
Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list Republike Slovenije, št. 60/95, 89/99) je 
skupščina društva  »ŠTUDENTSKO-MLADINSKEGA  KLUBA KLINKA« v Gornji Radgoni, dne 6. 02. 
2004, sprejela ustanovitev društva in statut društva. Skupščina društva je na seji 18. 2. 2005 sprejela 
spremembe statuta.  
 
Na podlagi 9. in 56. člena Zakona o društvih (Zdru-1, Uradni list RS št. 61/2006 58/09) je skupščina 
Študentsko-mladinskega kluba KLINKA na svoji seji dne 16. 6. 2010 sprejela spremembe statuta. 
 
Na podlagi 9. in 56. člena Zakona o društvih (Zdru-1, Uradni list RS št. 61/2006 58/09) je izredna 
skupščina Študentsko-mladinskega kluba KLINKA na svoji seji dne 18. 9. 2010 sprejela spremembe 
statuta. 
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Splošne določbe 
 
 
1. člen 
 
Ime društva je: ŠTUDENTSKO - MLADINSKI 
KLUB KLINKA (v nadaljnjem besedilu 
DRUŠTVO). Skrajšano ime kluba je ŠMKK. V 
pravnem prometu se lahko uporablja samo 
registrirano ime. 
 
 
2. člen 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava s 
sedežem v Gornji Radgoni. Zastopa ga 
predsednik društva. 
 
 
3. člen 
 
Društvo je prostovoljno, samostojno in 
nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki deluje 
na področju UE Gornja Radgona v občinah 
Gornja Radgona, Radenci, Apače in Sv. Jurij 
ob Ščavnici.  
Statut je najvišji akt o organizaciji in poslovanju 
društva.  
Društvo lahko sodeluje z drugimi fizičnimi ali 
pravnimi osebami. 
V Študentsko organizacijo lokalih skupnosti se 
voli predstavnika, ki je študent s statusom. 
 
 
4. člen 
 
Društvo ima svoj pečat. Pečat je napis 
ŠTUDENTSKO - MLADINSKI KLUB KLINKA 
GORNJA RADGONA, KLINKA je napisano 
tako, da je začetna črka (K) narisana kot 
mladostnik, zadnja črka (A) pa kot 
mladostnica. Črka N je obrnjena na glavo. 
Pečat je pravokotne oblike, velikosti 4,5 cm x 2 
cm. 
 
 
 
Namen društva 
 
 
5. člen 
 
Namen društva je povezovanje in 
predstavljanje študentov, dijakov in mladine, 
kreativno razmišljanje le-teh, vzpodbujanje 
medsebojne komunikacije ter aktivnega 
vključevanja mladih v družbi. Društvo deluje v 

mladinskem sektorju, na področju športa, 
razvedrila in družbeno koristnih projektov ter 
pomaga pri izobraževanju.  
 
 
6. člen 
 
Društvo uresničuje svoj namen s/z izvajanjem 
naslednje nepridobitne dejavnosti: 

• omogočanjem medsebojnih stikov 
študentov, dijakov in mladih, 

• prirejanjem družabnih in športnih 
prireditev za člane društva in ostale 
mlade, 

• organiziranjem poletnih in zimskih 
taborov v hribih, na morju za člane, 

• organiziranjem potovanj in ekskurzij za 
člane, s katerimi se izobražujemo in 
širimo obzorja,  

• izdajanjem letnega zbornika o delu v 
preteklem letu in periodike, s katero 
obvešča člane in širšo javnost, 

• sodelovanjem pri radijskih in 
televizijskih oddajah, s katerimi 
obvešča člane in širšo javnost, 

• organiziranjem solidarne pomoči 
članom v nesreči ali v socialni stiski v 
okviru zmožnosti društva, 

• pomoč pri izobraževanju za mlade, 
dobrodelne akcije, čistilne akcije, 
okrogle mize, predavanja, ustvarjalne 
delavnice,  

• zavzemanjem za kakovosten razvoj 
študentov in mladine ter vzpodbujanje  
partnerstva med mladimi,  

• izmenjavanjem izkušenj in mnenj 
članov v obliki predavanj, seminarjev in 
družabnih srečanj, 

• povezovanjem z organizacijami in 
društvi v UE Gornja Radgona,  

• povezovanjem s študentskimi in 
mladinskimi društvi ter organizacijami in 
združenji  iz sosednjih občin, regije in 
celotne države, 

• pomočjo iskanja počitniškega dela, 
• obveščanjem občanov o dogodkih in 

zanimivostih v širši okolici preko 
medijev,  

• zavzemanjem za izgradnjo mladinske 
infrastrukture v občini Gornja Radgona,  

• pomočjo mladostnikom in študentom pri 
šolanju, predvsem z inštrukcijami in 
drugo brezplačno pomočjo, 

• izvajanjem humanitarnih in dobrodelnih 
dogodkov, in 
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• sodelovanjem s sorodnimi 
organizacijami v EU. 

 
 
6.a člen 
 
Društvo lahko izvaja pridobitno dejavnost pod 
pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa 
zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z 
nameni društva, opredeljenimi v 5. členu, kot 
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti 
društva ter se lahko opravlja le v obsegu, 
potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, 
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. 
 
Kot dejavnost po prejšnjem odstavku društvo 
lahko organizira: 

• tečaje, izlete, potovanja, poletne 
tabore, 

• strokovne ekskurzije s področja 
delovanja društva, seminarje in 
tekmovanja, 

• izvajanje športnih aktivnosti za člane in 
nečlane društva, 

• zabave za člane društva, 
• objavo logotipov študentskih organizacij 

in drugih donatorjev na spletni strani 
• pridobivanje sponzorskih sredstev. 

 
 
7. člen 
 
Člani društva posredujejo ideje oziroma 
predloge za organiziranje projektov 
predsedstvu društva. Predlagatelj mora tudi 
imenovati vodjo organizacije projekta, ki ga 
lahko predsedstvo društva zavrne, če misli da 
imenovani ni primeren in na njegovo mesto 
postavi bolj primerno osebo. 
Vodja organizacije projekta je dolžan po 
zaključenem projektu predsedstvu društva in 
nadzornemu odboru oddati poročilo o poteku 
projekta. 
 
 
 
Zagotavljanje javnosti dela 
 
 
8. člen 
 
Delovanje društva temelji na načelu javnosti. 
Delo društva in njegovih organov je javno. 
 
 
 

9. člen 
 
Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in 
širšo javnost. 
Ožjo javnost oziroma člane društva obvešča: 

• z objavljanjem vabil, 
• s tem, da so zapisniki vseh organov 

društva dostopni na vpogled članom 
društva, in 

• s sodelovanjem na skupščini in v 
organih društva. 

Širšo javnost obvešča s tem, da so praviloma 
seje organov društva javne in da se nanje 
lahko povabijo novinarji in druge osebe, ki 
izrazijo interes. 
Organi društva lahko s sprejetjem sklepa 
omejijo javnost seje v kolikor smatrajo, da je 
tako dobro za društvo. 
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren 
predsednik društva. 
 
 
 
Članstvo 
 
 
10. člen 
 
Član društva lahko postane vsak, ki poda 
pisno pristopno izjavo, v kateri izrazi željo 
postati član društva in se zaveže, da bo 
deloval v skladu s statutom društva in drugimi 
predpisi. 
 
Društvo ima: 

• Redne člane 
• Člane dijake 
• Člane mladince 
• Podporne in častne člane 

 
Redni član lahko postane vsakdo, ki v tekočem 
študijskem letu izpolnjuje vse naslednje 
pogoje:  

• ima status rednega, izrednega ali 
podiplomskega študenta in to izkaže s 
predložitvijo originalnega potrdila o 
vpisu, 

• ima stalno prebivališče na območju UE 
Gornja Radgona, 

• izpolni in podpiše pristopno izjavo,  
• se seznani s statutom društva, kar 

potrdi s podpisom. 
 

Redni član mora ob začetku vsakega 
študijskega leta podaljšati redno članstvo s 
tem, da predloži originalno potrdilo o vpisu. Če 
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tega ne stori, lahko ob izpolnjenih pogojih, 
postane član mladinec. Samo redni člani 
društva imajo na skupščini društva glasovalno 
pravico in pravico voliti in biti izvoljen v organe 
društva. 
 
Član dijak je lahko vsakdo, ki ima v tekočem 
šolskem letu status dijaka, ima stalno 
prebivališče na območju UE Gornja Radgona 
in podpiše pristopno izjavo ter s tem sprejme 
statut društva. Dijak mlajši od 15. let mora ob 
podpisu pristopne izjave predložiti pisno 
soglasje svojega zakonitega zastopnika.   
 
Član dijak mora ob začetku novega učnega 
leta podaljšati status člana dijaka s 
predložitvijo originalnega potrdila o šolanju, v 
nasprotnem primeru postane član mladinec. 
Član dijak nima glasovalne pravice voliti in biti 
voljen v organe društva. 
 
Član mladinec je lahko vsak posameznik, ki se 
odloči za tovrstno članstvo, pri čemer ne sme 
biti starejši od 29. let in mora imeti stalno 
prebivališče v UE Gornja Radgona. 
 
Podporni član društva je lahko vsakdo do 
vključno 29. leta starosti, ki podpiše pristopno 
izjavo ter s tem sprejme statut društva.  
 
Društvo ima lahko častne člane. Naziv 
častnega člana se podeli članu društva, ki ima 
posebne zasluge za razvoj društva. O podelitvi 
častnega članstva odloča skupščina društva, 
na predlog predsedstva, ali na predlog vsaj 
četrtine članov društva. 
 
Društvo ne pobira letne članarine. 
O sprejemu v članstvo odloča predsedstvo 
društva v obliki sklepa na sejah predsedstva. 
 
 
11. člen 
 
Skupne pravice rednih, podpornih, častnih, 
članov mladincev ter članov s statusom dijaka 
so: 

• da sodelujejo pri oblikovanju in 
izvajanju aktivnosti društva, 

• da sodelujejo pri delu organov društva, 
• da uživajo ugodnosti in popuste,  
• dajejo predloge in nasvete organom 

društva k delu in izpolnjevanju nalog, 
• da sprejemajo nagrade in pohvale za 

delo v društvu ter za dosežene uspehe, 
• so obveščeni o dejavnosti društva,   

• da so seznanjeni s finančnim in 
materialnim poslovanjem društva, 

• uživajo druge pravice, ki izhajajo iz 
zakona ali aktov društva. 
 

 
Pravico voliti in biti izvoljeni v organe društva 
imajo le redni člani društva.  
 
Podporni člani društva imajo vse pravice 
članov društva razen volilne pravice in pravica, 
da bi bili voljeni v organe društva. 
 
Častni član, ki ni član društva, lahko sodeluje 
na sejah organov društva, nima pa glasovalne 
pravice. 
 
 
 
12. člen 
 
Dolžnosti rednih, podpornih, častnih, članov 
mladincev ter članov s statusom dijaka so: 

• da delujejo v skladu s statutom in vsemi 
akti, ki so jih sprejeli organi društva, 

• da redno poravnavajo svoje obveznosti 
do društva,  

• da varujejo ugled društva, in skrbijo za 
njegovo premoženje, 

• da neupravičeno ne izostajajo od 
zasedanj organov društva, in 

• opravljajo druge dolžnosti, ki izhajajo iz 
zakona ali aktov društev. 

 
 
13. člen 
 
Članstvo v društvu preneha: 

• s prostovoljnim izstopom, 
• s črtanjem iz seznama članov društva, 
• z izključitvijo iz društva, 
• s prenehanjem delovanja društva, 
• po dopolnjenem 29. letu starosti, ali 
• s smrtjo člana. 

 
 
14. člen 
 
Član prostovoljno izstopi iz društva, ko izroči 
predsedniku društva izstopno izjavo, prej pa 
mora poravnati vse zapadle obveznosti do 
društva. 
 
 
15. člen 
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Rednemu članu ali članu dijaku lahko 
predsedstvo da status mladinca če po 
predhodnem opominu ne izpolni obveznosti do 
društva – ne prinese potrdila o vpisu. Takoj, ko 
je svoje obveznosti izpolnil spet postane redni 
član ali član dijak, v drugem primeru pa je 
črtan iz seznama članov. 
 
 
16. člen 
 
Disciplinska komisija izključi člana društva, za 
katerega ugotovi, da ni izpolnjeval članskih 
dolžnosti oziroma je namerno škodil interesom 
ali ugledu društva. Izključeni ne more ponovno 
postati član društva, razen v primeru, ko 
predsedstvo društva soglasno sprejme 
njegovo prošnjo za članstvo v društvu. 
 
 
 
Prenehanje društva 
 
 
17. člen 
 
Društvo lahko preneha s svojim delovanjem 
oziroma obstajanjem pod naslednjimi pogoji: 

• če tako odloči skupščina društva z 
najmanj tričetrtinsko večino, 

• če se društvo spoji z nekim drugim 
društvom, ki se ukvarja s podobno 
dejavnostjo, 

• po samem zakonu. 
 
 
18. člen 
 
V primeru prenehanja društva preidejo, po 
poravnavi vseh obveznosti, vsa sredstva v last 
društvu, ki se ukvarja s podobnimi dejavnostmi 
ali, v primeru da tako društvo ne obstoja, 
lokalni skupnosti, kar se določi s sklepom o 
prenehanju društva.  
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
Zastopnik pripravi poročilo o razpolaganju s 
premoženjem in o poravnavi vseh obveznosti. 
 
 
 
Pravni sistem 
 
 
Temeljni pravni akt društva  
 
19. člen  

 
Temeljni pravni akt društva je statut.  
 
Splošni pravni akti društva  
 
20. člen  
 
Pravilnik je splošni pravni akt, ki razčlenjuje 
posamezne določbe statuta.  
Pravilnik sprejme skupščina z navadno večino.  
 
 
Posamični pravni akti  
 
21. člen  
 
Sklep je posamičen pravni akt organa društva, 
s katerim se odloča o procesnih ali materialnih 
vprašanjih, kadar tako določa ta statut ali 
poslovnik organa.  
Sklep je sprejet, če je na seji organa prisotna 
večina članov, ki imajo glasovalno pravico in 
če za sklep glasuje večina navzočih članov na 
seji, razen v kolikor ni s tem statutom določena 
drugačna večina.  
 
 
Drugi nepravni akti  
 
22. člen  
 
Program dela in finančni načrt je dvodelni javni 
dokument, ki vsebuje celoto nalog, del in 
smernic, ki se določijo za uresničitev ciljev 
društva ter okvirno oceno finančne porabe 
sredstev društva za tako predvidene naloge in 
dela.  
Program dela in finančni načrt se objavi v 
skladu z določili o informacijah javnega 
značaja.  
Program dela in finančni načrt pripravi 
predsedstvo in ga predloži skupščini v 
sprejem.  
Program dela in finančni načrt se lahko 
sprejme največ za obdobje enega leta, 
najmanj pa za četrtletje.  
 
 
23. člen  
 
Letno poročilo o poslovanju mora predsedstvo 
v zakonsko predpisanem roku predložiti 
organizaciji, pooblaščeni za objavljanje in 
obdelovanje podatkov. 
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Organizacija društva 
 
 
24. člen 
 
Organi društva so: 

• skupščina društva, 
• predsedstvo društva, 
• nadzorni odbor, 
• disciplinska komisija, in 
• dijaško-mladinski odbor – DMO. 

 
 
Skupščina 
 
25. člen 
 
Skupščina društva (v nadaljevanju skupščina) 
je najvišji organ društva in voli druge organe 
društva, sestavljajo jo vsi člani društva. 
 
 
26. člen 
 
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno 
skupščino sklicuje predsedstvo društva enkrat 
letno. 
Izredna skupščina se skliče po potrebi. Izredno 
sejo skupščine skliče predsednik društva na 
zahtevo predsedstva društva, nadzornega 
odbora, disciplinske komisije ali najmanj 
tretjine članstva društva. Predsednik društva je 
dolžan sklicati izredno sejo skupščine 
najkasneje v roku enega meseca, potem ko je 
prejel zahtevo za sklic. Če predsednik v roku 
30 dni po prejemu zahtevka za sklic izredne 
seje skupščine ne skliče izredne skupščine, jo 
lahko skliče predlagatelj. 
Izredna skupščina razpravlja in sklepa samo o 
zadevah, zaradi katerih je bila sklicana. 
 
Sklic skupščine mora biti objavljen z dnevnim 
redom najmanj sedem dni pred dnevom sklica. 
 
 
27. člen 
 
Skupščina je sklepčna, ko je prisotnih najmanj 
polovica članov društva. Če ob predvidenem 
začetku skupščina ni sklepčna, se začetek 
odloži za 15 minut, na kar skupščina veljavno 
sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov. 
 
 

 
 
 
28. člen 
 
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov 
navzočih članov. Če se odloča o spremembi 
temeljnega akta društva, o prenehanju društva 
ali o razrešnici predsednika društva je 
potrebno, da za to glasuje tričetrtinska  večina. 
 
 
29. člen 
 
Skupščino odpre predsednik društva, v 
nadaljevanju pa jo vodi delovno predsedstvo, 
ki ga sestavljajo predsednik delovnega 
predsedstva, zapisnikar ter dva overovatelja 
zapisnika, ki jih izvoli skupščina, ki po potrebi 
izvoli tudi volilno komisijo in druge delovne 
organe. 
 
 
30. člen 
 
Pristojnosti skupščine so: 

• sklepa o dnevnem redu seje skupščine, 
ki ga določi predsedstvo društva, 

• razpravlja o delu, predlogih in poročilih 
predsedstva društva,  nadzornega 
odbora in članstva ter sklepa o njih, 

• sprejema zaključni račun, letno poročilo 
in poročilo nadzornega odbora ter 
sprejema finančni načrt,  

• odloča o pritožbah proti sklepom 
predsedstva, nadzornega odbora in 
disciplinske komisije ter drugih organov 
društva,  

• voli in razrešuje organe društva in 
njihove člane, 

• voli in razrešuje predsednika, ki je 
hkrati zastopnik društva,  

• sprejema program dela društva, 
• sprejema in spreminja statut društva in 

druge splošne akte društva, 
• odloča o vseh vprašanjih, od katerih je 

odvisen obstoj društva,  
• imenuje zaslužne člane društva, 
• sprejema sklepe o prenehanju 

delovanja društva, 
• odloča o nakupu in prodaji nepremičnin 

in premičnin, 
• ustanavlja sekcije, 
• razpravlja o drugih zadevah, 

pomembnih za delovanje društva, in 
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• dokončno odloča o disciplinskih 
postopkih in odločitvah 

 
 
31. člen 
 
Volitve organov društva so tajne, razen če 
skupščina ne odloči drugače. 
 
 
32. člen 
 
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga 
podpišejo predsednik delovnega predsedstva, 
zapisnikar in dva overovatelja. Sklepi 
skupščine so obvezni za vse člane. 
 
 
 
Predsedstvo 
 
33. člen 
 
Predsedstvo društva (v nadaljevanju 
predsedstvo) je izvršilni organ skupščine, 
sestavljajo ga:  

• predsednik društva,  
• tajnik društva, 
• trije člani, 
• predstavnik DMO. 

 
 
34. člen 
 
Mandat voljenih članov v predsedstvo društva 
je eno leto oziroma do njihove zamenjave s 
strani skupščine ali prostovoljnega odstopa. 
Člane predsedstva voli in razrešuje skupščina. 
 
Postopek za zamenjavo članov predsedstva 
lahko sproži najmanj polovica članstva, 
obenem pa morajo predlagati tudi njegovo 
zamenjavo.  
 
Zamenjava je uspešna, če na izredni skupščini 
za predlog zamenjave glasujeta več kot dve 
tretjini članstva društva. 
 
Predsedstvo društva morajo sestavljati člani 
študenti, izjema je le predstavnik DMO. 
Predstavnik DMO ima vse pristojnosti, pravice 
in dolžnosti člana predsedstva razen 
glasovalne pravice, dolžan je zastopati 
interese DMO. 
Redni član, ki mu poteče status, je lahko v 
predsedstvu društva do prve redne skupščine 
društva. 

 
Predsednik sklicuje seje predsedstva najmanj 
enkrat mesečno. Predsedstvo lahko veljavno 
sklepa, če je prisotnih vsaj pol članov 
predsedstva. Sklepi so veljavno sprejeti, če za 
sklep glasuje večina prisotnih članov. 
 
 
35. člen 
 
Pristojnosti predsedstva so: 

• opravlja finančno in materialno 
poslovanje društva,  

• skrbi za promocijo društva in njegovo 
podobo v ožji in širši javnosti, 

• pripravlja splošne akte društva, 
program, finančni načrt in zaključni 
račun društva, 

• vodi projekte društva in uresničuje 
druge naloge, ki izhajajo iz aktov 
društva, 

• opravlja administrativne zadeve 
društva, 

• skrbi za uresničevanje ciljev in nalog 
društva ter za realizacijo sklepov 
skupščine, 

• vodi evidenco članov društva, 
• upravlja s premoženjem društva, 
• skrbi za izvajanje programa dela 

društva, 
• imenuje delegate in predstavnike 

društva v organe drugih organizacij, 
• odloča o spremembah naslova sedeža 

društva, in 
• opravlja druga dela, ki po svoji naravi 

sodijo v njegovo pristojnost. 
 
 
36. člen 
 
Predsednik društva predstavlja in zastopa 
društvo v njegovih pravno formalnih zadevah, 
pred državnimi in drugimi organi ter 
organizacijami v državi in tujini. 
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik 
predsedstva društva in zastopnik društva. 
V primeru krajše odsotnosti predsednik društva 
prenese svoja pooblastila na podpredsednika 
društva, ki v času odsotnosti predsednika 
društva opravlja naloge zakonitega zastopnika. 
V kolikor je odsoten tudi podpredsednik, 
pooblastila dobi najstarejši član predsedstva, ki 
v času odsotnosti predsednika in 
podpredsednika društva opravlja naloge 
zakonitega zastopnika. Sklep o pooblastilu 
sprejme predsedstvo na seji. 
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Predsednik društva je odgovoren za delovanje 
društva v skladu s statutom in pravnim redom 
Republike Slovenije. Za svoje delo je 
odgovoren skupščini.  
37. člen 
 
Podpredsednik društva je namestnik 
predsednika in opravlja funkcije, ki so 
določene s tem statutom ali drugim splošnim 
pravnim aktom.  
Podpredsednika društva imenuje predsedstvo 
izmed članov predsedstva z absolutno večino 
za dobo enega leta oziroma do konca trajanja 
mandata ali do razrešitve.  
Predsedstvo lahko na predlog predsednika 
društva ali ene tretjine vseh članov 
predsedstva razreši podpredsednika z 
absolutno večino.  
Podpredsednik društva je lahko samo član 
predsedstva.  
 
 
Nadzorni odbor 
 
38. člen 
 
Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in 
drugih organov društva. 
 
Nadzorni odbor društva sestavljajo trije člani 
društva s statusom študenta iz UE Gornja 
Radgona, ki jih izvoli skupščina na svoji redni 
seji. Izmed članov nadzornega odbora se izvoli 
predsednika nadzornega odbora. Mandat 
nadzornega odbora je eno leto. Član 
nadzornega odbora lahko postane, če pred 
tem ni član nobenega drugega organa društva. 
Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik 
le-tega po lastni presoji, vendar najmanj 
dvakrat letno, nadzorni odbor pa lahko 
veljavno sklepa le, če so prisotni vsi člani. 
Sklepi so veljavno sprejeti, če za sklep glasuje 
večina članov nadzornega odbora. 
 
 
39. člen 
 
Predsednika nadzornega odbora izvoli 
skupščina. Predsednik postane kandidat, ki je 
izmed vseh treh kandidatov za nadzorni odbor 
prejel največjo podporo članstva. Prav tako so 
lahko člani nadzornega odbora prisotni na 
vseh sejah predsedstva društva. 
 
 
 
 

 
 
 
 
40. člen 
 
Pristojnosti nadzornega odbora so: 

• opravlja nadzor nad finančno-
materialnim poslovanjem društva, 

• v svojem poročilu poda tudi oceno, ali 
so bili presežki prihodkov porabljeni za 
doseganje namena in ciljev oziroma za 
opravljanje nepridobitnih dejavnosti,  

• opozarja na prekoračitev pooblastil 
predstavnikov društva in ustrezno 
ukrepa v primeru prekoračitve le teh,  

• revidira projekte društva,  
• predaja naloge sekcijam in sprejema 

njihova poročila ter jih posreduje 
predsedstvu. 

 
 
41. člen 
 
O delu in sejah predsedstva in nadzornega 
odbora se pišejo zapisniki, vsi zapisniki pa so 
dostopni članom društva. 
 
 
Disciplinska komisija 
 
42. člen 
 
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani 
društva, ki jih izvoli skupščina. Mandat 
disciplinske komisije je eno leto. Disciplinska 
komisija mora imeti predsednika, le-ta postane 
tisti, ki dobi na skupščini izmed vseh izvoljenih 
v disciplinsko komisijo največ glasov. 
Disciplinska komisija obravnava vse 
disciplinske postopke, ki so nanjo naslovljeni s 
strani članov društva ali njegovih organov. 
Kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, 
so naslednje: 

• kršitve določb statuta,  
• nevestno in lahkomiselno sprejemanje 

in izvrševanje sprejetih zadolžitev, 
• ne izvrševanje nalog, zaupanih funkciji 

v društvu, in 
• grobo kršenje statuta in drugih aktov 

društva. 
 
Začetek disciplinskega postopka proti 
kateremukoli članu se lahko začne na pobudo 
vsaj treh  
članov društva. 
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Člani disciplinske komisije ne morejo biti 
istočasno v drugih organih društva. 
 
 
43. člen 
 
Kazni, ki jih lahko izreče disciplinska komisija, 
so sledeče: 
 
lažja disciplinska ukrepa, ki se izrečeta, če 
član:  

• ne izpolnjuje ali malomarno opravlja 
svoje dolžnosti v društvu, 

sta: 
• ustni opomin, 
• pisni opomin; 

 
težja disciplinska ukrepa, ki se izrečeta, če 
član: 

• nepravilno razpolaga z materialnimi 
sredstvi društva, 

• namerno deluje v škodo društva, 
• ne izpolnjuje zakonov Republike 

Slovenije – kazenska obsodba, ali 
• ne izpolnjuje aktov društva, 

sta: 
• prepoved članstva v organih društva, ali 
• izključitev člana iz društva. 

 
Disciplinska komisija lahko veljavno odloča, ko 
so prisotni vsi člani le-te. Sklep je veljavno 
sprejet, če zanj glasujejo vsi člani disciplinske 
komisije.  
 
Disciplinska komisija vodi postopek na podlagi 
disciplinskega pravilnika po načelih 
skrajšanega kazenskega postopka. 
Disciplinska komisija ima svoj pravilnik, ki ga 
na predlog disciplinske komisije sprejme, 
spremeni ali dopolni skupščina. 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija, je 
mogoča pritožba na skupščino kot 
drugostopenjski organ. 
 
 
 
Dijaško-mladinski odbor – DMO 
 
44. člen 
 
DMO je organ petih članov, ki ga izmed sebe 
na skupščini izvolijo člani dijaki in člani 
mladinci in ima mandatno dobo eno leto. V 
organe dijaško-mladinskega odbora, lahko 
volijo in so vanje izvoljeni člani dijaki in člani 
mladinci. 

DMO zastopa in izpolnjuje njihove interese, 
želje in cilje. Predstavnik DMO v predsedstvu 
postane kandidat, ki prejme največje število 
glasov na skupščini. V primeru izenačenega 
števila glasov, se ponovno glasuje izmed 
izenačenih kandidatov. V kolikor predstavnik 
DMO tudi v drugem krogu ni izvoljen, odloči 
žreb. 
 
45. člen 
 
DMO ima svoj pravilnik, ki ga na predlog DMO 
sprejme, spremeni ali dopolni skupščina. 
 
 
46. člen 
 
Seje DMO sklicuje predstavnik DMO po lastni 
presoji, vendar najmanj dvakrat letno. DMO 
sprejema sklepe z večino glasov navzočih 
članov DMO. Na sejah DMO se piše zapisnik. 
 
 
 
Finančno in materialno 
poslovanje društva   
 
 
47. člen 
 
Vodenje finančnega in materialnega 
poslovanja društva ureja Pravilnik o finančnem 
in materialnem poslovanju, ki ga sprejme 
skupščina. 
 
 
48. člen 
 
Viri dohodkov društva so: 

• javna sredstva, 
• prispevki sponzorjev in donatorjev, 
• darila, 
• iz naslova materialnih pravic in 

dejavnosti društva, in 
• drugi viri. 

 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v 
mejah potrjenega finančnega načrta. 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti 
ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero 
je bilo ustanovljeno. 
Vsaka delitev premoženja društva med 
njegove člane je nična. Izplačilo stroškov mora 
ustrezati merilom, ki so zapisana v pravilniku o 
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materialno-finančnem poslovanju, katerega 
sprejme skupščina društva. 
 
 
 
49. člen 
 
Finančne in materialne listine podpisujejo 
predsednik društva ali član predsedstva, ki ga 
za to nalogo določi predsedstvo, po pisnem 
nalogu predsednika društva.  
Materialno in finančno poslovanje mora biti v 
skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z 
veljavnimi predpisi. 
Blagajnika društva, ki je odgovoren za vodenje 
finančnega in materialnega poslovanja, določi 
predsedstvo izmed svojih članov. V primeru 
majhnega obsega dela pa njegovo delo 
opravlja predsednik društva oz. član 
predsedstva, ki ga določi predsedstvo. 
Finančno poslovanje se vodi v skladu s 
pravilnikom o finančno in materialnem 
poslovanju, v katere društvo določi način 
vodenja in izkazovanja podatkov o finančno 
materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z 
računovodskim standardom za društva. 
Pravilnik o finančno in materialnem poslovanju 
sprejema in spreminja skupščina društva. 
 
 
50. člen 
 
Premoženje društva sestavljajo vse premično 
in nepremično premoženje, ki je kot last 
društva vpisana v inventarno knjigo, ki jo vodi 
predsedstvo, ki tudi dokončno odloča o nakupu 
in prodaji premičnin in nepremičnin. 
Skupščina lahko razveljavi vsako prodajo, če 
se ugotovi, da je bil postopek prodaje 
nepravilen oz. v nasprotju z veljavnimi 
predpisi. 
 

 
51. člen: 
 
Društvo ima lahko sponzorje in donatorje. Le-ti 
so lahko fizične in pravne osebe, ki društvu 
materialno, finančno ali kako drugače 
pomagajo pri delovanju društva. 

Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na 
sejah skupščine in drugih organih društva, 
nimajo pa pravice glasovanja, razen v primeru, 
ko so obenem tudi člani društva. 
 
 
Volitve in volilni sistemi 
 
 
52. člen: 
 
O načinu izvedbe volitev odloči predsedstvo, 
ko razpiše volitve.  
Kandidat lahko sočasno kandidira samo za 
eno funkcijo.  
 
 
53. člen 
  
Redne volitve predsednika društva se opravijo 
vsako leto. Na volitvah je izvoljen kandidat, ki 
je prejel največ glasov. Voli se lahko največ za 
enega kandidata.  
 
 
54. člen 
  
Volitve ureja volilni pravilnik, ki ga sprejme 
skupščina.  
 
 
 
 
Prehodne in končne določbe 
 
 
55. člen 
 
Za tolmačenje statuta in aktov ter sklepov 
društva je v celoti pristojen nadzorni odbor, na 
njegovo tolmačenje je mogoča pritožba na 
izredni seji skupščine. 
 
 
56. člen 
 
Ta statut začne veljati takoj, ko ga sprejme 
skupščina društva. 
 

 
 
 
 
Gornja Radgona, 18. 9. 2010 
 

Predsednik društva: Boris Fartek 


