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ZAPISNIK
ZBORA ČLANOV NK MALEČNIK

Dne 01.06.2017 ob 20.00 uri je bil v prostorih NK Malečnik zbor članov.
Prisotni na zboru članov NK Malečnik:
Bračko Peter, Brus Bojan, Čučko Drago, Ditmajer Danilo, Duh Aleksandra, Duh Franc, Duh Viljem,
Florjančič Klemen, Kelbič Metka, Kelbič Uroš, Knuplež Božo, Kolar Blaž, Komperšak Slavko, Lah
Damijan, Lukič Branko, Mitov Darko, Pečar Marija, Sentič Drago, Svenšek Žan, Zebec Dušan in
Weixl Sašo.
DNEVNI RED ZBORA ČLANOV:
1.
2.
3.

Otvoritev zbora članov
Izvolitev organov zbora članov
delovnega predsedstva
verifikacijske komisije
zapisnikarja
overitelja zapisnika
Razrešnica organov NK Malečnik:
izvršni odbor in nadzorni odbor
4. Spremembe statuta
5. Volitve organov NK Malečnik:
izvršni odbor in nadzorni odbor
6. Razno

AD.1)
Ob pričetku zbora članov je podpredsednik NK Malečnik LUKIČ Branko vse prisotne pozdravil in se
zahvalil, da so se odzval vabilu na zbor članov NK Malečnik.
AD.2)
Podpredsednik NK Malečnik je predlagal izvolitev organov zbora članov in sicer:
1. delovno predsedstvo:
- Duh Franc za predsednika
- Lah Damjan za člana
- Sentič Drago za člana

2.
-

verifikacijsko komisijo:
Kelbič Metka za predsednika
Čučko Drago za člana
Brus Bojan za člana

3. zapisnikar: Komperšak Slavko
4. Overitelja zapisnika
- Pečar Marija
- Duh Viljem
Podpredsednik NK Malečnik je organe zbora članov predlagal v potrditev.
Sklep št. 1:
Sprejet je sklep in sicer so vsi prisotni člani na zboru članov z dvigom rok potrdili vse člane organov
zbora.
Verifikacijska komisija je preverila članstvo NK Malečnik in je predsednik komisije Kelbič Metka
poročala, da je v NK Malečnik 31 članov in jih je na zboru članov prisotnih 21 članov. Ugotovljeno
je bilo, da je na zboru članov prisotnih 2/3 članov in je zbor članov sklepčen.
Predsednik delovnega predsedstva DUH Franc je v skladu s poslovnikom zbora občanov podal na
glasovanje odločanja o načinu glasovanja tajno ali javno.
Sklep št. 2:
Sprejet je bil sklep, da bodo glasovanja javna in sicer z dvigom rok.
AD. 3)
Predsednik delovnega predsedstva Duh Franc predlagal razrešnico izvršnega odbora:
1. predsedniku NK Malečnik Kelbič Urošu
2. podpredsedniku Lukič Brankom
3. sekretarju Komperšak Slavku
4. članu Bračko Peter
5. članu Brus Bojan
6. članu Dajčman Dejanu
7. članu Duh Viljem
8. članu Duh Aleksandra
9. članu Kolar Blažu
10. članu Knuplež Božu
11. članu Renčelj Iztok
Podana je bila razrešitev vseh članov izvršnega odbora in sicer z dvigovanjem rok. Zbor članov je za
razrešitev izvršnega odbora glasova ZA razrešitev 21 članov, PROTI ni bil nihče in nihče se ni
VZDRŽAL.
Sklep št. 3
Sprejet je bil sklep, da se razreši izvršni odbor.
Predsednik delovnega predsedstva Duh Franc predlagal razrešnico nadzornega odbora:
1. predsedniku Duh Franc

2. članu Mohorič Jožef
3. članici Kelbič Metka
Podana je bila razrešitev vseh članov nadzornega odbora in sicer z dvigovanjem rok. Zbor članov je
za razrešitev izvršnega odbora glasova ZA razrešitev 21 članov, PROTI ni bil nihče in nihče se ni
VZDRŽAL.
Sklep št. 3
Sprejet je bil sklep, da se razreši nadzorni odbor.
AD.4)
Predsednik delovnega predsedstva Duh Franc je predlagal spremembe statuta, katerega je sprejel na
seji izvršnega odbora NK Malečnik dne 29.05.2017 in so predlagane naslednje spremembe statuta:
1. Člen 1. (u)
NŠ NK Malečnik: Nogometna šola Malečnik v kateri trenirajo člani NK Malečnik v starosti
od 5 do 18 let
2. Člen 14 odst. 5
Član se črta iz društva, če ne plača članarine do konca meseca februarja za tekoče koledarsko
leto
3. Člen 22 odst. 3
Člani organov morajo iti izvoljeni svobodno in neodvisno na podlagi veljavnih volilnih pravil
iz pravilnika o volitvah. Član kateregakoli organa NK Malečnik mora biti član NK Malečnik.
4. Člen 24. (e)
Voli in razrešuje 2 (dva) člana IO NK Malečnik
Člen 24 (l)
Podeljuje priznanja in pohvale
Člen 24 (m)
Odloča o omilitvah kazni na podlagi IO NK Malečnik pod pogoji iz disciplinskega pravilnika
Člen 24 (n)
Odloča o prenehanju in združitvi NK Malečnik
Člen 24 (o)
Nastopa kot 2. stopenjski organ pri odločitvah o pritožbah zoper druge organe kluba
Člen 24 (p)
Se briše
5. Člen 27. odst. 2
V primerih iz prejšnjega odstavka mora biti zbor članov sklican v 15 dneh od dneva prejema
pisne zahteve. Vsak član mora biti obveščen o dnevu, kraju in dnevnem redu zbora članov
vsaj tri dni pred dnem zbora članov.
Člen 27 Odst. 5
Zasedanje zbora članov, ki je sklican na način iz tretjega odstavka tega člena, vodi
predstavnik vlagateljev zahteve, če ga potrdi zbor članov, v nasprotnem primeru pa
predsednik ali podpredsednik NK Malečnik.
6. Člen 28. odst. 5

Če zbor članov ob sklicani uri ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut, nato zbor članov
nadaljuje s svojim delom. Za veljavno izvedbo zbora članov po tem odstavku mora biti na
zboru prisotna vsaj 1/3 članov NK Malečnik. Zbor članov odloča z večino navzočih članov. V
kolikor je na dnevnem redu sprejem ali predlog sprememb tega statuta oz. prenehanje
delovanja NK Malečnik s sklepom zbora članov veljajo določila tretjega odstavka tega člena.
V kolikor so na dnevnem redu volitve in razrešitve člana ali več članov organov NK Malečnik
veljajo določila 1. odstavka tega člena.
7. Člen 30. Odst. 1
IO NK Malečnik je izvršilni organ NK Malečnik in šteje 5 (pet) članov, ki jih voli in razrešuje
zbor članov NK Malečnik ter 2 pridružena člana IO, ki jih imenujejo in razrešujejo člani IO
NK Malečnik. IO NK Malečnik sestavljajo predsednik NK Malečnik, podpredsednik NK
Malečnik, sekretar NK Malečnik, 2 člana IO NK Malečnik ter 2 pridružena člana IO.
Pridružena člana IO imata na sestankih IO enakovredno pravico glasovanja kot ostali člani
IO.
Člen 30. Odst. 2
Mandat članov IO NK Malečnik, ki jih voli in razrešuje zbor članov traja 4 leta.
Mandat se prične s končanjem zbora članov, na katerem so bili izvoljeni člani IO NK
Malečnik in se konča z zaključkom volilnega zbora članov, ki se izvede v letu, ko
izteče mandat članov NK Malečnik. Mandat pridruženim članom IO NK Malečnik
določajo člani IO
8. Člen 31. (h)
Imenuje in razrešuje vodjo nogometne šole NK Malečnik na predlog predsednika.
Člen 31. (k)
Imenuje in razrešuje pridružena člana IO NK Malečnik na predlog predsednika
Člen 31. (l)
Določa višino mesečne vadnine za vadbo v Nogometni šoli NK Malečnik
Člen 31. (l) spremeni v (m), (m) se spremeni (n) , (n) se spremeni (o), (o) se spremeni (p), (p)
se spremeni (q), (q) se spremeni (r), (r) se spremeni (s), (s) se spremeni (t)

9. Člen 32. odst. 1
IO NK Malečnik odloča na rednih, izrednih in korespondenčnih sestankih. IO NK Malečnik
je sklepčen, če je navzoča večina vseh njegovih članov (člani IO in pridruženi člani IO)
10. Člen 34. Odst. 2 se briše »s tajnim glasovanjem in«
Člen 34. Odst. 7 se doda novi
V primeru odstopa predsednika njegove naloge do zbora članov opravlja podpredsednik.
Člen 34. odst. 8 se doda novi
V primeru odstopa predsednika in podpredsednika njegove naloge do zbora članov opravlja
sekretar.
11. Člen 36 odst. 1 – se briše »tajnim glasovanjem in«
12. Člen 39. Odst. 4
Člani disciplinske komisije ne smejo biti člani IO NK Malečnik ali NO Malečnik, ki jih voli
in razrešuje zbor članov.

13. Člen 44. Odst. 1
Sestava in pristojnosti komisij iz 43. Člena tega statuta se podrobneje določijo s pravilnikom,
ki ga pripravi IO NK Malečnik.
Člen 44. Odst. 2
Mandat članov komisij pravilom traja štiri leta, lahko pa tudi manj, če tako odloči IO NK
Malečnik.
Člen 44. Odst. 3
Člane komisij iz 43. Člena tega statuta imenuje in razrešuje IO NK Malečnik, pri čemer pri
njihovem imenovanju praviloma upošteva predloge članov NK Malečnik.
14. Člen 54.
Višina letne članarine določa IO NK Malečnik. Če IO NK Malečnik ne določi nove višine
članarine, ostane v veljavi višina članarine za prejšnje leto. Članarino je potrebno poravnati
do konca meseca februarja tekočega leta. Sekretar in blagajnik ažurno vodita evidenco o
članstvu in o zbrani članarini ter o tem poročata IO NK Malečnik.

15. Člen 55. Odst. 2
Vadnina je namenjena za pokrivanje stroškov delovanja in tekmovanja Nogometne šole NK
Malečnik.
Člen 55. Odst. 3
Vsi člani ekip Nogometne šole NK Malečnik so dolžni plačevati vadnino.
Člen 55. Odst. 4
Vadnina se nakazuje na transakcijski račun Nogometne šole Malečnik za tekoči mesec do
dvajsetega v mesecu. Vadnino lahko plačujejo člani tekmovalnih ekip mesečno tudi po
položnici ali z gotovino osebi, ki jo določi IO NK Malečnik, prav tako do dvajsetega v
mesecu za tekoči mesec.
Člen 55. Odst. 5
Vodja nogometne šole ažurno vodi evidenco o članstvu v NŠ NK Malečnik in o zbrani
vadnini ter o tem poroča IO NK Malečnik.
Člen 55. Odst. 6
IO NK Malečnik sprejme Pravilnik o vadnini Nogometne šole NK Malečnik.
16. Člen 56.
Člani društva morajo opraviti obvezno delo pri vzdrževanje objektov, ki jih ima v lasti ali
upravljanju društvo. Kdor ne opravi obveznega dela mora plačati znesek, ki ga vsako leto
določi IO NK Malečnik kot nadomestilo. Obvezno delo je potrebno opraviti v tekočem letu.
Število ur obveznega dela prav tako določi IO NK Malečnik. Evidenco opravljenih ur vodi
sekretar in o tem poroča IO NK Malečnik.
17. Člen 60.
Organi iz 22. Člen (izvršni odbor, Nadzorni odbor, Odbor za nujne zadeve), ki so bili
izvoljeni oz. imenovani na svoje funkcije na podlagi do sedaj veljavnega Statuta NK
Malečnik s sprejetjem novega statuta NK Malečnik dne 01.07.2017 , prenehajo z delovanjem.

S sprejemom novega statuta NK Malečnik dne 01.06.2017, pričnejo z delovanjem novo
izvoljeni organi iz 22. Člena ( Izvršni odbor, Nadzorni odbor in Odbor za nujne zadeve).
Disciplinska komisija, ki je bila izvoljena oz. imenovana na svojo funkcijo na podlagi sedaj
veljavnega Statuta NK Malečnik, s sprejetjem novega Statuta NK Malečnik dne 01.06.2017
preneha z delovanjem. IO NK Malečnik v skladu s statutom imenuje Disciplinsko komisijo
najkasneje 7 dni po sprejetju novega Statuta NK Malečnik.
Člani svetovalnih komisij za posamezna področja iz 43. Člena in člani začasnih komisij iz 45.
Člena tega statuta, ki so bili izvoljeni oz. imenovani na svoje funkcije na podlagi do sedaj
veljavnega Statuta NK Malečnik, s sprejetjem novega Statuta NK Malečnik dne 01.06.2017
prenehajo z delovanjem. IO NK Malečnik imenovan dne 01.06.2017 v skladu s statutom NK
Malečnik imenuje nove komisije najkasneje do 30.06.2017. Komisije pričnejo s svojim delom
takoj po imenovanju.
18. Člen 62.
IO NK Malečnik mora vse pravilnike in druge akte, ki jih sprejema na podlagi tega statuta
uskladiti z njegovimi določbami najkasneje do 31. decembra 2017.
19. Člen 63. Odst. 2
Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati dosedanji Statut Nogometnega kluba Malečnik z
dne 12.02.2016
Podane spremembe statuta so bila predana na glasovanje članom in sicer z dvigovanjem rok. Zbor
članov je za spremembe statuta glasova ZA 21 članov, PROTI ni bil nihče in nihče se ni VZDRŽAL.
Sklep št. 4
Sprejet je bil sklep, da se opravijo spremembe statuta.
AD.5)
Predsednik delovnega predsedstva je pozval volilno komisijo predsednika Weixl Sašota ali so
prispele na sedež NK Malečnik predlogi kandidatov za izvršni odbor in nadzorno komisijo.
Predsednik volilne komisije Weixl Sašo pove, da je na sedež NK Malečnik prispela 1 kandidacijska
lista za člane izvršnega odbora in člane nadzornega odbora, katerega je predlagal član NK Malečnik
Knuplež Božo. Vsi predlagani člani so priložili izjavo o delovanju v nogometu in listino
nekaznovanosti iz Ministerstva za pravosodje.
Član NK Malečnik Knuplež Božo je predlagal naslednje kandidate za izvršni odbor:
- Predsednik ……. Kelbič Uroš
- Podpresednik….. Brus Bojan
- Sekretar………... Komperšak Slavko
- Član…………… Duh Aleksandra
- Član…………… Duh Viljem
Član NK Malečnik Knuplež Božo je predlagal naslednje kandidate za nadzorni odbor:
- Duh Franc
- Bračko Peter

-

Kelbič Metka

Podani predlogi za člane izvršnega odbora in člane nadzornega odbora so bila predana na glasovanje
članom in sicer z dvigovanjem rok. Zbor članov je glasova ZA 21 članov, PROTI ni bil nihče in
nihče se ni VZDRŽAL.
Sklep št. 5
Sprejet je bil sklep, da se potrdijo predlagani člani izvršnega odbora in nadzornega odbora.
AD.6)
Kelbič Uroš je člane zbora seznanil, da so na sestanku MNZ dobili potrjena dejstva o izključitvi NK
Koper iz 1. SNL in tako posledično tudi vse selekcije ki so tekmovale pod okriljem NZS, ter o
odstopu NK Maribor B iz tekmovanja v 3. SNL – sever, tako da se bo namesto njega nadomestila 3.
SNL predvidoma iz klubov MNZ Maribor. V zvezi odstopov ekip verjetno še tudi niso dokončne
zadeve v zvezi izpada kadetske in mladinske ekipe NK Malečnik.
Skupščina je bila zaključena ob 21.30 uri.
Malečnik, 01.06.2017
Zapisnikar:

Overitelj zapisnika:

Slavko Komperšak

Pečar Marija

__________________

________________________
Duh Viljem
_________________________

Predsednik NK Malečnik:
Uroš Kelbič
___________________________

