
Na podlagi določil 9. in 13.člena Zakona o društvih(Ur,l ,RS,št.61/2006) in 18.člena statuta
Medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana, je občni zbor dne 28.03.2008 sprejel
spremembe statuta društva, kot sledi:

S T A T U T

MEDOBOČINSKEGA DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE SEŽANA

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana ( v nadaljnjem besedilu društvo ), je
samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki so se povezale in skupno
delujejo v dobro otrok, mladostnikov ter družin.

2. člen
Društvo je pravna oseba iz zasebnega prava, s sedežem v Sežani, Partizanska 18. Društvo
deluje v javno dobro na območju občin Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen.

3. člen
Društvo ima svoj žig, ki je pravokotne oblike v razmerju 2:1. Na levem robu žiga je logotip
zapis kratic ZPMS v dveh vrsticah z nagnjenimi črkami. V desnem delu žiga je izpisano ime
društva.

4. člen
Društvo lahko pri uresničevanju svojih nalog sodeluje z drugimi organizacijami in društvi,
doma in v tujini, ki delujejo na področju kulture, izobraževanja, športa, turizma in podobnih
dejavnosti.
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki
imajo podobne namene in cilje.
Društvo lahko sodeluje tudi z zamejskimi in sorodnimi zdomskimi organizacijami v tujini.
Društvo lahko za izvajanje svojih namenov in nalog določi vsebinske (sekcija, odbor, krožek)
in krajevne (izpostava, podružnica, oddelek, enota) organizacijske enote kot oblike delovanja.
V tem členu našteta povezovanja in sodelovanja morajo biti v skladu s tem statutom in
programom društva.

5. člen
Zaradi uresničevanja skupnih ciljev in nalog, ki so skupnega pomena v občinah oziroma v
regiji, lahko društvo skupaj še z najmanj enim društvom s podobnimi nameni in cilji
ustanovita zvezo prijateljev mladine.
Društvo, kot član zveze, usklajuje svoje programe dela skupaj s cilji Zveze prijateljev mladine
Slovenije.

6. člen



Delo društva in njegovih organov je javno.
Javnost dela društvo zagotavlja:
- s pravico vpogleda članov v zapiske organov društva
- preko društvenega glasila
- preko javnih medijev
Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da
organizira okrogle mize, tiskovne konference ter da na svoje seje vabi predstavnike
zainteresiranih ustanov, organizacij, ter predstavnike javnih medijev.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren
predsednik društva.

II. NAMEN IN NALOGE

7. člen
Osnovni namen društva je prizadevanje za dvig kakovosti življenja otrok in družine,
uveljavljanje in zaščita njihovih interesov in zadovoljevanje njihovih potreb na osnovi Ustave
Republike Slovenje ter mednarodnih Konvencij o otrokovih pravicah.

8. člen
Namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

• promovira otrokove pravice, obravnava kršenje otrokovih pravic, o svojih
ugotovitvah obvešča širšo javnost ter predlaga ustreznim organom zaščito otrok in
mladostnikov.

• prizadeva si, da bi otroci izražali svoje interese in potrebe, zato organizira otroške
parlamente ter ob sodelovanju članov društva organizira svetovanje preko telefonov
za otroke in mladostnike;

• organizira oblike neposredne pomoči otrokom, mladim in družinam z otroki;
• organizira kvalitetno preživljanje prostega časa otrok in mladih, šolo v naravi,

počitniške aktivnosti, letovanja in zimovanja, izlete za otroke in mladostnike in
družinske izlete, aktivnosti na igriščih;

• spodbuja in omogoča kulturno-umetniško dejavnost otrok in mladostnikov ter njihovo
rekreacijo in zabavo;

• otroška praznovanja, raziskovalno delo otrok in mladine;
• pripravlja in izvaja projekte s področja mirovne in ekološke vzgoje;
• organizira aktivnosti za razvoj bralne kulture;
• omogoča druženje otrok in mladih iz različnih dežel;
• uporablja( upravlja )domove Zveze prijateljev mladine Slovenije za izvajanje

programov prostega časa;
• daje pobudo in omogoča medsebojno povezovanje staršev ter skupno delovanje

predvsem v organih javnih zavodov ( vrtcev in šol ), medkrajevnih in občinskih
organih ter preko svojih predstavnikov vplivanje na odločitve državnih organov;

• omogoča članom društva pridobivanje informacij, znanj in vedenj o pravicah otrok in
staršev, in sicer z organizacijo predavanj, okroglih miz, seminarjev;



• društvo lahko za širšo javnost organizira predavanja, srečanja, okrogle mize in
seminarje na temo izobraževanje in vzgoja otrok in mladostnikov, o njihovih pravicah
in kršenju teh pravic

• za člane društva organizira društvo različne oblike izobraževanja in usposabljanja, da
bi člani lahko lažje in bolje uresničevali cilje društva;

Pridobitne dejavnosti:
Društvo lahko kot dopolnilno dejavnost opravlja pridobitne dejavnosti, v skladu z zakonodajo,
ki tako pridobitno dejavnost ureja.
Na podlagi 25.člena Zakona o društvih lahko društvo opravlja pridobitno dejavnost pod
pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.
Pridobitne dejavnosti morajo biti povezane z nameni in nalogami društva ter se lahko
opravljajo le v obsegu, potrebnem za doseganje ciljev in namenov društva oziroma za
opravljanje nepridobitne dejavnosti. Iz razlogov, navedenih v tem odstavku, lahko društvo
ustanovi gospodarsko družbo.
Društvo lahko poveri opravljanje pridobitne dejavnosti drugim osebam na temelju zakupne ali
sorodne pogodbe.
Društvo lahko v skladu s predpisi kot svoje pridobitne dejavnosti:

• organizira letovanja in zimovanja ter druge oblike preživljanja prostega časa za
otroke, mladostnike/ce, in družine,

• nudi storitve drugim organizatorjem, ki izvajajo programe, namenjene otrokom in
družinam,

• organizira izlete, seminarje, tečaje in druge oblike usposabljanja kadrov,
• organizira mednarodne izmenjave otrok,
• opravlja druge dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovno dejavnost (prevozi za lastne

potrebe, izdajanje publikacij…),
• opravlja druge dejavnosti, ki so v skladu z njenimi cilji in nameni,
• izdaja informativna gradiva, zbornike, publikacije, revije in knjige,
• izobražuje člane/ice ZPM za delo v organizaciji in druge prostovoljce/ke,
• izobražuje starše, mentorje/ice un animatorje/ke različnih oblik dela z otroki in

mladino.

Navedene dejavnosti se opravljajo kot nepridobitne, če so financirane iz javnih sredstev ali
humanitarnih prispevkov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo ustvari s svojo dejavnostjo in opravljanjem
pridobitne dejavnosti, trajno porablja za izvajanje ciljev in nalog ter izvajanje nepridobitnih
dejavnosti društva.

III. ČLANSTVO

9. člen
Član društva lahko postane vsak, ki izrazi željo postati član. Član postane ko:
- podpiše pristopno izjavo, s katero izrazi željo postati član društva in da
sprejema določila tega statuta ter se zaveže, da se bo po njem ravnal



- vplača članarino.
Pod enakimi pogoji lahko postane član društva tudi mladoletnik do dopolnjenega 15. leta. V
tem primeru podpiše pristopno izjavo zakoniti zastopnik. Član društva pa lahko pod enakimi
pogoji postane tudi tuj državljan.
Članstvo v društvu je prostovoljno.

10. člen
Društvo ima redne in častne člane.
Redni član je lahko vsakdo, ki redno plačuje članarino ter sodeluje pri izvajanju društva.
Naziv častnega člana pridobi član ali nečlan društva, ki ima velike zasluge za razvoj in
delovanje društva. Častne člane imenuje občni zbor društva na predlog rednih članov ali
organov društva. Častni člani imajo pravico biti prisotni na sejah organov, nimajo pa pravice
odločanja.

11. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo
- s smrtjo
Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana iz društva črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v
tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu
z disciplinskim pravilnikom.
Člana se iz društva izključi:
- če grobo krši določila tega statuta in sklepe organov društva
- če s svojim ravnanjem povzroči društvu materialno škodo ali prizadene ugled društva
- če zavestno ravna zoper interese in cilje društva
- če je bil obsojen s strani sodišča za kaznivo dejanje
Član, ki mu je izrečen ukrep izključitve ima pravico do pritožbe, ki jo vloži v roku 30 dni od
prejema pismenega sklepa na občini zbor društva.
Sklep občnega zbora je dokončen.

12. člen

Pravice in dolžnosti članov

Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni ter delujejo v organih društva,
- da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva,
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim
finančnim poslovanjem,



- da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene
uspehe.
Dolžnosti članov so:
- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in
nalog društva,
- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
- da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih
dogovorjenih nalog,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane,
- da varujejo ugled društva,
- da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo
društva ter sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva.

13. člen
Društvo vodi register članov z naslednjimi podatki: ime in priimek, rojstni podatki, naslov
stalnega prebivališča, poklic, funkcija.
Osebni podatki članov, vpisanih v registru članov, se uporabljajo le za potrebe delovanja
društva.
Član prejme ob vpisu člansko izkaznico, ki je vodena pod zaporedno številko iz registra
članstva.

14. člen
Društvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Donatorji in sponzorji so lahko fizične ali
pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Le-ti lahko
sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja.

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. člen
Organi društva so :
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija.

16. člen
Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.
Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali
na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30
dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v



predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi
materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

17. člen
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni
najmanj 14 dni pred sklicem.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor
sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

18. člen
Naloge občnega zbora :
- sklepa o dnevnem redu
- sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
- sprejema program dela društva,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun,
- voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane upravnega
odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije;
- odloča o višini članarine,
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije,
- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
- dokončno odloča o izključitvi članov iz društva,
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu
z namenom in cilji društva,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
- sklepa o prenehanju društva.
Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani
upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overitelja.

19. člen
Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno
tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po
programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor šteje 13 članov. Sestavljajo ga tajnik in po en član društva, ki je zaposlen v
naslednjih institucijah: OŠ Sežana, OŠ Dutovlje, OŠ Divača, OŠ Hrpelje, OŠ Komen, Srednje
šole Srečka Kosovela Sežana, Centru za usposabljanje “Elvira Vatovec” Divača, Kosovelovi
knjižnici Sežana, dva člana društva zaposlena v VVZ Sežana, predstavnik občanov, ter en
zunanji član.



Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj dvakrat letno.
Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.

20. člen
Naloge upravnega odbora so:
- sklicuje občni zbor,
- skrbi za izvrševanje programa društva,
- pripravlja predloge aktov društva,
- pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
- upravlja s premoženjem društva,
- ustanavlja in ukinja komisije društva,
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še
dodatno naloži občni zbor.

21. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa tajnik
društva.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino prisotnih.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, števila članov
in predsednika komisije določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za
svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k
sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

22. člen
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva organizirane po
interesnem principu članov društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov
društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.
Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

23. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja
nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča
občnemu zboru kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Nadzorni odbor enkrat letno poroča
oceno o tem ali so presežki nad odhodki bili porabljeni v skladu z nameni in cilji delovanja
društva.
Nadzorni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga po en predstavnik Občine Sežana, Hrpelje-
Kozina, Divača, Komen ter en predstavnik, ki ga izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko
sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsaj 3 člani. Veljavne sklepe sprejema z
večino prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.



24. člen
Disciplinska komisija
Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4 let. Sestavljajo jo 3 člani in 2
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.
Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov. Disciplinska komisija vodi
postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

25. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
- kršitve odločb statuta,
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
društvu,
- neizvrševanje sklepov organov društva,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

26. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom
izreče disciplinska komisija so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot
drugostopenjski organ.

27. člen
Predsednik društva
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami
v državi in v tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo
4 let.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

28. člen

Tajnik društva
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.
Tajnik društva lahko po posebnem pooblastilu predsednika društva zastopa in predstavlja
društvo pred državnimi in drugimi organi ter organizacijami v državi in v tujini.
Tajnik lahko opravlja tudi delo blagajnika.
Občni zbor in tajnik društva lahko s posebno pogodbo uredita medsebojne pravice, obveznosti
in odgovornosti v skladu z veljavnimi predpisi s področja delovnega prava.
Tajnik društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.



V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

29. člen
Vir dohodkov:
- iz proračuna,
- s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih,
- z deležem sredstev Zveze prijateljev mladine,
- iz drugih virov v skladu s predpisi,
- prispevki sponzorjev,
- dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
- darila, volila,
- članarina.
Vse prihodke sme društvo uporabljati le za izvajanje svoje društvene dejavnosti, za katero je
bilo ustanovljeno.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katerega je bilo ustanovljeno.

30. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki
jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo
zaključni račun.

31. člen
Upravni odbor mora v skladu s pravili računovodskega standarda pripraviti poročilo za občni
zbor o finančnem in materialnem poslovanju tako, da se prikaže resnično stanje o premoženju
in finančnem poslovanju društva.

32. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in tajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu s predpisi s tega področja.
Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor v skladu s temi
pravili.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov
o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi
za društva.
Društvo ima svoj transakcijski račun za plačilni promet pri SKB Banki Koper, PE Sežana.

33. člen
Delo blagajnika je javno.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in
poslovanje društva.



Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaprosi društvo finančnega
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

34. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno
knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. Vsaka
delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

35. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na
sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
36. člen
Društvo lahko preneha:
- po sklepu občnega zbora z večino prisotnih članov,
- po samem zakonu.
37. člen
Če društvo preneha s svojim delovanjem preide vse premoženje po poravnavi vseh obveznosti
na sorazmerne deleže po občinah (Sežana, Divača, Komen, Hrpelje-Kozina).
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
VII. KONČNE DOLOČBE

38. člen
Pravila so bila sprejeta na rednem občnem zboru 28.03.2008 in se začnejo veljati takoj.
S tem dnem preneha veljati dosedanji pravilnik.

39. člen
Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejemajo po enakem postopku kot so bila sprejeta ta
pravila.

Sežana, dne 05.08.2009
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