poslovanju Skupščine,
glasovati o vsakem predlogu, o katerem odloča Skupščina,
postavljati vprašanja in dajati predloge in pobude,
javiti tehničnemu osebju svoj prihod in odhod s seje Skupščine,
spoštovati določbe pravilnika o vodenju Skupščine.
(6) Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno povezani z
delovanjem ND Slovan, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa
Skupščina.
22. člen
(sklic Skupščine)
(1) Skupščino skliče:
predsednik ND Slovan na lastno pobudo ali na predlog Upravnega odbora ali
sam Upravni odbor, kadar predsednik ND Slovan ne želi ali ne more iz kakršnegakoli
razloga sklicati Skupščine, če naj Skupščina odloča o zadevah iz 19. člena tega Statuta
ali je to nujno za interese ND Slovan ali v drugih primerih, določenih s tem Statutom
ali Zakonom o društvih.
(2) Sklic Skupščine se objavi najmanj 7 dni pred zasedanjem na način, da se na oglasni deski
ND Slovan javno objavi sklic Skupščine. Sklic Skupščine se lahko objavi tudi v javnem
časopisu, ki ga svobodno izbere predsednik ND Slovan ali na internetni strani ND Slovan.
(3) Sklic Skupščine mora vsebovati osnovne podatke o ND Slovan (ime, sedež in matično št.),
čas in kraj zasedanja ter predlog dnevnega reda na način, da je razviden namen sklica
Skupščine oz. zadeve o katerih bo odločala Skupščina v smislu predloga sklepov.
(4) Če sklic ne določa drugače, je Skupščina na sedežu ND Slovan.

(5) Če naj Skupščina odloča o spremembah statuta ali drugih zadevah, ki so obsežnejše
narave, se hkrati objavi tudi kje je dostopno gradivo predlaganih sprememb, medtem ko se
samo gradivo zaradi obsežnosti ne objavlja na oglasni deski ND Slovan; o čemer odloča
sklicatelj Skupščine.
(6) Skupaj s sklicem se objavi morebitne druge podatke skladno s pravilnikom o delu
Skupščine.
23. člen
(sklic Skupščine na zahtevo članov)
(1) Predsednik ND Slovan je dolžan sklicati Skupščino, kadarkoli to pisno zahteva najmanj
ena tretjina članov ND Slovan ali Nadzorni odbor; pri tem morajo v zahtevi navesti predlog
dnevnega reda oz. zadeve, o katerih naj bi Skupščina odločala in vzroke za sklic Skupščine,
skupaj s predlogi sklepov oz. obrazložitev posamezne točke dnevnega reda, če Skupščina pri
posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa.
(2) V primerih iz prejšnjega odstavka mora biti Skupščina sklicana v 30 dneh od dneva
prejema pisne zahteve na podlagi smiselne uporabe prejšnjega člena tega Statuta.
(3) Če Skupščina ni sklicana v roku iz prejšnjega odstavka, jo lahko skličejo vlagatelji
zahteve, ki morajo sklicu priložiti vso potrebno pisno gradivo. Sklic Skupščine se mora v
takšnem primeru objaviti zgolj v javnem časopisu, ki ga svobodno izbere vlagatelj zahteve.
(4) Skupščina, ki je sklicana na način iz tega člena, lahko razpravlja in odloča samo o
zadevah, zaradi katerih je bila sklicana in so opredeljene v njenem sklicu in priložene pisnemu
gradivu.
24. člen
(odločanje na Skupščini)
(1) Sklepčnost Skupščine je podana, če je prisotna vsaj polovica članov, ki so upravičeni
glasovati glede na evidenco članov, ki jo vodi Upravni odbor. Če Skupščina ni sklepčna, se
začetek Skupščine odloži za 30 minut, na kar Skupščina sklepa veljavno, če je prisotnih
najmanj 10 članov.
(2) Skupščina odloča z večino glasov navzočih članov, razen v primeru iz tretjega odstavka
tega člena.
(3) Sprejem oz. sprememba statuta in odločitev o prenehanju ND Slovan je potrjena, če zanj
glasuje najmanj dve tretjini navzočih članov.
(4) Učinki odločitev Skupščine nastopijo z dnem odločitve Skupščine, razen če Skupščina ne
določi drugače.
25. člen

(način odločanja Skupščine)
Skupščina odloča z javnim glasovanjem, če sama s posebnim sklepom ne odloči drugače.
26. člen
(Upravni odbor)
(1) Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine, ki opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Upravni odbor upravlja ND Slovan v
skladu s programskimi usmeritvami Skupščine v času med dvema Skupščinama.
(2) Upravni odbor šteje od 7 do 15 članov, ki ga sestavljajo predsednik in podpredsednik
društva ter drugi voljeni oz. imenovani člani društva.
(3) Mandat upravnega odbora traja 4 leta. Mandat se prične s končanjem Skupščine, na kateri
je bil izvoljen, in se konča z zaključkom volilne Skupščine, ki se izvede v letu, ko mu mandat
izteče.
(4) Mandat članov upravnega odbora, ki jih med dvema skupščinama imenuje upravni
odbor, začne teči z dnem imenovanja in se konča z zaključkom volilne Skupščine, ki se
izvede v letu, ko se mandat izteče ostalim voljenim članom upravnega odbora.
(5) Predsednik in podpredsednik ND Slovan sta hkrati tudi predsednik in podpredsednik
Upravnega odbora.
27. člen
(pristojnosti Upravnega odbora)
(1) Pristojnosti Upravnega odbora so predvsem, da:
● izvršuje sklepe Skupščine,
● sprejema pravilnike in druge akte, če zanje po tem statutu ni pristojna Skupščina,
● sprejema sklepe iz svoje pristojnosti,
● pripravlja zasedanja Skupščine,
● imenuje in razrešuje morebitnega sekretarja, blagajnika, trenerje ali katerokoli drugo
osebo ND Slovan glede na potrebe delovanja ND Slovan,
● imenuje in razrešuje člane organov in komisij, razen tistih, za katere je po tem statutu
pristojna Skupščina,
● med dvema skupščinama imenuje nove člane upravnega odbora. Na ta način
imenovane člane upravnega odbora potrjuje prva skupščina, ki je sklicana po njihovem
imenovanju.
● poroča Skupščini o svojem delu,
● predlaga Skupščini letni program dela in letni finančni načrt,
● predlaga Skupščini sprejem letnega poročila in zaključnega računa,
● predlaga Skupščini podelitev priznanj za častne člane ND Slovan,
● upravlja s premoženjem ND Slovan,

● odloča o ustanavljanju podjetij, katerih družbenik bi lahko bil ND Slovan,
● daje soglasje za sklenitev sponzorskih pogodb in pogodb o odstopu medijskih pravic,
● določa višino članarin in vadnin,
● določa višino osebnih dohodkov zaposlenih in honorarjev pogodbenih delavcev
● vodi evidenco članov
● odloča o barvnih kombinacijah dresov in opreme,
● imenuje svoje predstavnike v različnih zunanjih asociacijah,
● odloča o vseh drugih zadevah v ND Slovan, razen tistih, za katere je po tem statutu
pristojna Skupščina ali drug organ ND Slovan in
● odloča v primerih višje sile in zadevah, ki niso predvidene s tem statutom.
(2) Sekretar ND Slovan, ki ga po potrebi imenuje Upravni odbor opravlja predvsem
strokovne, organizacijske in administrativne naloge iz pristojnosti ND Slovan. Za svoje delo
je odgovoren zastopniku, upravnemu odboru in Skupščini.
(3) Blagajnik ND Slovan, ki ga po potrebi imenuje Upravni odbor opravlja predvsem naloge v
zvezi z blagajniškim denarnim poslovanjem ND Slovan. Za svoje delo je odgovoren
zastopniku, upravnemu odboru in Skupščini.
28. člen
(odločanje Upravnega odbora)
(1) Upravni odbor odloča na sejah. Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča večina vseh
njegovih članov.
(2) Sklep Upravnega odbora je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov.
29. člen
(sklic in seje Upravnega odbora)
(1)Seje Upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik ND Slovan. V kolikor predsednik
ne želi ali iz kateregakoli razloga ne more sklicati seje Upravnega odbora, pa je to nujno
potrebno, lahko to stori tretjina članov Upravnega odbora na lastno pobudo.
(2) Letno mora imeti Upravni odbor najmanj 3 seje.
(2)Častni člani ND Slovan imajo pravico prisostvovati in razpravljati na Upravnem odboru,
vendar nimajo pravice glasovati.
30. člen
(predsednik in podpredsednik ND Slovan)
(1) ND Slovan ima predsednika in podpredsednika, ki sta voljena neposredno na Skupščini
(vsak posebej) za obdobje 4 let.

(2) Predsednik ND Slovan je zakoniti zastopnik in zastopa društvo neomejeno in z vsemi
pooblastili v skladu z ZDru-1., podpredsednik opravlja funkcijo predstavljanja oz. zastopanja
stališč in sprejetih sklepov ND Slovan v razmerju do tretjih oseb.
(3) Če je predsednik iz kakršnegakoli razloga nezmožen opravljati svojo funkcijo, opravlja
njegove naloge podpredsednik.
(4) Če je predsednik ali podpredsednik nezmožen opravljati svojo funkcijo zaradi bolezni ali
kakršnega koli drugega razloga , opravlja njegove naloge član Upravnega odbora, ki ga določi
Upravni odbor.
(5) Odstop predsednika, podpredsednika ali članov upravnega odbora mora biti podan v pisni
obliki.
31. člen
(Nadzorni odbor)
(1) Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Skupščina. Na svoji prvi seji
nadzorni odbor izvoli svojega predsednika.
(2) Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.
(3) Naloga nadzornega odbora je spremljati delo upravnega odbora in drugih organov društva
ter nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.
(4) Nadzorni odbor je odgovoren Skupščini. Pisno ji mora poročati o svojem delu in
ugotovitvah.
(5) Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje
glasujeta vsaj dva člana.
(6) Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora ali drugih organov
društva, imajo pa pravico udeleževanja na njihovih sejah, vendar brez pravice odločanja.
32. člen
(Disciplinsko sodišče)
(1) Disciplinsko sodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli Skupščina. Predsednika
disciplinskega sodišča izvolijo imenovani člani na prvi seji.
(2) Mandatna doba članov disciplinskega sodišča je 4 leta.
(3) Disciplinsko sodišče vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe po
disciplinskem pravilniku. Disciplinski ukrepi so predvsem opomin, javni opomin, izključitev
ali prepoved opravljanja funkcije.

(4) Za disciplinski prekršek se šteje predvsem hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov
društva ter vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled ND Slovan ali nevestno,
malomarno ali nedopustno ravnanje z osebnimi podatki.
(5) Disciplinsko sodišče sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje
glasujeta vsaj dva člana.
(6) Zoper sklep, ki ga izda disciplinsko sodišče ima prizadeti pravico pritožbe na Upravni
odbor, kot drugostopenjski organ.

V. Finančno poslovanje ND Slovan
33. člen
(prihodki in premoženje ND Slovan)
(1) Premoženje ND Slovan sestavljajo predvsem denarna in druga sredstva, ki jih društvo
pridobi s članarino, darili in volili, prispevki donatorjev, sponzorjev, iz javnih sredstev, z
opravljanjem dejavnosti društva in iz drugih virov, njegove nepremične in premične stvari ter
materialne pravice.
(2) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med
njegove člane je nična.
(3) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti, določene v tem statutu.
34. člen
(finančno poslovanje in računovodstvo)
(1) ND Slovan 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 ND Slovan. Poročilo mora obsegati resnični
prikaz premoženja in poslovanja društva.

(5) Finančno in materialno poslovanje se vodi po sistemu dvostavnega knjigovodstva v skladu
z veljavnimi predpisi in slovenskimi računovodskimi standardi razen, če Upravni odbor ne
sprejme sklepa, da se finančno in materialno poslovanje vodi po sistemu enostavnega
knjigovodstva oz. vodi le knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški dnevnik) in so zato
izpolnjeni pogoji, ki jih določa Zakon o društvih.
(6) ND Slovan ima enega ali več bančnih računov, prek katerega poteka plačilni promet.

VI. Javnost dela v ND Slovan
35. člen
(javnost dela)
Delovanje ND Slovan temelji na načelu javnosti. Društvo v skladu s svojimi možnostmi
zagotavlja vse pogoje za nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega
obveščanja glede informiranja javnosti o delu društva.
O svojem delu ND Slovan obvešča javnost:
● z objavo na oglasni deski
● z uradnimi obvestili,
● na tiskovnih konferencah,
● preko spletne strani,
● z vabljenjem na seje organov,
● z organizacijo okroglih miz,
● z izdajanjem publikacij in
● na druge načine.
Javnost dela in dajanje točnih informacij zagotavljata predsednik in sekretar, v kolikor ga
imenuje Upravni odbor.

VII. Prenehanje ND Slovan
36. člen
(prenehanje)
Društvo preneha delovati:
s sklepom Skupščine z dvotretjinsko večino navzočih članov,
po samem zakonu,
V primeru prenehanja društva preide premoženje na Zvezo športnih društev SLOVAN.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VIII. Prehodne in končne določbe
37. člen
(prehodne odločbe)
(1) Upravni odbor mora vse pravilnike in druge akte, ki jih sprejema na podlagi tega statuta,
uskladiti z njegovimi določbami najkasneje v roku 6 mesecev po sprejemu tega statuta.
38. člen
(končne odločbe)
(1) Statut začne veljati z dnem sprejema na Skupščini.
(2) Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati dosedanji statut ND Slovan.
V Ljubljani, dne 7.6.2012

Predsednik ND Slovan
Blaž Košorok

