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STATUT
NOGOMETNEGA KLUBA
MONS CLAUDIUS ROGATEC
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime kluba je Nogometni klub Mons Claudius Rogatec.
Skrajšano ime kluba je NK MC.
Sedež kluba je v Rogatcu.
Sklep o spremembi naslova sedeža kluba v istem naselju lahko sprejme skupščina ali upravni odbor kluba.
2. člen
NK MC je prostovoljno, nepridobitno, samostojno združenje, ki je ustanovljeno zaradi skupnih interesov
njegovih članov, opredeljenih v tem aktu in v skladu z zakonom. Deluje v skladu z ustavo in zakoni Republike
Slovenije, ter s tem statutom.
3. člen
NK MC je pravna oseba zasebnega prava.
NK MC zastopa in predstavlja predsednik kluba, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Podpredsednik kluba je
hkrati tehnični direktor.
4. člen
NK MC ima svoj žig, ki je okrogle oblike, premera 35 mm, na katerem je grb občine Rogatec. Nad grbom je
napis NK MONS CLAUDIUS 1938 spodaj pa ROGATEC. S vsake strani grba je nogometna žoga.
Klubska barva dresov je rdeča.Klubska zastava je belo- rdeča, s klubskim grbom v sredini.Klubski grb je v
obliki ščita, na katerem je znak občine Rogatec , zgoraj je napis NK MONS CLAUDIUS 19-nogometna žoga-38
ROGATEC.
5. člen
NK MC je vključen kot prostovoljni član v Medobčinsko nogometno zvezo Celje in s tem v Nogometno zvezo
Slovenije ter deluje javno.
Člane društva obvešča:
- s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba
- s članskimi sestanki
- preko sredstev javnega obveščanja
- preko spletne strani kluba
Širšo javnost obvešča:
- da so seje organov kluba javne
- z organiziranjem okroglih miz, tiskovnih konferenc
- preko sredstev javnega obveščanja
- za javnost dela je odgovoren predsednik kluba

NK MC se lahko včlani v sorodno tujo ali mednarodno organizacijo s podobnimi nameni in cilji pod pogojem,
da je dejavnost tuje mednarodne organizacije usklajena s temeljnimi akti NZS.
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6. člen
NK MC je združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom igranja in popularizacije nogometa.
Namen in naloge NK MC so predvsem:
- skladen biopsihosocialen razvoj mladih
- vzgoja za zdravo in ustvarjalno življenje
- vzgoja za koristno preživljanje prostega časa
- razvijanje množičnosti
- sodelovanje na tekmah
- spoštovanje in uveljavljanje načel fair playa
- druženje na tematskih večerih
- splošno druženje in družabna srečanja
- razvijanje prijateljskih odnosov ob upoštevanju enakopravnosti, spoštovanja
človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso,spol, jezik in vero.
- vzdrževanje športnih objektov in igrišč
NK MC uresničuje svoje cilje z naslednjimi aktivnostmi:
- z organizacijo in izpeljavo športne dejavnosti
- s prirejanjem ter organizacijo tekem
- s širjenjem in popularizacijo nogometne igre, ter privabljanje čim več mladih in
njihovo vključevanje v nogometno igro.
- organizacija okroglih miz
- organizacija družabnih srečanj in tematskih večerov
- organizacija srečelovov
- organizacija vodenih ogledov neposrednih športnih prenosov in njihovih posnetkov
- organizacija družabnih iger (šah, pikado, ročni nogomet…)

II. ČLANSTVO
7. člen
Član NK MC lahko postane vsak državljan EU in Republike Hrvaške, ki izrazi željo in interes za delo v klubu oz.
simpatizerstvo do kluba, ter poda pisno pristopno izjavo, s katero se zaveže, da bo spoštoval pravila NK MC.
Članstvo v NK MC je prostovoljno.
8. člen
Klub ima lahko tudi častne člane in simpatizerje. Simpatizerji so lahko fizične ali pravne osebe , ki klubu
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Simpatizerji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah
skupščine, nimajo pa pravice odločanja.
Častni član NK MC lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila NK
MC usluge neprecenljive vrednosti in ki jo NK MC kot tako imenuje na skupščini.
9. člen
Dolžnosti in pravice članov NK MC so:
- da aktivno sodeluje pri delu organov kluba
- da spoštuje ta statut ter odločbe in sklepe organov NK MC
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega
programa kluba
- da imajo klubsko člansko izkaznico in redno plačujejo članarino
- da dajejo predloge ter iniciative organom NK MC k delu in izpolnjevanju nalog
- da skrbijo za objekt in druga sredstva, s katerimi razpolaga NK MC
- da volijo in so izvoljeni v vse organe NK MC
- da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo in tekmovalne uspehe
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10. člen
Če se v klub včlani oseba do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik.
Če pa se včlani oseba od 7. do dopolnjenega 15. leta starosti, mora priložiti pisno soglasje zakonitega zastopnika.
Mladoletni člani imajo vse pravice in dolžnosti kot ostali člani, razen, da volijo in so izvoljeni v organe kluba.
Mladoletni člani NK MC so oproščeni do plačila članarine.
11. člen
Pravice in dolžnosti članov organov NK MC so častne. Za svoje delo v organih kluba člani praviloma ne
prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnosti, ki jo član kluba pokaže pri svojem delu, lahko
upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.
12. člen
Članstvo v NK MC preneha:
- z izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo na podlagi pravnomočne odločbe disciplinskega sodišča NK MC
- s smrtjo
13. člen
Član izstopi iz NK MC prostovoljno, kadar poda organom NK MC pismeno izjavo o izstopu.
14. člen
.Podrobnejše določbe glede članstva in članarine v klubu določi upravni odbor v posebnem pravilniku o članstvu
in članarini

III. ORGANIZACIJA NK MC
15. člen
Organi NK MC so:
- skupščina
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- disciplinsko sodišče
Mandatna doba funkcionarjev in članov organov kluba je 4 leta in se lahko večkrat ponovi.

III. SKUPŠČINA
16. člen
Skupščina je najvišji organ NK MC.
Sestavljajo jo vsi člani.
17. člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik NK MC enkrat na leto. Izredno
skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo lahko predsednik na svojo pobudo, pobudo upravnega odbora, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov NK MC. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi,
zaradi katere je sklicana.
Predsednik je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako
zahtevo. V nasprotnem primeru lahko izredno skupščino skliče predlagatelj.
Sklic skupščine mora biti javno objavljen z dnevnim redom najmanj 7 dni pred dnevom, za katerega je bil
sklican.
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18. člen
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem NK MC, vendar imajo
le pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina.
19. člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih polnoletnih članov NK MC.
Če se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja NK MC, je potrebno, da za to glasujeta dve tretjini
prisotnih polnoletnih članov in da prisostvuje skupščini najmanj polovica polnoletnih članov NK MC.
20. člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica polnoletnih članov.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno
sklepa, če je prisotnih več kot 10 polnoletnih članov.
21. člen
Skupščino odpre predsednik NK MC in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega
skupščina izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko
komisijo, in druge delovne organe.
22. člen
Skupščina:
-

sklepa o dnevnem redu
sprejema, dopolnjuje ali spreminja statut NK MC
odloča o smernicah razvoja in sprejema program dela
potrjuje letni finančni načrt in zaključni račun
voli predsednika za dobo 4 let z možnostjo ponovitve mandata in tri člane
nadzornega odbora ter tri člane disciplinskega sodišča
voli člane upravnega odbora
razpravlja o delu in poročilu upravnega in nadzornega odbora ter disciplinskega
sodišča in sklepa o njem
odloča o združevanju z drugimi organizacijami
odloča o pritožbah na sklepe organov kluba
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
odloča o prenehanju delovanja kluba
odloča o drugih vprašanjih, ki so pomembna za razvoj NK MC
odloča o podelitvi naziva častnega člana
23. člen

Upravni odbor vodi in upravlja NK MC med dvema skupščinama po smernicah, sprejetih na skupščini. Seje
sklicuje predsednik po lastni presoji ali na predlog članov upravnega odbora. V kolikor seje na predlog
predsednik ne skliče, jo skliče predlagatelj.

IV. UPRAVNI ODBOR
24. člen
Upravni odbor NK MC ( v nadaljevanju besedila: UO ) ima najmanj 5 članov:
- predsednik
- podpredsednik
- najmanj 3 člane
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25. člen
V okviru delovnega področja opravlja UO naslednje naloge:
- izvajanje sklepov skupščine
- vodenje tekočega poslovanja kluba, sestavljanje predloga finančnega načrta in
zaključnega računa, pridobiva sredstva za izvedbo programa
- organiziranje in izvedba vadbe za vse starostne kategorije
- udeležba igralcev na tekmah
- strokovno izpopolnjevanje trenerjev
- oblikovanje teles za izvedbo določenih nalog
- sklepanje pogodb o delu za zunanje sodelavce
- določa višino članarine
- upravljanje in gospodarjenje z objektom
26. člen
UO sprejema sklepe, če mu prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so veljavno sprejeti, če zanje glasuje
večina prisotnih članov UO. UO je za svoje delo odgovoren skupščini. UO se sestaja po potrebi vendar najmanj
2 krat letno.

V. KOMISIJE
27. člen
Za izvrševanje posameznih konkretnih nalog upravni odbor lahko imenuje tudi začasne komisije in jim določi
njihove naloge.

VI. NADZORNI ODBOR
28. člen
Nadzorni odbor ( v nadaljevanju besedila: NO ) je sestavljen iz 3 polnoletnih članov, ki jih izvoli skupščina za
dobo 4 let. NO izvoli izmed sebe predsednika. NO enkrat letno poroča skupščini, kateri je tudi odgovoren za
svoje delo.
29. člen
Naloga NO je, da spremlja delo UO med dvema skupščinama in da opravlja stalni nadzor nad finančnim in
materialnim poslovanjem kluba.
30. člen
NO sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana. Člani NO ne
morejo hkrati biti člani UO, imajo pa dolžnost udeleževati se vseh sej UO, vendar brez pravice odločanja. Na seji
UO mora biti navzoč vsaj en član NO.

VII. DISCIPLINSKO SODIŠČE
31. člen
Disciplinsko sodišče sestavljajo 3 polnoletni člani, ki jih voli skupščina za dobo 4 let. Predsednika disciplinskega
sodišča izvolijo člani disciplinskega sodišča izmed sebe. Disciplinsko sodišče vodi postopek in izreka kazni po
disciplinskem pravilniku. Seje disciplinskega sodišča so sklepčne, če so prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinsko sodišče ima prizadeti pravico pritožbe na skupščino, kot drugostopenjski
organ.
Za svoje delo je odgovorna skupščini.
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VIII. PREDSEDNIK KLUBA
32. člen
Predsednik zastopa in predstavlja klub pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.
Predsednik kluba je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
Predsednik je odgovoren za delovanja kluba v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje
delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru. V primeru njegove odsotnosti ga nadomešča podpredsednik.

IX. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
33. člen
Dohodki kluba so:
-

članarina,
sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti kluba,
darila in volila,
prispevki donatorjev,
javna sredstva
sredstva iz najemnine objektov oz. igrišč
sredstva iz drugih virov.

Klub razpolaga s sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta
Če klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za opravljanje
nepridobitne dejavnosti, določen v tem statutu.
Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nična.
34. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva in veljavnimi predpisi.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.
35. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta in so odredbodajalci predsednik kluba in podpredsednik.

36. člen
Finančno poslovanje kluba se odvija preko transakcijskega računa.
Denarna sredstva kluba vodi računovodja v blagajniški knjigi. Računovodja poroča o finančnem poslovanju
upravnemu odboru.
Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu s pravilnikom o finančnem poslovanju, v katerem klub
določi tudi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju kluba, ki mora biti v
skladu z računovodskimi standardi za društva.

X. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
37. člen
Za disciplinski prekršek članov kluba se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov kluba ter vsako
drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled kluba.
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38. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinsko sodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku kluba.
39. člen
Disciplinsko sodišče lahko izreče članom kluba naslednje disciplinske ukrepe:
- opomin
- javni opomin
- izključitev
Za disciplinski postopek se smiselno uporablja določbe zakona o kazenskem postopku.
O pritožbah proti ukrepom disciplinskega sodišča odloča skupščina kot drugostopenjski organ.

XI. OPRAVLJANJE PRIDOBITNE DEJAVNOSTI
40.člen
Klub lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost:
- Točenje pijač
- Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov
Dejavnost se opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
Pridobitna dejavnost se lahko opravlja v obsegu potrebnem za doseganje namenov in nalog kluba.
Klub lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temelju
zakupne ali sorodne pogodbe.

XII. KONČNE DOLOČBE
41. člen
Klub preneha s svojim delovanjem:
- s sklepom skupščine
- s spojitvijo z drugimi društvi
- s pripojitvijo k drugemu društvu
- s stečajem
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja
- po samem zakonu
Če klub preneha delovati s sklepom skupščine, se s sklepom določi po dejavnosti sorodno društvo, zavod,
ustanova ali druga nepridobitna pravna oseba na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje.
Če takega društva oz. ustanove ni, preide premoženje Občini Rogatec.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
42. člen
Vse potrebne pravilnike je klub dolžan sprejeti v roku šestih mesecev, ko je bil sprejet temeljni akt, ki te
pravilnike opredeljuje.
Ta statut je bil sprejet na skupščini kluba NK MC dne, 05.08.2006
Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo na enak način kot je bil sprejet ta statut.

Predsednik NK MC
FREDI FERČEC
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