
Na podlagi Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, uradno prečiščeno besedilo, Uradni list 

RS št. 64/2011) je ustanovni zbor Kluba navijačev Liverpool FC Slovenija sprejel 

sklep o ustanovitvi in sprejel naslednji 

 

 

STATUT 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Klub navijačev Liverpool FC Slovenija (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno, 

samostojno, nepridobitno, nepolitično in nestrankarsko združenje fizičnih in pravnih oseb, ki 

delujejo na področju Republike Slovenije ali so kako drugače pri svojem delu povezani s tem 

področjem. V mednarodnih odnosih se uporablja izraz Liverpool FC Slovenia Supporters 

Club. Klub opravlja svojo dejavnost pridobitno. Delovanje v društvu temelji na 

enakopravnosti. Namen društva je prostovoljno združenje slovenskih navijačev 

nogometnega kluba Liverpool. Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje 

dobička. 

 

2. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost društvo pridobi z vpisom v 

register društev. Društvo zastopa zastopnik društva, v njegovi odsotnosti pa zastopnika 

nadomešča oseba, ki jo zastopnik pisno pooblasti, za čas njegove odsotnosti in lahko deluje 

v okviru danih pooblastil.  

 

3. člen 

Ime društva je Klub navijačev Liverpool FC Slovenija. Angleški naziv je Liverpool FC 

Slovenia Supporters Club. Sedež društva je v Ljubljani. Društvo deluje na področju 

Republike Slovenije. O poslovnem naslovu društva odloča upravni odbor. 



4. člen 

Društvo za svoje delo ne uporablja pečata. 

 

5. člen 

Društvo se lahko vključuje v ustrezna mednarodna strokovna društva in združenja. Društvo 

se lahko včlani v zveze društev in druge organizacije. 

 

6. člen 

Namen društva je združevanje navijačev nogometnega kluba Liverpool ter prizadevanje za 

širitev navijaške baze in dvig popularnosti kluba v Sloveniji. 

Društvo ima naslednje naloge in cilje: 

● dvig popularizacije nogometnega kluba Liverpool FC, 

● skrb in širjenje za dobro ime nogometnega kluba Liverpool FC, 

● skrb za vrednote in zgodovino nogometnega kluba Liverpool FC, 

● skupna srečanja navijačev, 

● skupni ogledi nogometnih tekem, 

● kvalitetno preživljanje prostega časa, 

● organiziranje raznih dejavnosti, 

● pridobitev statusa uradni navijaški klub s strani kluba Liverpoool FC, 

● organizacija ogledov tekem v živo, 

● organizacija in sodelovanje na nogometnih turnirjih, 

● širjenje prijateljske mreže po svetu. 

 

Društvo cilje uresničuje z naslednjimi nalogami: 

● organizira skupna srečanja članov, 

● organizira skupne oglede tekem preko televizijskih prenosov, 

● organizira ogled tekem v Liverpoolu ali na drugih stadionih, 

● organizira in sodeluje na nogometnih turnirjih, 

● sodeluje in pomaga v humanitarnih akcijah, 

● omogoča ugodnejše nakupe uradnih klubskih artiklov, 



● sodeluje z drugimi navijaškimi klubi Liverpool FC-ja, 

● sodeluje z navijaškimi klubi drugi ekip, 

● s povezovanjem s sorodnimi društvi in organizacijami doma in po svetu. 

 

II. ČLANSTVO 

 

7. člen 

Član društva lahko postane vsakdo ki sprejme ta pravila in se ravna po njih. Članstvo v 

društvu je prostovoljno. Člani so vpisani v evidenco članstva. Član društva je lahko tudi 

pravna oseba, v tem primeru jo zastopa pooblaščena oseba. Oseba, ki si želi pristopiti k 

društvu to stori z oddano podpisano pristopno izjavo kjer izrazi svoje strinjanje s statutom.  

Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki 

nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od 

sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom 

v društvo podati pisno soglasje. Mladoletni člani društva nimajo aktivne in pasivne volilne 

pravice. Pravico do aktivne in pasivne volilne pravice dobijo z dopolnjenim 18. letom.  

 

8. člen 

Častni član je lahko oseba, ki jo upravni odbor predlaga članstvu zaradi posebnih zaslug pri 

delovanju društva. Častnega člana na predlog upravnega odbora izglasuje občni zbor. Častni 

član društva ne plačuje članarine in nima pravice odločati pri delu Društva. 

 

9. člen 

Pravice članov so: 

● da lahko volijo in so voljeni v organe društva, 

● da sodelujejo pri delovanju društva in odločajo v organih društva, 

● da dajejo predloge in pobude za delo društva, 

● da sodelujejo pri skupinskih nakupov klubskih artiklov, 

● da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva, 

● da so seznanjeni z materialnim stanjem društva, 



● da sodelujejo v nogometni ekipi društva pri nastopih na turnirjih, 

● da spremljajo izvajanje sklepov organov društev in izvajanje programa. 

 

10. člen 

Dolžnosti članov so: 

● da spoštujejo statut društva, 

● da spoštujejo odločitve in akte organov društva, 

● da sodelujejo v skladu s pravili in morebitnimi drugimi akti društva ter spoštujejo in 

izvajajo sklepe organov društva, 

● da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in programov društva, 

● da varujejo premoženje društva in skrbno ravnajo z ostalimi sredstvi, 

● da redno plačujejo članarino, 

● da sodelujejo v akcijah društva, 

● da prenašajo svoje izkušnje na nove in mlajše člane društva, 

● da varujejo ugled društva in imajo spoštljiv odnos do drugih članov. 

 

11. člen 

Delo v društvu je prostovoljno. Izjemno lahko član za posamezne naloge prejme nagrado. O 

višini nagrade in morebitni povrnitvi stroškov odloča upravni odbor. 

 

12. člen 

Članstvo v društvu preneha v naslednjih primerih: 

● s predložitvijo podpisane izstopne izjave upravnemu odboru, 

● z izključitvijo na podlagi odločitve zbora članov, 

● s smrtjo. 

Z izključitvijo preneha članstvo članu, če ta huje krši določila tega statuta ali če gre za drugo 

ravnanje člana, ki je ali bi lahko huje prizadelo materialne ali moralne interese oziroma ugled 

društva, kar ugotovi upravni odbor. Kot dan prenehanja članstva se šteje dan, ko postane 

odločitev upravnega odbora dokončna. 



Zaradi neplačevanja članarine se članu zamrzne status. Dokler vsi dolgovi niso poplačani so 

zamrznjene njegove pravice kandidiranja v organe društva in voljenja organov društva. 

Upravni odbor lahko članu, ki članarine ni poravnal, omeji dostop do bonitet, ki izhajajo iz 

članstva. 

 

III. ORGANI DRUŠTVA 

 

13. člen 

Organi društva so: 

● občni zbor, 

● upravni odbor, 

● nadzorni odbor. 

Mandatna doba vseh organov je 2 leti. 

 

14. člen 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Pravica vseh članov je, da na 

seji najvišjega organa soodločajo o najpomembnejših zadevah v zvezi z delovanjem društva. 

Občni zbor ima naslednje pristojnosti: 

● izvolitev organov, 

● razrešitev organov, 

● sprejem sprememb temeljnega akta,  

● sprejem zaključnega računa, 

● odločanje o prenehanju društva. 

Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor skliče upravni odbor vsaj enkrat letno. 

Izredni občni zbor skliče upravni odbor v roku enega meseca po prejemu pisne zahteve 

nadzornega odbora ali vsaj tretjine vseh članov, ki so plačali članarino za tekoče leto. V 

kolikor tega upravni odbor ne stori, lahko izredni občni zbor skliče predlagatelj sam. 

Izredni občni zbor se sklicuje po potrebi. Izredni občni zbor sklepa le o zadevah, zaradi 

katerih je sklican. Sklicevanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom vsaj 

sedem dni pred zborom. 



Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o 

spremembi pravil ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj 

dve tretjini navzočih članov. Način glasovanja določi občni zbor. 

Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki to želijo. 

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

občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, na kar je občni zbor sklepčen, če je 

navzočih vsaj 15 članov. 

Občni zbor odpre predsednik upravnega odbora in ga vodi, dokler zbor članov ne izvoli 

delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo delovni predsednik, zapisnikar in dva overitelja 

zapisnika. Po potrebi se imenuje tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko 

komisijo ali druge delovne organe. 

 

15. člen 

Upravni odbor je operativno – izvršilni in strokovno – tehnični organ, ki opravlja 

organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi društvo med dvema 

zasedanjema občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. Za svoje 

delo je odgovoren občnemu zboru. 

Upravni odbor šteje tri (3) člane. Člane upravnega odbora in njegovega predsednika izvoli 

občni zbor za dve (2) leti. Seje sklicuje predsednik upravnega odbora po potrebi vsaj enkrat 

letno. Upravni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotnih več kot polovica članov, odloča 

pa z večino glasov vseh prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, razen če upravni 

odbor pred posamezno odločitvijo ne sklene drugače. 

Naloge upravnega odbora: 

● pripravlja predloge programa dela, finančnega načrta ter druga gradiva za občni zbor 

in  daje poročila o svojem delu, 

● sklicuje občni zbor, 

● upravlja premoženje društva in razpolaga s posameznimi deli premoženja v skladu s 

temi  pravili in drugimi predpisi s tega področja, 

● predlaga predstavnike društva v organe društva, 

● izvaja sklepe občnega zbora, 

● skrbi za izpolnjevanje programa dela društva, 

● skrbi za finančno in materialno poslovanje društva, 



● pripravlja predloge splošnih aktov društva, 

● pripravlja predloge za spremembe ali dopolnitve teh pravil, 

● določa višino letne članarine, 

● vodi evidenco članstva in druge predpisane evidence, 

● pripravi letno poročilo o poslovanju društva, 

● preveri ali kandidat izpolnjuje pogoje, za sprejem v društvo ter ga o odločitvi obvesti, 

● se seznani z izstopom člana,  

● odloči o črtanju člana iz društva, če so za to izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v 12. 

členu temeljnega akta, 

● uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva, ki so dogovorjene, ter naloge, ki 

mu jih  naloži občni zbor. 

 

16. člen 

Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje društva in izvajanje 

sklepov občnega zbora. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh (3) članov, ki jih imenuje občni zbor za dobo dveh (2) let 

in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni odbor iz svoje srede izvoli predsednika, ki sklicuje 

in vodi seje ter predlaga dnevni red. 

Nadzorni odbor veljavno sklepa z večino članov odbora. Člani nadzornega odbora ne morejo 

biti hkrati člani upravnega odbora. 

Naloge nadzornega odbora so: 

● redno spremlja finančno in materialno poslovanje društva, 

● pregleduje letno poročilo društva pred obravnavanjem na občnem zboru, 

● opravlja nadzor nad delovanjem društva in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo drugi 

predpisi, 

● opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva  in še zlasti 

ugotavlja ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad 

odhodki porabljeni za namene  in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti 

društva, 

● pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za občni zbor, 

● predlaga občnemu zboru razrešnico organov društva. 

 



17. člen 

Zastopnik društva je vsakokratni predsednik društva, ki ga izvoli občni zbor. 

Predsednik zastopa društvo in v njegovem imenu sklepa obligacijska razmerja ter podpisuje 

vse listine, s katerimi društvo nastopa do članov ter v razmerju do drugih fizičnih in pravnih 

oseb. 

 

18. člen 

Društva nima ločenega sekretarja društva. Naloge sekretarja opravlja eden izmed članov 

upravnega odbora, ki ga ločeno izvoli občni zbor. Opravlja vse naloge, ki so povezane s 

članstvom in denarnimi prejemki. Vodi evidenco članstva in bilanco stanja. Je tudi blagajnik 

društva. 

 

IV. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE KLUBA 

 

19. člen 

Društvo sredstva za svoje delovanje pridobiva: 

● s članarino, 

● iz javnih virov, 

● iz naslova materialnih pravic in dejavnosti, 

● z darili  fizičnih in pravnih oseb, 

● z donacijami fizičnih in pravnih oseb, 

● iz drugih virov. 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta. 

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter poslovanje 

društva. 

 

20. člen 



Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot 

take vpisane v inventurno knjigo društva. S premoženjem društva upravlja upravni odbor. 

Poslovanje z nepremičninami (nakup, prodaja, najem, zakup) se lahko opravlja le na podlagi 

sklepa občnega zbora. 

Poslovne knjige in letno poročilo morajo omogočiti ocenjevanje, ali so presežki prihodkov 

nad odhodki porabljeni za namene in cilje društva oziroma za opravljanje pridobitne 

dejavnosti. 

Društvo opravlja finančno materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in 

predpisi, ki veljajo za društva. Društvo bo vodilo knjigo prejemkov in izdatkov (blagajniški 

dnevnik), preostale podatke pa bo zagotovilo z letnim popisom in ocenitvijo. Specifična 

strokovna dela se lahko prenesejo izven društva (računovodstvo). Društvo lahko neposredno 

opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. 

Pridobitna dejavnost društva se lahko opravlja pod šiframi kategorije R93.120, kar je 

dejavnost športnih klubov. Nadzor nad pravilnostjo materialno finančnega poslovanje izvaja 

nadzorni odbor. 

 

 

21. člen 

Društvo za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdela letno poročilo, ki vsebuje 

bilanco stanja, izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. 

Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja društva. Letno poročilo 

sprejme občni zbor. 

 

V. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DRUŠTVA 

 

22. člen 

Društvo deluje javno. 

O svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost. 

Društvo javnost obvešča na naslednje načine: 

● z vabili in zapisniki, ki so dostopni vsem članom, 

● z internim glasilom, 

● preko spletne stran društva, 



● uporablja druga sredstva javnega obveščanja, 

● preko socialnih omrežij, 

● preko elektronske ali klasične pošte. 

 

 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 

 

23. člen 

Društvo preneha: 

● s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov, 

● s spojitvijo ali pripojitvijo k drugemu društvu, 

● z odločbo pristojnega državnega organa o prepovedi dela, 

● na podlagi določil Zakona o društvih, 

● s stečajem. 

Društvo lahko preneha delovati po sklepu občnega zbora na katerem prisostvuje najmanj 

polovica članov društva, za prenehanje pa morata glasovati najmanj dve tretjini prisotnih 

članov. 

Poleg sklepa, da društvo preneha z delovanjem, mora sklep občnega zbora vsebovati tudi 

določilo, ki določa, na katero društvo, zavod, ustanovo ali drugo pravno osebo s podobnimi 

cilji, se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če društvo v sklepu ne 

določi naslednika premoženja, pripade premoženje društva lokalni skupnosti, na območju 

katere je imelo društvo svoj sedež. 

 

24. člen 

O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ in 

zahtevati izbris društva iz registra društev. Zahtevi in sklepu mora priložiti poročilo o 

razpolaganju s premoženjem društva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega 

premoženja društev, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih javnih 

sredstev, način njihove vrnitve v proračun ter način prenosa preostanka premoženja društva 

na prevzemnika premoženja. 

 



VII. KONČNE DOLOČBE 

 

25. člen 

Ta statut je bil sprejet 10. marca 2013 na ustanovnem zboru članov v Mariboru.   

Statut začne veljati začne z dnevom sprejetja. 

 

 

Kraj:  Ljubljana       Predsednik društva: 

Datum vpisa v register: 30.4.2013     Tomaž Račič 


