
Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (uradni list RS, št. 61/2006) je ustanovni zbor dne 
31.03.2008 sprejel sklep o ustanovitvi društva Avto Klub »New Mini Drivers«, Novakova 
1, 1000 Ljubljana in v ta namen sprejel naslednji  

 

STATUT 
društva 

Avto klub »NEW MINI DRIVERS«,  

Novakova 1, 1000 Ljubljana 

 
I.  Splošne določbe 

 
1. člen 
 

Društvo se imenuje »Avto Klub - New Mini Drivers« (v nadaljnem besedilu Klub).  
 

2. člen 
 

Klub je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun. Sedež Kluba je v 
občini Ljubljana, Novakova ulica 1. V pravnem pomenu zastopa Klub predsednik Kluba, 
ki je zastopnik Kluba. 
 

3. člen 
 

Klub ima svoj znak in žig.  
Znak Kluba je krog črne barve, ki predstavlja središče znaka, iz katerega se iz leve in 
desne strani iztezata po eno sivo krilo. V sredini kroga je na črnem ozadju s sivo barvo z 
velikimi črkami napisana besedna zveza NMD. 
Žig Kluba je pravokotne oblike z napisom: v prvi vrstici »AVTO KLUB«, v drugi vrstici 
»NEW MINI DRIVERS« in v tretji vrstici Novakova 1, 1000 Ljubljana.  
 

4. člen 
 

Klub je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki želijo delovati z 
namenom združevanja ljubiteljev vozil znamke Mini, za napredek avto-moto turizma ter 
varnosti v cestnem prometu z namenom, da uresničujejo svoje in splošne družbene 
interese, ki združujejo, vključujejo in povezujejo članstvo na amaterski osnovi. 
 

5. člen 
 

Klub deluje na območju republike Slovenije. 
Klub lahko sodeluje z drugimi klubi, društvi in zvezami društev v Republiki Sloveniji, ki 
imajo podobne interese. Klub lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodno 
mednarodno društvo ali zvezo mednarodnih društev, ki imajo podobne interese in cilje s 
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pogojem, da dejavnost tega mednarodnega društva ali zveze mednarodnih društev ni v 
nasprotju z interesi Republike Slovenije oziroma, da ima v primeru, da deluje na 
območju Republike Slovenije, dovoljenje za delovanje s strani Vlade Republike 
Slovenije. 
 
 

II. Namen, naloge in cilji kluba 
 

6. člen 
 
Klub uresničuje skupne cilje članov z dogovarjanjem, medsebojnim povezovanjem in 
usklajevanjem. 
Klub uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami in dejavnostjo:  
 

• z delovanjem na področju razvoja in napredka avto-moto turizma s poudarkom na 
združevanju lastnikov in lastnic vozil Mini, 

• organizira piknike in druga družabna srečanja članov društva z namenom 
druženja in izmenjave izkušenj, 

• s svojo programsko usmeritvijo prispeva k promociji vozil Mini, 
• aktivno pridobiva nove člane društva, 
• organizira skupinske udeležbe šole varne vožnje za izpolnjevanje prometne in 

tehnične kulture članov in drugih občanov, s posebnim poudarkom na mladini, 
• goji med avtomobilisti in motociklisti ter drugimi udeleženci v cestnem prometu 

vzajemno pomoč in čut za skupno odgovornost humanizma, 
• ima prostovoljno oziroma nepridobitno svetovanje v zvezi z avtomobili Mini 

(nakup, vzdrževanje, tehnični nasveti,..), 
• s povezovanjem in vzdrževanjem stikov z drugimi avto-moto organizacijami v 

Sloveniji in tujini, 
• da sodeluje s krajevnimi skupnostmi, občinami, društvi, podjetji, ter drugimi 

množičnimi družbenimi organizacijami, 
• druge naloge v skladu z interesi članov in sklepi organov Kluba. 

 
 

7. člen 
 
Klub se ob svoji osnovni dejavnosti iz 6. člena teh pravil ukvarja še s stransko pridobitno 
dejavnostjo: 

• prirejanje javnih prireditev v naravnem okolju ali zaprtem prostoru, 
• trženja oglasnega prostora na internetni strani za sponzorje in donatorje Kluba. 

Klub bo registriral svojo spletno stran na internetu, na kateri bodo objavljeni 
donatorji in sponzorji, ki so pripomorali s svojimi sredstvi za izvajanje ciljev in 
nalog kluba.  

 
 
III. Članstvo 
 

8. člen 
 
Član društva lahko postane vsakdo, ki vodstvu Kluba odda v celoti izpolnjeno pristopno 
izjavo, s katero se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom in drugimi akti Kluba. 
Članstvo v Klubu je prostovoljno. Vsakdo lahko postane član Kluba pod enakimi pogoji. 
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Pravice in dolžnosti članov ureja statut Kluba. Članstvo v Klubu je lahko redno in častno. 
O sprejetju odločajo člani vodstva ob prejemu pristopne izjave.  
 
Član društva lahko postane tudi pravna oseba ali oseba javnega prava. Pravno osebo v 
društvu zastopa pooblaščena oseba. Član društva lahko postane tista pravna oseba ali 
oseba javnega prava, katere pooblaščeni predstavnik poda pristopna izjavo, s katero 
potrdi, da pozna dejavnost, statut in druga pravila društva in se z njimi strinja. O 
sprejemu v društvo odloča vodstvo Kluba. 
 
Član Kluba lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan, ki sprejema vsebino 
statuta Kluba ter plača članarino Kluba. 
 

9. člen 
 
Člani lahko za svoje delo prejmejo nadomestila za prevoze in materialne stroške, ki so 
nujni za organiziranje osnovne dejavnosti Kluba, skladno s sklepom vodstva Kluba. 
Vodstvo Kluba lahko določi, da se za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član Kluba 
pokaže pri svojem delu, članu nameni ustrezna nagrada. 
 

10. člen 
 
Redno članstvo 
 
Status rednega člana pridobi avtomatično vsak član, ko plača članarino za tekoče leto. 
Redni člani imajo pravico voliti in biti voljeni v organe Kluba ter sodelovati pri delu 
organov Kluba. 
Status rednega člana posamezniku zamrzne in se spremeni v status simpatizerja, če v 
roku 10 dni od prejema poziva za plačilo članarine ne plača članarine za tekoče leto. V 
tem primeru se mu do plačila članarine zamrznejo vse pravice izhajajoče iz statusa 
rednega člana.  
 

11. člen 
 
Častno članstvo 
 
Status častnega člana dobi redni član Kluba, ki ima posebne zasluge za razvoj in 
uspešno delo Kluba. Naziv častnega člana Kluba lahko Klub podeli tudi nečlanu, ki ima 
velike zasluge za razvoj in uspešno delo Kluba. Častne člane predlaga vodstvo Kluba, 
status častnega člana pa podeljuje in odvzema občni zbor na predlog vodstva.  
 

12. člen 
 
Pravice članov društva 
 
Pravice članov so:  

- da volijo in so izvoljeni v organe Kluba, če imajo status rednega ali častnega 
člana, 

- da sodelujejo pri delu organov Kluba, 
- da dajejo predloge in nasvete organom Kluba k delu in izpolnjevanju nalog, 
- da sodelujejo na prireditvah Kluba ter zastopajo Klub na prireditvah doma in v 

tujini, 
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- da lahko dobijo povrnjene materialne stroške, ki nastanejo v zvezi z dejavnostjo v 
Klubu, če je bilo tako dogovorjeno, 

- da dobivajo pohvale in nagrade za dosežene uspehe pri delovanju Kluba, 
- da organizirajo, vodijo in se udeležujejo tistih dejavnosti in aktivnosti znotraj 

Kluba, ki jih je potrdilo vodstvo Kluba in/ali občni zbor 
- da v skladu s svojimi sposobnostmi zastopajo interese in cilje Kluba. 

 
13. člen 

 
Dolžnosti članov kluba 
 
Dolžnosti članov so: 

- da spoštujejo statut in druge akte Kluba ter sklepe organov Kluba, 
- volijo organe društva in so vanje lahko izvoljeni,  
- da redno plačujejo članarino, če imajo status rednega člana, 
- z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega 

programa društva,  
- da skrbijo za objekte Kluba in druga sredstva, s katerimi Klub razpolaga, 
- opravljajo druge dolžnosti, ki izhajajo iz zakona ali aktov društva.  

 
14. člen 

 
Prenehanje članstva 
 
Članstvo v Klubu preneha: 
a) z izstopom,  
b) z izključitvijo,  
c) s črtanjem,  
d) s smrtjo, 
e) s prenehanjem obstoja Kluba. 
 
Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda vodstvu Kluba pisno izjavo o izstopu. 
  
Član se črta iz društva, če ne plača članarine v tekočem letu do določenega datuma. 
Članu se pred črtanjem pošlje opomin. 
 
Člana se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti 
interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje. Zoper 
odločbo o izključitvi se lahko član v roku 15 dni pritoži občnemu zboru. 
 
Status častnega člana preneha z odvzemom tega statusa. Status častnega člana lahko 
častnemu članu odvzame občni zbor na podlagi pobude najmanj 10 rednih članov. 
 

IV. Organi Kluba 
 

15. člen 
 
Organi Kluba so: 

1.) občni zbor 
2.) vodstvo 
3.) nadzornik 
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Volitve v organe Kluba so javne in se opravljajo na zasedanju občnega zbora kluba. 
 

16. člen 

Občni zbor 

Občni zbor Kluba je reden in izreden. 

Reden občni zbor Kluba se sklicuje enkrat letno s pisnimi vabili vsem članom Kluba. 
Zbor sklicuje predsednik Kluba, v njegovi odsotnosti ali nezmožnosti pa podpredsednik. 

Izredni občni zbor skliče vodstvo ali pa najmanj ena tretjina članov Kluba. Vodstvo je 
dolžno najpozneje v 30 (tridesetih) dneh po podanem predlogu le-tega sklicati. V 
primeru, da vodstvo ne skliče izrednega občnega zbora v predhodno navedenem roku, 
ga lahko skličejo predlagatelji. 
Na izrednem občnem zboru se obravnavajo samo tiste zadeve zaradi katerih je le-ta bil 
sklican.  
 
Zasedanja občnega zbora sklicuje vodstvo s pisnim vabilom, katerega obvezna vsebina 
so: datum, kraj, ura pričetka zasedanja in dnevni red občnega zbora. Člani društva 
predlagajo vsebino dnevnega reda, ki ga v pisni obliki vsaj 8 dni pred sklicem občnega 
zbora posredujejo vodstvu, ki o predlogu dokončno odloči. 

17. člen 

Občni zbor je sklepčen, če je na njem prisotnih več kot polovica vseh članov. 

Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 1 uro, nakar 
občni zbor veljavno sklepa, ne glede na število prisotnih članov. 

Odločitev občnega zbora je izglasovana, če za predlog odločitve glasuje več kot 
polovica navzočih članov Kluba. 

Glasovanje je praviloma javno, razen če se člani z glasovanjem odločijo za tajno 
glasovanje. 

18. člen 

Sklepi rednega ali izrednega občnega zbora so obvezujoči za vse člane in organe 
Kluba. 

Vodstvo je za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij odgovorno občnemu zboru 
Kluba. 

19. člen 

Delo občnega zbora društva vodi predsednik Kluba, v primeru njegove odsotnosti pa 
podpredsednik z istimi pooblastili kot jih ima predsednik ali pa vodstvo izbere svojega 
člana, da vodi delo občnega zbora. 
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V primeru odsotnosti predsednika in ostalih članov vodstva, lahko predlagatelj zbora 
izbere svojega člana, da vodi delo občnega zbora. 

Vodstvo o svojem delu in o prejetih sklepih poroča vsaj enkrat letno občnemu zboru 
Kluba. 

20. člen 

Naloge občnega zbora: 

- sprejema statut ter spremembe in dopolnila statuta, 
- sprejema disciplinski pravilnik in pravilnik o finančno-materialnem 

poslovanju, 
- sprejema delovni in finančni program Kluba, sklepa o nakupu in odtujitvi 

nepremičnin in vrednejših premičnin, 
- potrjuje zaključni račun Kluba, 
- določa višino članarine, 
- razpravlja o delu in poročilih vodstva in drugih organov, ki jih voli, 
- odloča o predlogih in pritožbah za katere je pristojen ali če so bili 

naslovljeni direktno nanj, 
- voli in razrešuje predsednika, podpredsednika in blagajnika 
- imenuje častne člane, 
- odloča o pritožbah proti sklepom vodstva Kluba in nadzornika, 
- odloča o združitvi Kluba z drugo sorodno organizacijo, 
- odloča o prenehanju Kluba, 
- opravlja druge naloge, ki so mu poverjene po določilih teh pravil. 
 
21. člen 

 
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše predsednik Kluba in zapisnikar. 
 
Zboru članov smejo prisostvovati vsi, ki želijo biti neposredno informirani o delovanju 
Kluba, vendar nimajo pravice glasovanja. 
Nepovabljeni prisotni ne smejo s svojo navzočnostjo motiti dela občnega zbora, ker jih v 
nasprotnem lahko predsednik da odstraniti s seje občnega zbora. 

22. člen 

Vodstvo 

Vodstvo je izvršilni organ društva in opravlja organizacijske, strokovno tehnične, upravno 
administrativne zadeve društva ter vodi društvo med dvema občnima zboroma po 
programu in sklepih na občnem zboru. 

Vodstvo ima naslednje naloge: 

• izvršuje sklepe občnega zbora, 
• sprejema sklepe s področja tekočega delovanja,  
• odloča o sprejemu novih članov, 
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• med dvema sejama občnega zbora odloča o vseh vprašanjih, razen o tistih, ki 
so v izrecnih pristojnostih občnega zbora, 

• skrbi za finančno-materialno poslovanje, pripravlja predlog finančnega načrta,  
• pripravlja gradivo za seje občnega zbora, 
• odloča o priznanjih in pohvalah, 
• določa višino članarine, 
• upravlja s premoženjem Kluba 
• voli nadzornika. 

Vodstvo se praviloma sestaja štirikrat letno ali pogosteje, če to zahteva dejavnost 
društva. Seje vodstva sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa eden 
od članov vodstva. Vodstvo sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. 
Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina vseh prisotnih članov. Če je rezultat 
neodločen, odloči glas predsedujočega.  

Vodstvo je za svoje delo odgovorno občnemu zboru Kluba. 

23. člen 

Vodstvo sestavljajo: 
1. predsednik 
2. podpredsednik  
3. blagajnik  

 
Vsi člani vodstva so izvoljeni za dobo 4 (štirih) let, z možnostjo ponovne izvolitve. 
 

24. člen 

Zastopnik Kluba - predsednik kluba 

Zastopnik kluba je predsednik Kluba. Za predsednika je lahko izvoljen le član Kluba.  
Mandat predsednika traja 4 (štiri) leta z možnostjo ponovne izvolitve. 

Predsednik Kluba že v postopku kandidature občnemu zboru predlaga podpredsednika 
in blagajnika. V primeru prenehanja funkcije predsednika Kluba, do izvolitve novega 
predsednika opravlja njegove naloge podpredsednik. Vodstvo nadaljuje z opravljanjem 
tekočih dejavnosti do izvolitve novega predsednika. 

Predsedniku Kluba pri njegovem delu pomaga podpredsednik in opravlja v dogovoru z 
njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Če je predsednik odsoten, ga 
nadomešča podpredsednik. 

27. člen 
 

Podpredsednik 
 

Podpredsednika Kluba iz vrst članov Kluba predlaga predsednik za dobo 4 (štirih) let in 
je po izteku te lahko ponovno imenovan. 
Podpredsednik Kluba je za svoje delo odgovorna predsedniku in občnemu zboru. 
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28. člen 
 
Blagajnik 

Blagajnik kluba vodi gotovinsko poslovanje Kluba in transakcije preko poslovnega 
računa, ki ga Klub odpre pri banki. Opravljanje finančno-računovodskih opravil, ki mora 
biti v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi za društva se lahko poveri pravni 
ali fizični osebi, ki opravlja takšno dejavnost ali tudi osebi, ki takšna znanja poseduje in 
to na podlagi pogodbe o delu. 

27. člen 
 
Nadzornik 
 
Nadzornika izvoli občni zbor. Nadzornik ne more biti obenem član drugih organov 
društva razen občnega zbora. 
  
Nadzornik je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati pisno vsaj enkrat v 
koledarskem letu. Nadzornik je izvoljen za dve leti. Ukrepa na lastno in zunanjo pobudo.   
 
Pravice in dolžnosti nadzornika so:  
a) izvajanje pravil in drugih splošnih aktov društva,  
b) nadziranje zakonitosti dela,  
c) nadziranje materialnega in finančnega poslovanja društva,  
d) podajanje ocene, ali so presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za namene in 

nepridobitne dejavnosti društva, 
e) spremlja delo vodstva in drugih organov društva,  
f) uresničevanje ter varstvo pravic članov in organov društva,  
g) uresničevanje drugih pravic, dolžnosti in interesov članov,  
h) sklicevanje izrednega občnega zbora,  
i) odločanje o pritožbah proti sklepom vodstva. 
 

28. člen 

Disciplinski postopek 

Disciplinski postopek zoper člana lahko predlaga vodstvo, občni zbor ali nadzornik. O 
disciplinskem postopku odloča občni zbor na redni ali izredni seji. Disciplinski postopek 
se lahko proti članu predlaga ob naslednjih kršitvah: 

a) neizpolnjevanje pravil in drugih splošnih aktov društva,  
b) neizpolnjevanje sklepov organov društva,  
c) delovanje v nasprotju z interesi in cilji društva.  
 
Občni zbor lahko v disciplinskem postopku izreče članom društva naslednje ukrepe:  
a) opomin,  
b) opomin pred izključitvijo ali  
c) izključitev.  
 
Odločitev občnega zbora je dokončna. 
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V. Materialno-finančno poslovanje 
 

29. člen 
 

Klub pridobiva sredstva iz naslednjih virov:  
• s članarino, 
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Kluba, 
• z darili in volili, 
• s prispevki donatorjev in sponzorjev, 
• iz javnih sredstev, 
• iz stranskih pridobitnih dejavnosti, 
• iz drugih virov. 

 
30. člen 

 
Če Klub pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga 
mora porabiti za izvajanje ciljev in nalog Kluba.  
 

31. člen 
 
Sponzorji Kluba so lahko po pogodbi fizične ali pravne osebe, ki Klubu materialno ali 
kako drugače pomagajo. Za sodelovanje s sponzorji se z ustreznimi pogodbami urejajo 
medsebojni odnosi oziroma pravice in dolžnosti.  
 

32. člen 
 
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, v primeru njegove odstotnosti pa 
podpredsednik Kluba.  
 

33. člen 
 
Premoženje Kluba sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Kluba in so kot 
takšne pisane v inventarno knjigo. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor, 
o nakupu in odtujitvi premičnin pa vodstvo. S premoženjem Kluba upravlja vodstvo. 
 

34. člen 
 

Finančno poslovanje Kluba se vodi na podlagi Pravilnika o finančnem in materialnem 
poslovanju »AVTO KLUB – NEW MINI DRIVERS«, ki ga sprejme občni zbor v skladu z 
Zdru-1 in računovodskimi standardi za društva. 
 
 
VI. Prenehanje Kluba 

 
35. člen 

 
Klub preneha:  

• po sklepu občnega zbora, 
• na podlagi določil Zakona o društvih, 
• zaradi spojitve z drugimi društvi ali klubi, 
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• zaradi pripojitve k drugemu društvu ali klubu. 
 

36. člen 
 
Sklep o pripojitvi k drugemu društvu ali spojitve z drugimi društvi sprejme občni zbor. V 
teh primerih preide premoženje društva na društvo h kateremu bi se pripojilo oz. na 
društvo, ki bi nastalo s spojitvijo z drugimi društvi. 
 
 
Sklep o prenehanju Kluba sprejme občni zbor. Premoženje se v tem primeru po 
poravnavi obveznosti prenese na sorodno društvo, ki ga določi občni zbor društva 
skupaj s sklepom o prenehanju društva.  
 
VII. Končne določbe 

 
37. člen 

 
Tolmačenje statuta Kluba opravlja občni zbor. 
Spremembe in dopolnitve tega statuta se opravijo po istem postopku kot njegovo 
sprejetje. 
 
 
 
 
 
 
                          Anže Andoljšek 
  
 
 
                                                              predsednik društva Avto klub »New Mini Drivers« 
 
 
                                                        
 
 
Kraj in datum: Ljubljana, 23. april 2008 
 


