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Zapisnik izredne dopisne skupščine društva Mlada akademija 

 

Skupščina je potekala prek spletne ankete na platformi Mailchimp in po elektronski pošti. 

 

Pričetek skupščine: 27. 7. 2020 ob 9:00  

Konec skupščine: 3. 8. 2020 ob 12:00 

 

Prisotni: 

Sebastian Dahle, Leon Deutsch, Ana Dolinar, Marko Drobnjak, Lara Dular, Aljaž Gaber, 

Magdalena Gapsa, Selestina Gorgieva, Anže Ivančič, Jernej Jevšenak, Martin Kavšček, Bor 

Kos, Luka Krajnc, Žiga Krajnik, Matej Kramberger, Peter Kumer, Jernej Markelj, Marion van 

Midden, Rok Novak, Jakub Odlazek Hajdarpašić, Tomaž Poredoš, Danila Rijavec, Tea Romih, 

Lucijan Skubic, Urška Slapšak, Ana Slavec, Tadej Stepišnik Perdih, Tanja Šumrada, Anja 

Uršič in Matja Zalar. 

 

Dnevni red: 

1) Sprememba statuta društva 

 

Skupščina društva Mlada akademija je obravnavala uskladitev statuta društva z Zakonom o 

društvih (ZDru-1) in Zakonom o nevladnih organizacijah (ZNOrg), še posebej v delu, ki se 

nanaša na status nevladne organizacije v javnem interesu na področju raziskovalne 

dejavnosti. 

 

Predlagane spremembe statuta in rezultati glasovanja: 

 

Sprememba Za Proti Vzdržan/-a Neveljavne 

glasovnice 

1) V prenovljenem statutu se za 

izboljšanje preglednosti pod zaporednimi 

številkami členov v oklepaju doda kratek 

opis vsebine členov. 

29 0 0 1 

2) Vsebina prenovljenega statuta se 

deloma prerazporedi, da se doseže bolj 

logično zaporedje členov. Popravijo se 

slovnične in tipkarske napake. 

29 0 0 1 

3) V prenovljeni statut se doda 1. člen z 

opisom statuta kot pravnega akta. 

29 0 0 1 

4) V skladu z 2. členom Zakona o društvih  

se v 2. členu prenovljenega statuta 

(dejavnost in načela delovanja) poudari 

enakopravnost združevanja članov. 

29 0 0 1 

5) V prenovljenem statutu se v 3. členu 

(pravna osebnost in zastopanje) določi, 

27 1 1 1 
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da društvo zastopata dve osebi: 

predsednik in eden izmed članov 

upravnega odbora ali nadzorne komisije, 

ki ga/jo imenuje skupščina. 

6) V prenovljenem statutu se v 8. člen 

(naloge društva) in 9. člen (program dela) 

prenesejo določila za pridobitev/ohranitev 

statusa nevladne organizacije v javnem 

interesu na področju raziskovalne 

dejavnosti. 

29 0 0 1 

7) V prenovljeni statut se doda 11. člen 

(omejitve članstva). 

24 2 3 1 

8) V prenovljenem statutu se v 17. členu 

(sklepčnost skupščine) spremenijo 

določila za sklepčnost skupščine. 

24 1 4 1 

9) V prenovljenem statutu se iz 26. člena 

(podpredsednik društva) črta določilo o 

karierni stopnji predsednika in 

podpredsednika društva. 

24 3 2 1 

10) V prenovljenem statutu se 32. člen 

(premoženje društva) uskladi s 1. členom 

Zakona o društvih. 

29 0 0 1 

11) V prenovljenem statutu se v 33. člen 

(razpolaganje s finančnimi in materialnimi 

sredstvi) prenesejo določila za 

pridobitev/ohranitev statusa nevladne 

organizacije v javnem interesu na 

področju raziskovalne dejavnosti. 

29 0 0 1 

12) V prenovljenem statutu se v 34. člen 

(presežek prihodkov nad odhodki) 

prenesejo določila iz 1. člena Zakona o 

društvih. 

29 0 0 1 

13) V prenovljenem statutu se v 35. členu 

(bančni račun, finančne in materialne 

listine) podpredsedniku društva podeli 

možnost upravljanja s poslovnim računom 

društva. 

28 1 0 1 

14) V prenovljenem statutu se 36. člen 

(finančna evidenca) uskladi z Zakonom o 

društvih. 

29 0 0 1 

15) Iz prenovljenega statuta se črta 28. 

člen obstoječega statuta, saj tako Zakon o 

društvih kot Zakon o nevladnih 

organizacijah zahtevata nepridobitno in 

neprofitno delovanje društva. 

29 

 
 
 
 
 

0 0 1 

mailto:info@mladaakademija.si
http://www.mladaakademija.si/


Društvo Mlada akademija 
 

info@mladaakademija.si 
http://www.mladaakademija.si 

 

 

 
Stran 3/1 

 

 

16) V prenovljenem statutu se 37. člen 

(prenehanje društva) uskladi z Zakonom o 

društvih Zakonom o nevladnih 

organizacijah. 

28 0 1 1 

17) Za novi zastopnici društva se do 

konca mandatnega obdobja 2019-2021 

imenuje dr. Teo Romih (aktualno 

predsednico društva) in dr. Majdo Pavlin 

(aktualno predsednico nadzorne 

komisije). 

27 0 2 1 

DOPOLNILO 1: V 3. člen prenovljenega 

statuta (pravna osebnost in zastopanje) 

dodajo omejitve pooblastil zastopnikov 

društva. 

6 0 20 1 

DOPOLNILO 2: V 37. člen prenovljenega 

statuta (prenehanje društva) se zapiše, da 

za sejo, kjer bi se hipotetično odločalo o 

preneganju društva, znižani kvorum iz 17 

člena (sklepčnost skupščine) ne velja. 

6 0 20 1 

 

 

Vse predlagane spremembe statuta so bile potrjene z večino glasov. 

 

 

 

Zapisnik skupščine pripravila: dr. Tea Romih 

 

Zapisnik overovila: dr. Ana Slavec  

 

 

Ljubljana, 3. 8. 2020 
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