
 

 

 

Predlog sprememb statuta AMD Moste 

1. v prvem stavku se nadomesti datum sprejema prečiščenega besedila statuta AMD 

Moste 

2.  besedilo v 6. členu se nadomesti z naslednjim besedilom: »V pravnem prometu 

predstavlja in zastopa samostojno in neomejeno predsednik društva. V času 

odsotnosti predsednika njegove naloge opravlja član društva, ki ga pooblasti. 

Društveni sekretar pa le v obsegu, določenim s tem statutom.« 

3. 12. člen – besedilo drugega odstavka se spremeni in se glasi: »Član lahko postane 

vsak, ki podpiše pristopno izjavo ter plača članarino. Društvo novemu članu posreduje 

statut.« 

4. 19. člen – v 3. odstavku se besedilo »častnega razsodišča« nadomesti z »upravnega 

odbora« 

5. 20. člen – črta se točka 4. 

6. 21. člen – v petem odstavku se besedilo »35 članov« nadomesti z »20 članov«. 

7. 22. člen – Za prvim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: Zbor članov se lahko 

skliče tudi na dopisni način. Za sklic in izvedbo dopisnega zbora članov se smiselno 

uporablja določbe tega statuta. 

8. 25. člen – črta se 9 alineja – voli in razrešuje predsednike stalnih komisij 

9. 26. člen – spremeni se tretja alineja in se glasi od 5 do 9 članov in zadnji stavek v 

prvem odstavku se spremeni in se glasi: »Upravni odbor šteje od 5 do 9 članov«. 

10. 27. člen -  za 7. alinejo se doda novo alinejo z naslednjo vsebino: »obravnava dejanja 

društvenih članov, ki se nanašajo na spoštovanje določb statuta in drugih aktov 

društva ter dejanja, ki huje prizadenejo interese in ugled društva in v zvezi s tem 

izreka ukrepe« in črta se 11. alineja »imenuje člane stalnih komisij« 

11. 28. člen - v prvem stavku se za »potrebi« naredi pika – briše pa se »najmanj pa enkrat 

na tri mesece«. Popravi se tudi drugi odstavek, ki se sedaj glasi: »Pri sklepih iz 4., 

8.,11. in 12. alineje 27. člena tega statuta je potrebna večina vseh članov upravnega 

odbora. 

12. Popravi se 32. člen in se glasi: Nadzorni odbor sklepa na sejah. Nadzorni odbor 

veljavno sprejme odločitve z navadno večino na seji prisotnih članov. Če sta na seji 

prisotna le dva člana pa je za sprejmem odločitve potrebno soglasje obeh članov.  

13. Črta se celotno 4. podpoglavje »častno razsodišče« in s tem 33. in 34. člen. 

14. 35. člen postane 33. člen. 

15. Za tretjim odstavkom novega 33. člena se doda nov 4. stavek, ki se glasi: »Predsednik 

društva ima lahko kolegij kot strokovno posvetovalno telo za koordinacijo in 

spremljanje dela organov društva«. V tem členu se doda na koncu še stavek: »V 

primeru predčasnega prenehanja mandata predsednika, upravni odbor imenuje 



začasnega predsednika, ki prevzame naloge predsednika, ki mora v roku 3 mesecev 

sklicati zbor članov, na katerem se izvoli novega predsednika«. 

16. 36. člen postane 34. člen 

17. Zadnji stavek 2. odstavka 34. člena se spremeni in se glasi: »Podpredsednik 

nadomešča predsednika v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti v skladu z 

njegovimi pooblastili. 

18. V IV (šestem) poglavju se črta podpoglavje 1. in s tem 37. in 38. člen. Črta se tudi 

poglavje št. 2 »stalne komisije« in s tem 39., 40., 41., 42., 43., 44. in 45 člen. Poglavje 

št. 3 Občasne komisije se označi s št.1. 

19. 46. člen postane 35. člen. V tem členu se spremeni drugi odstavek tako, da se glasi: 

»Občasne komisije imenuje upravni odbor za rešitev določenih posamičnih zadev«. 

20. V nadaljevanju členi od 47 do 62 postanejo členi od 36 do 51. 

21. Črta se 63. člen 

22. 64. člen postane 52. člen, 65. postane 53. in 66. člen postane 54. člen. 

23. V 66. členu se popravi datum 5.6.2003  z datumom 20. 6. 2007. 

 


