
Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, štev. 61/06), ter pravilnika zveze 
radioamaterjev Slovenije, smo člani Radiokluba Radlje ob Dravi, na svojem zboru članov 
dne, 26.04.2008 sprejeli in dopolnili 
 
 

PRAVILA RADIOKLUBA RADLJE OB DRAVI 
 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Z namenom, da bi organizirano uresničevali skupne in posamezne interese, dejavnosti in 
aktivnosti na področju radioamaterstva, druženja, telekomunikacij, je bil ustanovljen 
Radioklub Radlje ob Dravi. 
 

2. člen 
 
Radioklub Radlje ob Dravi je pravna oseba zasebnega prava, ki jo zastopa predsednik društva. 
 

3. člen 
 
Radioklub ima pečat okrogle oblike s premerom 30mm, ter z napisom: 
RADIOKLUB RADLJE ob DRAVI z emblemom ZRS v sredini. 
 

4. člen 
 
Sedež radiokluba Radlje ob Dravi je  Radelca 23, 2360 Radlje ob Dravi. 
 

5. člen 
 
Radioklub Radlje ob Dravi je član Zveze Radioamaterjev Slovenije. 
Radioklub Radlje ob Dravi se lahko včlani tudi v druge organizacije, ki uresničujejo 
radioamatersko dejavnost, telekomunikacije ali delujejo na področju tehnične kulture in 
izobraževanja. 
 

6. člen 
 

Namen, cilji in dejavnost Radiokluba Radlje ob Dravi so: 
- popularizirati tehnično kulturo na področju elektronike in telekomunikacij v teoriji in praksi 
- tehnično izobraževati, usposabljati in vzgajati članstvo na področju radiotehnike, razvijati in 
vzpodbujati veselje do konstruktorstva, tehničnega raziskovanja, komuniciranja preko 
radijskih postaj in drugih radioamaterskih dejavnosti 
- vzgajati članstvo v radioamaterskem duhu, humanosti, prijateljstvu, medsebojnem 
spoštovanju in sodelovanju 
- preko amaterskih radijskih postaj in drugih oblik komunikacijskih sredstev, sodelovati in 
nuditi pomoč pri zaščiti in reševanju človeških življenj, ter materialnih dobrin ob 
elementarnih in drugih nesrečah in nevarnostih 
- organizirati delo in akcije, ki so v interesu članstva in pripomorejo k organizacijskem in 
tehničnem napredku radiokluba. 
 



7. člen 
 

Delovanje radiokluba je javno in temelji na načelih demokratičnosti, humanosti in v skladu z 
radioamaterskim kodeksom. 

Javnost dela društvo uresničuje tako, da obvešča svoje člane, ter zainteresirane organizacije in 
javnost o svojem delu preko internetne domače spletne strani na spletnem naslovu 
http://users.volja.net/kozjak/ in da omogoča članom in drugim organizacijam vpogled v svoje 
delo. 

 
 

II. ČLANSTVO 
 

8. člen 
 
Članstvo v Radioklubu Radlje ob Dravi je prostovoljno in se letno obnavlja. Kdor želi v 
prihodnjem koledarskem letu obnoviti članstvo, mora do roka, ki ga določi upravni odbor, 
poravnati letno članarino in izpolniti, morebitne druge obveznosti, ki jih določi zbor članov ali 
upravni odbor radiokluba. 
 

9. člen 
 
O sprejemu v članstvo radiokluba odloča upravni odbor. Član Radiokluba Radlje ob Dravi, 
lahko postane vsak, ki sprejme ta pravila in izpolnjuje še naslednje pogoje: 
 

- da je državljan držav evropske unije 
- da ni bil predhodno disciplinsko obravnavan in kaznovan za neodgovorno delo in 

obnašanje v radioamaterstvu, ter ni kršil radioamaterskega kodeksa. 
- da njegovo dosedanje ravnanje ni v nasprotju z pravili Radiokluba Radlje ob Dravi . 

 
Upravni odbor lahko zavrne sprejem v članstvo, če ugotovi, da posameznik ne izpolnjuje 
gornjih pogojev. Zoper sklep upravnega odbora, o zavrnitvi sprejema v članstvo, je dovoljena 
pritožba na zbor članov radiokluba. Odločitev zbora članov je dokončna. 
 

10. člen 
 
Pravice članov Radiokluba Radlje ob Dravi  so: 
 

- da dajejo predloge in pobude za delo organov kluba 
- da volijo predstavnike in so lahko voljeni v organe radiokluba 
- da sodelujejo pri oblikovanju in realizaciji programov dela radiokluba 
- da v skladu z veljavnimi predpisi uporabljajo vsa telekomunikacijska sredstva, ter 

opremo radiokluba. 
- da prejmejo nagrade in priznanja za svoje delo in dosežene uspehe. 

 
11. člen 

 
Dolžnosti članov Radiokluba Radlje ob Dravi so: 
 

- da uresničujejo svoj del sprejetih in dogovorjenih nalog v okviru programa dela 
radiokluba 

http://users.volja.net/kozjak/


- da redno plačujejo dogovorjeno članarino 
- da uresničujejo sklepe organov radiokluba 
- da se pri svojem delu obnašajo v skladu z zakonom o telekomunikacijah in 

radioamaterskem kodeksu 
 
 

12. člen 
 
Članstvo v Radioklubu Radlje ob Dravi  preneha: 
 

- s prenehanjem delovanja radiokluba 
- s smrtjo člana 
- z izstopom člana 
- s črtanjem člana iz članstva zaradi neplačevanja članarine 
- z izključitvijo člana 

 
 
Pred prenehanjem članstva v radioklubu je le ta dolžan poravnati vse odprte dotedanje 
obveznosti do radiokluba. S prenehanjem članstva v radioklubu izgubi dotedanji član vse 
pravice in dolžnosti po teh pravilih. 
 
 

13. člen 
 
Radioklub Radlje ob Dravi ima tudi simpatizerje, oziroma podporne člane društva, ki z 
svojim delom ali prispevki pripomorejo k boljšemu delovanju društva. 
Podporne člane ne zavezujejo dolžnosti in nimajo pravic iz teh pravil radiokluba. 

 
 

III. ORGANI RADIOKLUBA  
 

14. člen 
 
Organi radiokluba so: 
 

- zbor članov 
- upravni odbor 
- nadzornik 

 
Mandat članov v organih radiokluba je šest let in so lahko ponovno izvoljeni. 

 

ZBOR ČLANOV 
 

15. člen 
 
Zbor članov radiokluba je najvišji organ upravljanja v radioklubu. 
Sestavljajo ga vsi člani radiokluba. 
 
 



16. člen 
 
 
Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor radiokluba 
vsako leto v skladu z zakonom o društvih najkasneje do zadnjega aprila tekočega leta. 
Vsakih šest let pa opravi tudi volitve organov radiokluba. 
Na zahtevo upravnega odbora ali ene tretjine članov radiokluba, se lahko skliče izredni zbor 
članov. 
 

17. člen 
 
Delo zbora članov radiokluba je javno. Zasedanje vodi tričlansko delovno predsedstvo. Zbor 
članov je sklepčen, če je prisotnih vsaj polovica vseh članov radiokluba. V primeru, da je 
prisotnih manj kot polovica, vendar več kot tretjina članov radiokluba, lahko delovno 
predsedstvo, ko ugotovi, da so bili člani pravilno in pravočasno vabljeni, po 15 minutnem 
čakanju odloči, da se zbor članov izvede ob ugotovljeni udeležbi. V takem primeru so 
veljavni sprejeti sklepi, če je zanje glasovalo več kot dve tretjini prisotnih članov. 
Zbor članov sprejema sklepe z navadno večino, razen v primeru iz prejšnjega odstavka. 
 
 

18. člen 
 
Volitve organov so praviloma javne, razen če zbor članov odloči drugače. 
 

19. člen 
 
Delo zbora članov: 
 

- razpravlja in sklepa o poročilih o delu upravnega odbora, finančnem poslovanju in 
delu nadzornega odbora. 

- obravnava in sprejema letni program dela, ter finančni načrt radiokluba 
- voli in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora, ter nadzornika društva. 
- sprejema in spreminja pravila radiokluba, ter druge pravne akte, v skladu z zakonom o 

društvih, ki so v njegovi pristojnosti  
- odloča o pritožbah 
- odloča o združevanju in včlanjenju, ter izstopu iz drugih organizacij 
- odloča in sklepa o vsem, za kar je po veljavni zakonodaji pristojen kot najvišji organ 

radiokluba 

 

UPRAVNI ODBOR 
 

20. člen 
 
 
Upravni odbor je upravno - izvršilni organ zbora članov, ki izvršuje sklepe in naloge, ki mu 
jih je zaupal zbor članov in vodi delo radiokluba med dvema zasedanjema zbora članov. 
 

21. člen 
 
Upravni odbor šteje tri člane. Sestavljajo ga: 
 
 



- predsednik 
- podpredsednik 
- in član 

22. člen 
 
 
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj trikrat letno. Upravni odbor je sklepčen, 
če so prisotni vsi trije člani. Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino. 
 

23. člen 
 
Delo upravnega odbora: 
 

- vodi delo radiokluba med dvema zasedanjema zbora članov 
- uresničuje sklepe zbora članov 
- pripravlja poročila in predloge programov za zasedanje zbora članov 
- določi višino članarine, ter drugih obveznosti iz članstva 
- imenuje in razrešuje stalne ali občasne komisije ali delovne skupine 
- odloča o nabavi ali prodaji osnovnih sredstev radiokluba 
- pripravlja predloge pravnih aktov radiokluba 
- izvršuje vse naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost 

 

NADZORNIK 
 

24. člen 
 
Nadzornik je eden iz članov društva. 

Nadzornik opravlja nadzor nad delovanjem upravnega odbora, ter opravlja nadzor nad 
finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzornik enkrat letno poroča zboru članov 
kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

Nadzornik ne more biti obenem član upravnega odbora. Lahko sodeluje na sejah upravnega 
odbora, ne more pa odločati.  

 

PREDSEDNIK RADIOKLUBA 
 

25. člen 
 
Predsednik Radiokluba Radlje ob Dravi je hkrati predsednik upravnega odbora. 
Predsednik radiokluba predstavlja radioklub navzven in je pooblaščen, da zastopa radioklub v 
pravnem prometu neomejeno, razen v zadevah, za katere sta pristojna zbor članov ali upravni 
odbor radiokluba. 
V primeru odsotnosti predsednika radiokluba, opravlja njegove naloge podpredsednik z 
enakimi pooblastili. 
 
 



IV. ODGOVORNOST ČLANOV 
 

26. člen 
 
Upravni odbor obravnava in ugotavlja disciplinsko in materialno odgovornost članov, ter 
izreka ustrezne ukrepe. 
 

27. člen 
 
Disciplinski prekrški so: 
 

- kršenje pravil radiokluba 
- dejanja, ki rušijo ugled radiokluba 
- dejanja, ki so v nasprotju z radioamaterskim kodeksom 

 
28. člen 

 
Upravni odbor lahko članu, ki ga v dokaznem postopku spozna za krivega, izreče enega od 
naslednjih ukrepov: 
 
- za lažje kršitve, ki nimajo večjih materialnih ali moralnih posledic   - povrnitev morebitne 
škode in opomin 
- za težje kršitve, ki imajo znatne materialne ali moralne posledice   - povrnitev škode in 
začasno izključitev iz društva 
- za najtežje kršitve, ki imajo velike materialne ali moralne posledice  - povrnitev škode in 
trajna izključitev iz društva 

29. člen 
 
Upravni odbor lahko zadrži izvršitev ukrepa ali spremeni v pogojnega, z ozirom na 
ugotovljene olajševalne okoliščine in pozitivne prispevke člana v delu radiokluba v preteklem 
obdobju. 

30. člen 
 
Zoper sklep o izreku disciplinskega ukrepa, se lahko član pritoži na zbor članov. 
Zbor članov lahko sklep upravnega odbora, o izreku disciplinskega ukrepa, potrdi, razveljavi 
ali spremeni. 
Morebitna pritožba člana na zbor članov zoper izrečeni ukrep upravnega odbora, zadrži 
izvršitev sklepa do njegove dokončnosti. 
 

31. člen 
 
Morebitna nesoglasja in nesporazume med člani se razrešuje sporazumno. 
Če jih sporazumno ni možno rešiti, upravni odbor s soglasjem prizadetih imenuje nevtralno 
arbitražno komisijo, ki odloča o sporu. 
 

32. člen 
 
Kdorkoli povzroči radioklubu škodo, jo mora povrniti. 
Če je škodo povzročilo več članov in ni mogoče ugotoviti, kolikšen je delež posameznika, so 
povzročitelji odgovorni v enakih delih. 
Postopek za ugotavljanje odškodninske odgovornosti vodi upravni odbor radiokluba. 
 
 



 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 
 

33. člen 
 

Finančno in materialno poslovanje radiokluba se vodi po veljavnem zakonu o društvih, ter 
zakonu o vodenju poslovnih knjig za društva. Poslovne knjige vodi računovodski servis 
Maddib d.o.o. Damjan Bisako, Dobrava 7, Radlje ob Dravi. Na podlagi 26. člena, tretji 
odstavek Zakona o društvih (Uradni list RS, štev. 61/06), določa društvo, da bo vodilo 
poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, ker izpolnjuje vse tri pogoje prej 
omenjenega zakona. 

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
poslovanje društva. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov 
nad odhodki, ga bo porabilo za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.  

Društvo ima odprt svoj transakcijski račun pri banki, Nova Ljubljanska Banka,  

št.: SI5602470-0012388479 

 
 

34. člen 
Sredstva radiokluba so: 
 

- članarine in drugi prispevki članov 
- prispevki podpornih članov- simpatizerjev 
- dotacije 
- sponzorska sredstva 
- donatorska sredstva 
- sredstva, ki jih pridobi radioklub na podlagi pogodb ali sporazumov 
- lastni dohodki 
- druga sredstva 

 
Pridobitna dejavnost: 
 

35. člen 
 
 

Ker Radioklub Radlje ob Dravi oddaja svoje prostore, drugim pravnim osebam, za namestitev 
oddajnikov in drugih telekomunikacijskih naprav, spada ta del sredstev, po pravilniku o 
opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, med pridobitne dejavnosti. 
 
 

36. člen 
 

Vsa pridobljena sredstva iz pridobitne dejavnosti, se porabijo za delovanje društva v 
nepridobitni dejavnosti. 
 
 



VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

37. člen 
 
Delovanje radiokluba preneha: 
 

- s sklepom zbora članov, če je zanj glasovalo več kot 2/3 vseh članov 
- z zmanjšanjem članstva pod zakonsko določen minimum 
- s pripojitvijo k drugemu društvu ali društvom 
- z odločbo pristojnega organa 
 

38. člen 
 
V primeru prenehanja delovanja društva se sredstva društva prenesejo na lokalno skupnost. 

 
39. člen 

 
Ta pravila so bila sprejeta na zboru članov Radiokluba Radlje ob Dravi in veljajo z dnem 
sprejema in potrditve pristojnega organa. Z istim dnem prenehajo veljati pravila radiokluba 
št: 026-37/97 sprejeta 17.07.1997. 
 
 
Delovno predsedstvo zbora članov: 
 
Predsednik: Bogdan Svetina  
Član:             Jožef Urnat         
Član:             Savo Luzar         
 


