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Na podlagi Zakona o društvih (Zdru-1,Ur.l. št. 64/2011 UPB2) je Ustanovni zbor članov Hrvaškega 
centra kulture Ljubljana dne 1.12.2020 sprejel naslednji 

 
 

STATUT 
 
 

DRUŠTVA HRVAŠKI CENTER KULTURE LJUBLJANA 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen  
 
Ta Statut ureja vprašanja imena, sedeža, namena, področja delovanja v skladu s cilji, 
dejavnostmi, vodenjem, organizacijo, zastopanjem; videz pečata, način zagotavljanja javnosti 
dejavnosti Društva Hrvaški center kulture Ljubljana; o pogojih in načinu članstva in prenehanju 
članstva, pravicah, obveznostih in odgovornosti ter disciplinski odgovornosti članov in načinu 
vodenja seznama članov, organov Društva, njihovi sestavi in načinu sklica zasedanj, volitvah, 
preklicu, pooblastilih, odločanju in mandatu ter načinu sklica skupščine v primeru prenehanja 
funkcije; prenehanje Društva; o nepremičnini, načinu pridobitve in odsvojitve nepremičnine; 
postopek posesti v primeru prenehanja Društva ter način reševanja sporov in navzkrižja interesov 
znotraj Društva ter druga vprašanja, pomembna za delo Društva  (v nadaljnjem besedilu: 
Društvo). 
 

2. člen  
 
Ime Društva je: Društvo Hrvaški center kulture Ljubljana. 
Kratek naziv: Društvo HCK Ljubljana 
Društvo deluje v Ljubljani  
Društvo predstavlja in zastopa predsednik Društva, v primeru nezmožnosti pa lahko predsednik s 
pisnim pooblastilom pooblasti podpredsednika ali tajnika. 
Društvo je vpisano v register na Upravni enoti Ljubljana z imenom Društvo Hrvaški center kulture 
Ljubljana. 
Društvo je organizirano kot nevladna, nepolitična, neprofitna organizacija. 
 

3. člen  
 
Društvo je prostovoljno, neodvisno in neprofitno združenje ljudi (fizičnih) in pravnih oseb, in je 
ustanovljeno v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1), ki si prizadeva za delovanje v javnem 
interesu z namenom zasledovanja skupnih interesov na področju kulturnega ustvarjanja. 
 

4. člen  
 
Delo Društva je javno. 
Javnost dela dosežemo z rednim in pravočasnim poročanjem o članstvu Društva in širši javnosti 
o delu organa Društva. 
Poročanje poteka na najprimernejši način s pomočjo internega glasila, preko spletnega mesta, 
spletnega fb mesta, osebne elektronske komunikacije s člani, objave odločb in sporočil za javnost. 
Za obveščanje javnosti je odgovoren predsednik ali podpredsednik oz. tajnik, če ga za to pooblasti 
predsednik Društva. 
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II. NAMENI, CILJI, OBMOČJE DEJAVNOSTI IN DEJAVNOSTI ZDRUŽENJA 
 

5. člen  
 
Društvo je združenje ljudi (fizičnih) z namenom zasledovanja skupnih interesov na področju 
kulturnega ustvarjanja. 
 
Cilji Društva so: 
- spodbujanje jezikovnih, kulturnih, zgodovinskih, etničnih, nacionalnih, ekoloških,  

humanitarnih, izobraževalnih, družbenih, znanstvenih in drugih vrednot, 
- prizadevanje za spoštovanje mednarodnih standardov pri ohranjanju temeljnih načel 

demokracije, varstva človekovih pravic, svoboščin in razvoja demokratične družbe. 
- Zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturnih in umetniških programov 
- Organiziranje kulturnih, družabnih in zabavnih prireditev ter sodelovanje na takšnih 
- Izvajanje kulturno vzgojnih programov za člane in zainteresirano javnost 
- Izdajanje publikacij  in posredovanje drugim založnikov vsebine svojega delovanja ter 

povezovanje ljubiteljskih kulturnih ustvarjalstev 
- Posredovanje in varovanje  kulturnih vrednot ter ohranjanje kulturne dediščine 
 
Društvo v skladu s svojim namenom in cilji deluje na področjih demokratične politične kulture, 
človekovih pravic, mednarodnega sodelovanja, kulture in umetnosti, humanitarnih dejavnosti, 
izobraževanja, in znanosti. 
 

6. člen  
 
Za dosego svojih ciljev bo Društvo izvajalo naslednje dejavnosti: 
- sodelovanje pri pripravi in izvajanju kulturnih, izobraževalnih, zabavnih, ekoloških in 

humanitarnih dejavnosti ter drugih oblik zbiranja in dejavnosti Hrvatov, zlasti mladih, 
- povezava in sodelovanje s sorodnimi združenji in organizacijami doma in v tujini;  
- izdajanje internega glasila,  
- vzpostavitev društvenega spletnega mesta, spletnega fb mesta,  
- izvajanje kulturnih, zabavnih, izobraževalnih, ekoloških in humanitarnih dogodkov in 

izobraževanj,  
- organiziranje združevanja Hrvatov, zlasti mladih, 
- vzpostavitev društvene knjižnice,  
- zbiranje virov in literature z jezikovnega, kulturnega, zgodovinskega, nacionalnega, 

ekološkega področja in drugih vrednot.  
 
Društvo v skladu s predpisi opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:  
- 90.010 Umetniško uprizarjanje 
- 91.011 Dejavnost knjižnic  
- 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
- 91.030 Varstvo kulturne dediščine 
- 90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
 
 

III. ČLANI DRUŠTVA 
 

7. člen  
 
Član Društva lahko postane vsaka poslovno sposobna oseba. 
Člani Društva so lahko klubi in Društva, ki sprejemajo določbe tega Statuta. Klub ali društvo 
zastopa zakoniti zastopnik, ki ima na zboru članov en glas. 
Člani so lahko redni, častni in simpatizerji. 
Redni člani plačujejo letno članarino. 
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Odločitev o članarini sprejme Upravni odbor. 
 

8. člen  
 
Oseba, ki želi postati redni član Društva, izpolni prijavnico, s katero se zaveže, da bo sodelovala 
pri delu Društva in spoštovala določbe Statuta in drugih aktov Društva ter odločitve njegovih 
organov in plača letno članarino. 
Na podlagi obrazca za prijavo Upravni odbor ugotovi, ali oseba izpolnjuje pogoje in jo sprejme v 
redno članstvo. 
 

9. člen  
 
Zbor članov Društva lahko imenuje častne člane Društva. Častni član lahko postane oseba, ki je 
z osebnim delom in predanostjo še posebej prispevala k doseganju ciljev Društva. Častni član, ki 
je hkrati redni član Društva, ima vse pravice in dolžnosti rednih članov. Častni član, ki ni redni 
član Društva, nima pravic in dolžnosti rednih članov, je pa vabljen na zbor članov. 
Društvo lahko ima simpatizerje. To so oseba ki s posebno prijavnico izrazijo željo po članstvu. 
Sprejema ih Upravni odbor. 
Imajo vse pravice enako kot redni člani, razen odločanja in volilne pravice, 
Imajo vse dolžnosti enako kot redni člani, razen plačevanja članarine in izpolnjevanja obveznosti 
rednega člana.  
 

10. člen  
 
Seznam rednih in častnih članov vodi tajnik Društva, to je oseba, ki jo imenuje Upravni odbor 
Društva. 
 
Seznam članov se vodi v elektronski obliki in mora vsebovati podatke o osebnem imenu (imenu) 
člana, datumu rojstva, naslovu prebivališča, telefonski številki, poštnem naslovu, datumu 
pridružitve v združenje, kategoriji članstva in datumu prenehanja članstva v Društvu. 
 
Vsak član Društva ima pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki se obdelujejo o njem, medtem 
ko se pravica dostopa do osebnih podatkov drugih članov Društva lahko zagotavlja le glede na 
potrebne podatke (ime in priimek člana Društva in datum pristopa k članstvu v Društvo), a vsi 
drugi podatki (IDS, zasebni naslovi, datum rojstva člana Društva) so ustrezno zaščiteni. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek mora biti članom Društva poleg imena in priimka ter datuma 
pristopa drugega člana v društvo omogočen dostop tudi zasebni naslov drugega člana Društva, v 
primeru, da le ti želijo podati zahtevo za sklic izrednega zbora članov. V tem primeru se tajniku 
Društva, ki vodi evidenco rednih članov, pošlje zaprosilo, le ta pa jim mora v roku osmih dneh 
posredovati seznam članov z naslednjimi podatki: ime in priimek, datum pristopa, zasebni naslov 
in el. naslov vsakega člana.  
 
Društvo obdeluje osebne podatke članov v skladu z določbami Uredbe EU 2016/679. Osebni 
podatki članov se zbirajo in obdelujejo zakonito, s soglasjem člana, kolikor je to potrebno za 
izpolnitev namena zbiranja podatkov, to je vodenje evidenc o članstvu v Društvu. 
 

11. člen  
 
Redni člani imajo pravico da: 
- volijo i in bodo i izvoljeni v organe Društva, 
- sodelujejo pri odločanju v organih in dejavnostih Društva.  
 
 
Redni člani so dolžni da:  
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- sodelujejo pri delu Društva,  
- redno plačujejo članarino,  
- upoštevajo določbe Statuta, drugih aktov in odločitev organov Društva,  
- varujejo opredmeteno blago in izpolnjujejo obveznosti,   
- varujejo ugled Društva.   
 

12. člen  
 
Članstvo preneha: 
- s prostovoljnim izstopom,  
- s črtanjem,  
- z izključitvijo. 
 
Član se s prostovoljnim izstopom črta iz registra članov, ko da pismeno izjavi o izstopu. Črtanje 
opravi tajnik.  
 
Zaradi neplačila članarine v dveh zaporednih letih se črta člana na podlagi sklepa Upravnega 
odbora s tem, da mora član biti vnaprej obveščen in mu mora biti omogočeno da v določenem 
roku poravna članarino za nazaj.  
 
Član je lahko izključen iz članstva Društva tudi, če krši določbe Statuta, določbe drugih aktov 
Društva in odločitve njegovih organov ali če s svojim ravnanjem krši ugled Društva. Odločitev o 
izključitvi iz članstva sprejme Upravni odbor. 
 

13. člen  
 
Društvo lahko pristopi k drugim združenjem, skupnostim, mrežam in mednarodnim združenjem. 
Odločitev o vključitvi pridružitvi sprejme Zbor članov. 
 
 

IV. ORGANI UPRAVLJANJA 
 

14. člen  
 
Organi Društva so: 
- Zbor članov; 
- Nadzorni odbor, 
- Upravni odbor; 
- Predsednik; 
- Disciplinska komisija. 
 
 

ZBOR ČLANOV 
 

15. člen  
 
Zbor članov Društva je najvišji organ upravljanja Društva. 
Zbor članov sestavljajo vsi člani Društva.  
 

16. člen  
 
Zbor članov Društva je odgovoren za naslednje dejavnosti: 
- sprejme Statut Društva in njegove spremembe, 
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- voli in razrešuje člane Upravnega odbora, predsednika Društva, člane Nadzornega odbora in 
predsednika nadzornega odbora, člane disciplinske komisije in predsednika disciplinske 
komisije, 

- določi politiko delovanja in razvoja Društva, 
- sprejme delovni program in finančni načrt za naslednje koledarsko leto, 
- sprejme poročilo o dejavnostih in finančno poročilo za preteklo koledarsko leto, 
- sprejme letno poročilo za preteklo koledarsko leto,  
- odloča o organizacijskih in statusnih spremembah, 
- odloča o spremembi ciljev in dejavnosti Društva, 
- odloča o pridružitvi v zveze in druge oblike povezovanja, 
- odloča o prenehanju dela Društva in razdelitvi preostalih sredstev Društva, 
- odloča o drugih vprašanjih, za katera Statut ne določa pristojnosti drugih organov Društva. 

 
17. člen  

 
Zbor članov je lahko redni, volilni in izredni. 
Redno zasedanje Zbora članov poteka vsaj enkrat v letu, volilna seja pa vsaka štiri leta. 
Izredno zasedanje Zbora članov se opravi na zahtevo predlagatelja.  
Zbor članov skliče Upravni odbor na lastno pobudo po pošti, e. pošti in povabi na redno zasedanje 
najmanj (15) petnajst dni pred sejo, skupaj z dnevnim redom zasedanja. 
Upravni odbor v sklepu o sklicu seje Zbora članov določi dnevni red ter datum in kraj zasedanja. 
Upravni odbor je dolžan sklicati izredno sejo Zbora članov na zahtevo pooblaščenega 
predlagatelja: nadzornega sveta ali vsaj 10% rednih članov Društva. Izredno sejo zbora članov 
lahko skliče tudi upravni odbor na lastno pobudo.  
V svoji zahtevi za sklic izrednega zasedanja Zbora članov, so predlagatelji dolžni predlagati dnevni 
red izredne seje Zbora članov, Upravni odbor pa po pošti, ali e. pošti skliče sejo s predlaganim 
dnevnim redom. 
Če Upravni odbor ne skliče seje v 15 dneh od dneva predložitve zahteve pooblaščenega 
predlagatelja iz šestega odstavka tega člena sejo skliče pooblaščeni predlagatelj. 
Povabilo na sejo mora vsebovati predlog dnevnega reda ter kraj in datum zasedanja. 
 

18. člen  
 
Zbor članov odpre predsednik Društva, predseduje pa mu delovno predsedstvo, ki ga izvoli Zbor 
članov na začetku zasedanja z javnim glasovanjem. 
V odsotnosti predsednika Društva bo podpredsednik odprl Zbor članov. 
Izredno sejo, ki je ni sklical Upravni odbor, odpre predstavnik predlagatelja, predseduje pa mu 
delovno predsedstvo, ki ga izvoli Zbor članov. Na seji se izvolijo tudi zapisnikar in overitelja 
zapisnika. Zapisnikar je praviloma tajnik Društva, v kolikor na seji Zbora članov ni prisoten, se 
zapisnikarja izvoli na sami seji izmed rednih članov.  
O seji se vodi zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar in overitelji (koliko overiteljev, predlagam dva 
– če se boste odločili za dva zapišite dva overitelja) zapisnika in se stalno hrani v arhivu Društva. 
 

19. člen  
 
Zbor članov pravilno odloči, če je na seji prisotna večina rednih članov Društva. 
Če tudi po pol ure od začetka seje pogoj iz prejšnjega odstavka ni izpolnjen, Zbor članov sprejme 
veljavno odločitev, če se seje udeleži vsaj 10 rednih članov Zbora. 
Zbor članov sprejema svoje odločitve z večino glasov navzočih članov. 
Zbor članov Društva sprejema sklep o prenehanju Društva z 2/3 vseh navzočih članov Društva s 
tem da na seji prisostvuje najmanj 2/3 vseh rednih članov. 
Zbor članov Društva sprejema sklep o sprejetju Statuta, njegovih sprememb in dopolnitev z 2/3 
vseh navzočih članov Društva s tem da na seji prisostvuje najmanj 2/3 vseh rednih članov . 
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20. člen  
 
Pred iztekom mandata organov Društva volilni Zbor članov skliče upravni odbor Društva, ki pred 
sklicem volilnega zbora članov izpelje kandidacijski postopek in oblikuje kandidatno listo. 
Kandidatna lista mora biti priložena k vabilu za volilni zbor članov. V primeru, da kandidatna listina 
ni popolna, se le ta lahko dopolni na sami seji volilnega zbora članov. 
 
Če mandat članom upravnega odbora Društva predčasno preneha, mora kandidacijski postopek 
izpeljati in oblikovati kandidatno listo predlagatelj in sklicatelj izrednega zbora članov (ali nadzorni 
odbor Društva ali 10% rednih članov). Tudi v tem primeru mora biti kandidatna lista priložena 
vabilu za izredni zbor članov in tudi v tem primeru se lahko kandidatna lista dopolni na samem 
izrednem zboru članov, če le ta ni popolna.  
 
 

UPRAVNI ODBOR 
 

21. člen  
 
Upravni odbor je izvršilni organ Društva in najvišji organ upravljanja med obema sejama Zbora 
članov. Upravni odbor ima najmanj pet (5) članov in največ sedem (7) članov. Upravni odbor je 
za svoje delo odgovoren Zboru članov.  
 
Upravni odbor sestavljajo: 
- predsednik Društva, 
- podpredsednik Društva, 
- tajnik, 
- člani. 
 
Mandat članov Upravnega odbora traja štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. 
Predsednik Društva je tudi predsednik upravnega odbora. 
 

22. člen  
 
Upravni odbor: 
- pripravi osnutek Statuta in drugih aktov Društva ter osnutek njihovih sprememb, 
- skliče zasedanja Zbora članov, predlaga dnevni red in pripravi vsa gradiva, o katerih razpravlja 

Zbor članov, 
- izvršuje sklepe Zbora članov, 
- pripravi letni delovni program, finančni načrt in poročilo o delu in finančnem poslovanju 

Društva, 
- izmed članov Upravnega odbora voli in odstavlja tajnika Društva, 
- odloča o višini in načinu plačila letne članarine, 
- ugotavlja izpolnjevanje pogojev in sprejema nove člane v Društvo, 
- odloča o dodelitvi finančnih in drugih virov, 
- odloča o ustanovitvi sekcij, 
- po potrebi ustanavlja delovna telesa in zastopnike, 
- odloča o spremembi naslova sedeža Društva, 
- ugotovi priznanja ter odloči o njihovi podelitvi, 
- opravlja druge naloge, ki so izvršilne narave, in so predvidene v Statutu. 

 
23. člen  

 
Seje upravnega odbora skliče predsednik Društva praviloma enkrat mesečno. 
Seji vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. 
Sejo odbora lahko skliče tretjina članov upravnega odbora. 
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Upravni odbor sprejme veljavno odločitev, če se seje udeleži večina vseh članov . 
Upravni odbor sprejema odločitve z večino navzočih članov in glasuje. Seje upravnega odbora so 
javne in odprte za vse člane Društva. 
  

PREDSEDNIK 
 

24. člen  
 
Predsednik Društva je hkrati predsednik Upravnega odbora Društva. Predsednik Društva 
neposredno skrbi za izvršitev sklepov Zbora članov Društva in Upravnega odbora Društva. 
Predsednik Društva je dolžan opozoriti na nezakonitost sklepa organ Društva, ki je tak sklep 
sprejel.  
Predsednika izvoli Zbor članov Društva za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. 
 

25. člen  
 
Predsednika se lahko razreši s te funkcije pred iztekom mandata: 
- na lastno zahtevo, 
- če ravna v nasprotju z zakonom ali Statutom Društva ali če s svojimi dejanji in dejanji škodi 

ugledu Društva. 
 
V primeru odsotnosti ali bolezni predsednika v vseh zadevah nadomešča podpredsednik po 
pooblastilu predsednika Društva. 
 
Podpredsednika izvoli Zbor članov Društva za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. 
Podpredsednik se lahko iz razlogov iz prvega odstavka člena razreši pred iztekom svojega 
mandata. 
 

26. člen  
 
Predsednik predloži poročilo o svojem delu in delu upravnega odbora Zboru članov Društva. 
 
 

TAJNIK 
 

27. člen  
 
Tajnik Društva je odgovoren za opravljanje strokovno-administrativnih, pomožnih in drugih nalog 
s področja pisarniškega poslovanja: 
- sodelujejo pri delu vseh organov Društva, 
- zbira material, potreben za nemoteno delovanje vseh organov Društva, 
- pripravlja gradivo za seje upravnega odbora in zbora članov Društva, 
- piše zapisnike in sklepe sestankov, če prisostvuje sestanku, 
- koordinira s predsednikom Društva gradivo za objavo v medijih, 
- vodi seznam rednih in častnih članov Društva, 
- opravlja druge naloge, ki mu jih zaupa Upravni odbor. 
 
Tajnika Društva izvoli in razreši Upravni odbor izmed članov Upravnega odbora za dobo štirih let. 
Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru. 
Predsednik Društva lahko pooblasti tajnika Društva za redno opravljanje določenih nalog ali 
zastopanje Društva v posameznih zadevah. 
 
 

NADZORNI ODBOR 
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28. člen  
 
Nadzorni odbor nadzoruje zakonitost dela in finančnega poslovanja Društva. Nadzorni odbor 
spremlja in nadzira delo vseh organov, določenih s tem Statutom. Nadzorni odbor o svojih 
ugotovitvah in mnenju obvesti Zbor članov Društva in organ, katerega delo je nadziral. Nadzorni 
odbor ugotovi, ali so dejavnosti Društva v skladu z zakonom, Statutom in drugimi akti ter vsakemu 
rednemu in volilnemu zboru Društva predloži poročilo. Nadzorni odbor ima 3 člane. Delo 
Nadzornega odbora vodi predsednik nadzornega odbor, ki ga voli Zbor članov Društva. Mandat 
članov nadzornega odbor traja štiri leta. Nadzorni odbor odloča z večino glasov članov nadzornega 
odbor. Vsi organi in funkcionarji Društva so dolžni nadzornemu odbor posredovati pregled nad 
vsemi dokumenti, povezanimi z njihovimi dejavnostmi. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren 
zboru članov.  
 
 

DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 

29. člen 
  

Disciplinska komisija je neodvisen organ, katerega naloga je odločati o disciplinski odgovornosti 
svojih članov in s svojimi odločitvami pošteno in objektivno ravnati v interesu Društva in 
njegovega članstva. 
Disciplinska komisija je pri odločanju neodvisna in ni dolžna sprejemati smernic, navodil ali 
informacij drugega organa Društva. 
 

30. člen  
 
Vsak član ali organ Društva lahko sproži disciplinski postopek proti članu Društva. 
Zahteva mora biti pisna in navesti razloge za začetek postopka. 
Po preverjanju veljavnosti zahteve in njene pristojnosti bo Disciplinska komisija začela postopek 
za ugotavljanje odgovornosti člana Društva. 
V primeru ugotovitve ničnosti zahtevka, Disciplinska komisija zahtevek zavrže. 
Po končanem postopku bo Disciplinska komisija sprejela odločitev, da: 
- zavrne vloženo vlogo ali 
- izreče disciplinski ukrep članu združenja zaradi kršitve Statuta Društva. 
 

31. člen  
 
Disciplinski ukrepi za kršitev Statuta so: opomin, ukor pred izključitvijo iz članstva in izključitev iz 
članstva Društva. 
O disciplinskem ukrepu odloči Disciplinska komisija z odločbo. Ugovor se lahko vloži pri 
nadzornemu odboru v 15 dneh od dneva vročitve odločbe. Nadzorni odbor bo, če ugovor sprejme, 
ugovor obravnaval in v roku 30 dni sprejel dokončno odločitev. 
Vsi člani in organi Društva so dolžni spoštovati in izvrševati odločitve Disciplinske komisije. 
 

32. člen  
 
Disciplinska komisija ima 3 člane. 
Člani Disciplinske komisije so izvoljeni izmed rednih članov Društva. 
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Zboru članov.  
 

33. člen  
 
Disciplinska komisija deluje in odloča na sejah. 
Seje skliče in vodi predsednik Disciplinske komisije, v njegovi odsotnosti pa najstarejši član. 
Disciplinska komisija odloča z večino glasov članov. 
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34. člen  

 
Mandat članov Disciplinske komisije traja štiri leta. 
Člani so lahko ponovno izvoljeni, za nov mandat. 
Članom lahko mandat preneha še pred iztekom mandata, kot sledi: 
- z odstopom, 
- razrešitvijo zaradi okoliščin, zaradi katerih ni več sposoben opravljati svoje dolžnosti, ali če je 

član izvoljen na drugo funkcijo v vodstvenih organih Društva, 
- drugimi primeri, o katerih odloči Zbor članov Društva. 
 
V primeru, da se pojavijo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana Disciplinske komisije, 
Zbor članov Društva na prvi naslednji seji o tem odloči in po ustaljenem postopku izvoli novega 
člana. Mandat izvoljenega novega člana traja do konca sedanjega sklica Disciplinske komisije.  
 
 

V. FINAČNO IN  MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

35. člen  
 
Društvo je neprofitna organizacija in prejema sredstva iz članarine, donacij, prostovoljnih 
prispevkov in daril ter s financiranjem programov in projektov Društva iz državnega proračuna, 
proračunov enot lokalne ali regionalne samouprave ali skladov ter opravljanjem dejavnosti 
Društva. Vsa zbrana sredstva se uporabljajo izključno za dosego ciljev Društva. 
 
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove 
potrebe, in v skladu z računovodskimi standardi za Društva ( standard 33. ).  
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 
sprejme Zbor članov. Na rednem zboru članov člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni 
račun (letno poročilo). O dodelitvi zbranih sredstev odloča Upravni odbor. 
 
Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bil ustanovljen. 
Vsaki član Društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje 
Društva. 
 
V primeru prenehanja dela Društva vsa sredstva Društva po poravnavi upnikov in stroških 
likvidacije, sodnih in drugih postopkov pripadajo društvu, ustanovi ali fundaciji z enakimi ali 
podobnimi zakonskimi cilji in na podlagi odločitve Zbora članov v skladu s Statutom Društva. 
 

36. člen  
 
Proračunsko leto Društva se začne 1. januarja in konča 31. decembra istega leta. 
 
 
 

VI. PRENEHANJE POSTOJANJA DRUŠTVA 
 

37. člen  
 
Društvo preneha obstajati s sklepom Zbora članov ali iz razlogov, ki jih določa zakon. Zbor članov 
Društva sprejema sklep o prenehanju Društva z 2/3 vseh navzočih članov Društva s tem da na 
seji prisostvuje najmanj 2/3 vseh rednih članov . 
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VII. KONČNE DOLOČBE 
 

38. člen  
 
Statut je temeljni splošni akt Društva, vsi drugi splošni akti morajo biti v skladu z določbami 
Statuta. 
Statut Društva sprejme Zbor članov z 2/3 vseh navzočih članov Društva, pred sprejetjem Statuta 
pa mora biti na seji opravljena razprava. Predlog Statuta Društva ali predlog sprememb Statuta 
mora biti priloga vabila na Zbor članov. Na seji se lahko v okviru razprave podajajo amandmaji 
na predlog Statuta.  
Drugi splošni akti Društva so poslovnik in sklepi, ki na splošno urejajo določena vprašanja iz 
delovanja Društva. 
 

39. člen  
 
Statut Društva začne veljati z dnem sprejetja. 
Razlago določb tega Statuta zagotavlja Zbor članov Društva. 
Razlago drugih aktov Društva poda Upravni odbor Društva. 
 
 
 
 
V Ljubljani, 1. december 2020. leta 

 
 
Predsednik Radoslav Raguž  

 


