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UPRAVNI ODBOR 

 
Izvleček  sklepov seje z dne 20.10.2016 
 
 
Upravni odbor AMTK Ljubljana je na svoji seji dne 20.10 2016 obravnaval predlog novega statuta 
AMZS, ki je v javni obravnavi in sprejel naslednje pripombe:  
 
- 3. člen osnutka statuta in smiselno naprej, uporaba termina "član AMZS"? 
Glede na dejstvo, da fizične osebe ne morejo biti člani zveze društev, v našem primeru pa so člani,  
člani društev in ne zveze, takšna opredelitev ni primerna. Uporaba takšnega termina vnaša pojmovno 
zmedo, tako pri članih samih kot tudi pri društvih. Društva, ki delamo s člani se dnevno srečujemo z 
zagato članov, čigavi člani so? 
Predlog:  Namesto termina »član AMZS« naj se uporablja termin »član članice«. 
 
- 8. točka 7. člena določa: »vodi in vzdržuje osrednjo evidenco članov AMZS, skrbi za obnavljanje 
članarine članov AMZS ter vodi računovodske posle, ki se nanašajo na plačevanje članarine članov 
AMZS«. 
S takšno dikcijo AMZS prevzema osnovno oz. temeljno dejavnost društev v zvezi z njihovimi člani. V 
izogib zapletom je potrebno spremeniti oz. dopolniti to točko, da bo nedvoumno jasno, da to 
dejavnost izvaja v imenu tistih članic, ki jo za to pooblastijo. 
Predlog:  »vodi in vzdržuje osrednjo evidenco članov članic AMZS, skrbi za obnavljanje članarine 
članov članic AMZS ter vodi računovodske posle, ki se nanašajo na plačevanje članarine članov članic 
AMZS, za tiste članice, ki jo za to pooblastijo«. 
 
- V. poglavje v 10. in 11. členu opredeljuje »polnopravno in posebej pridruženo članstvo«. 
Ker vsi skupaj želimo odpirati AMZS za čim več članic in s tem tudi več članov, izražamo pomisleke 
nad delitvijo na »več in manj pravno« članstvo. Vsem, tudi športnim društvom je potrebno ponuditi 
enakopravno članstvo v AMZS, zato predlagamo, da se 10. in 11. člen združita v en člen, ki bi 
opredeljeval »članstvo«, brez predznakov »polnopravno in pridruženo«. Prav tako predlagamo, da 
prvi pogoj za članstvo »da šteje najmanj 50 članov« spremenimo v: »da šteje najmanj 30 članov«. 
Željo po razlikovanju društev pri upravljanju zveze, kar obravnavajo 20., 26. in 27. člen, pa se lahko 
uredi z drugačnim načinom pravice do glasovanja na skupščini in drugih organih kot npr.: društva, ki 
se ukvarjajo samo s športom imajo pravico glasovanja samo pri točkah dnevnega reda, ki obravnavajo 
šport. Konkretni predlogi sledijo v nadaljevanju, pri konkretnih členih statuta. 
 
- 7. alineja 14. člena, potrebno je bolj definirati pojem "članarina".  
 V praksi društva ne plačujejo posebne društvene članarine, ampak odvajajo del članarine svojih 
članov, en del za delovanje zveze, drugi pa za izvajanje storitev skupnih članskih ugodnosti. 
Predlog: 7. alineja naj se glasi: »del članarine svojih članov za namene delovanja zveze in izvajanja 
skupnih članskih ugodnosti«. 
 
- 20. člen opredeljuje postopke volitev v organe AMZS.  
Pri postopku kandidiranja in izvolitve članov Upravnega odbora dokaj natančno opredeljuje izvolitev 
predstavnikov regij, pušča pa preveč odprt postopek evidentiranja treh članov – vodij področij 
(članstvo, varna mobilnost, šport). 
Potrebno bi bilo, tudi pri teh članih UO, vsaj nakazati postopek kandidiranja in predlaganja 
kandidatov, ki jih skupščini kasneje predlaga kandidat za predsednika kot svojo listi. 
Opcij je lahko več, sam pa se nagibam k naslednji rešitvi: 



Kandidate za člane UO – vodje področij predlagajo društva – članice AMZS, ki se aktivno ukvarjajo s 
posameznimi področji (društva, ki aktivno delujejo na področju članstva predlagajo vodjo področja 
članstvo, športna društva kandidata za vodjo področja šport, društva, ki aktivno delujejo na področju 
varne mobilnosti pa vodjo področja varna mobilnost). Kandidat za predsednika pa izmed prispelih 
predlogov izbere  kandidate, ki jih predlaga skupščini v potrditev. 
 
- 2. točka 26. člena predvideva, da »vsaka članica ima enega zastopnika, ki lahko na skupščini odloča v 
imenu članice« . Ta rešitev ni najboljša,  v skladu z predlaganimi alternativami za V. poglavje (10. in 
11. člen), zato predlagam alternativo tej rešitvi in sicer: 
» vsaka članica ima največ tri glasove, za vsako področje delovanja (članstvo, varna mobilnost, šport) 
po enega« 
 
- skladno z morebitno spremembo 26. člena je potrebno smiselno popraviti tudi 27. člen, 
- 4. točka 27. člena določa, da bi, ob upoštevanju sedanjih formulacij v 26. in 27. členu, statut lahko 
sprejemalo in spreminjalo le 17 zastopnikov. To ni dobro? 
Predlog: »Za sprejem Statuta in njegovih sprememb je potrebna najmanj polovica vseh glsov«. 
 
- VII/8, Odgovornemu uredniku Motorevije in uredniškemu svetu je dodeljeno posebno mesto v 
statutu? Neprimerljiva teža z drugimi organi in delovnimi telesi? 
Predlog: Odgovorni urednik in uredniški svet Motorevije, naj se v Statutu vrednostno izenači z 
drugimi primerljivimi organi in strokovnimi sodelavci. 
 
Pripombe in predloge Upravnega odbora AMTK Ljubljana se posredujejo AMZS in objavijo na spletni 
strani www.amtk.si. 
 
S spoštovanjem! 
 
Rado Stojanovič, predsednik AMTK Ljubljana 
 
 


