Na podlagi določb 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06, 91/08, 102/08, 58/09)
je zbor članov dne 16. 3. 2011 sprejel

STATUT
DRUŠTVA SLOVENSKO-AVSTRIJSKEGA PRIJATELJSTVA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je: Društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva.
Društvo ima sedež v Ljubljani, na naslovu Erjavčeva cesta 26.
2. člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.
Sodeluje in se povezuje s podobnimi slovenskimi in drugimi združenji in organizacijami.
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo zastopa in predstavlja predsednik.
Društvo ima pečat v obliki kroga s premerom trideset mm in napisom: Društvo slovenskoavstrijskega prijateljstva s kratico DSAP v sredini.
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
4. člen
Društvo je neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu in je ustanovljeno z namenom:
−

da razvija dobrososedske odnose in sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Avstrijo,

−

s svojim prizadevanjem spodbuja izmenjavo na šolskem, kulturnem, športnem in
gospodarskem področju, tudi v javnem interesu,

−

pomaga razvijati neinstitucionalne stike izven ustaljenih političnih partnerstev.
5. člen

Dejavnosti, s katerimi se dosegajo cilji društva, so:
−

organiziranje seminarjev, simpozijev, predavanj, študijskih krožkov, potovanj, javnih
tribun in drugih študijskih aktivnosti svojih članov,

−

študijska in raziskovalna dejavnost članov društva,

−

informacijska dejavnost,

−

izdajanje biltena in drugih publikacij,

−

različne oblike medsebojnega sodelovanja in medsebojne pomoči članov v zvezi z
nameni društva,

−

organiziranje izmenjave izkušenj med člani ter svetovanje članom na različnih
področjih,

−

športne, rekreacijske, zabavne prireditve za člane.
6. člen

Za uresničevanje ciljev in izvrševanje dejavnosti se lahko organizirajo sekcije po teritorialnem
ali funkcionalnem načelu. O ustanovitvi sekcij odloča upravni odbor na predlog
zainteresiranih članov. Sekcija ni pravna oseba.
III. ČLANSTVO
7. člen
Člani društva so lahko polnoletni državljani Republike Slovenije, ki so zainteresirani za
širjenje slovensko-avstrijskega prijateljstva in ki sprejemajo ta pravila.
Član društva lahko postane pod enakimi pogoji kot slovenski državljan tudi tuji državljan.
8. člen
Člana sprejme upravni odbor na podlagi pisne prijavnice.
9. člen
Pravice članov so:
−

da sodelujejo pri uresničevanju ciljev in nalog društva,

−

da volijo in so voljeni v organe društva,

−

da dajejo predloge in pobude za delo društva in so o delu sprotno obveščeni.

Dolžnosti članov so:
−

da se aktivno vključujejo v dejavnosti društva;

−

da skrbijo za uresničevanje ciljev društva;

−

da spoštujejo načela in pravila društva;

−

da redno plačujejo članarino.
10. člen

Članstvo v društvu preneha:

−

s prostovoljnim izstopom na podlagi pisne izjave člana, ki jo naslovi na upravni odbor,

−

s črtanjem zaradi neplačevanja članarine po predhodnem opominu upravnega
odbora,

−

z izključitvijo na podlagi sklepa zbora članov.

Zbor članov lahko izključi člana, če grobo krši pravila društva in deluje zoper načela in
interese društva.
IV. ORGANI DRUŠTVA
11. člen
Organi društva so:
−

zbor članov,

−

upravni odbor,

−

predsednik društva,

−

nadzorni odbor,

−

disciplinska komisija.

Mandatna doba članov upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije ter
predsednika društva traja štiri leta in so lahko ponovno izvoljeni.
ZBOR ČLANOV
12. člen
Zbor članov je najvišji organ društva in voli vse druge organe. Sestavljajo ga vsi člani
društva.
13. člen
Zbor članov je reden ali izreden. Redni zbor članov skliče upravni odbor enkrat letno, izredni
zbor članov po potrebi na lastno pobudo, na pobudo nadzornega odbora ali na pobudo
najmanj desetih članov društva. Pobudniki za sklic izrednega zbora članov morajo dati
pobudo pisno z obrazloženimi razlogi za sklic.
Upravni odbor mora sklicati izredni zbor članov v roku tridesetih dni od prejema zahteve, v
nasprotnem primeru ga skliče predlagatelj.
Zbor članov se sklicuje s pisnimi vabili, ki morajo biti posredovana članom praviloma deset
dni pred sklicem. Vabilo mora vsebovati predlagani dnevni red.
14. člen
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzoča večina članov društva. Če
ob predvidenem začetku zbor ni sklepčen, se začetek seje preloži za trideset minut. Po
izteku tega časa je zbor sklepčen, če je navzočih najmanj deset članov.

Zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, vendar ne z manj kot desetimi
glasovi za sprejem sklepa. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem
zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

15. člen
Zbor članov:
−

sprejema statut in druge akte društva,

−

sprejema delovni program in finančni načrt društva,

−

določa višino članarine,

−

potrjuje zaključni račun,

−

voli in razrešuje predsednika, upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,

−

imenuje častnega predsednika in častne člane,

−

odloča o pritožbah na sklepe disciplinske komisije in upravnega odbora,

−

odloča o prenehanju društva,

−

dokončno odloča o izključitvi člana iz članstva,

−

obravnava poročila organov društva in sklepe o njih,

−

potrjuje predloge o organiziranosti društva

−

ter predloge upravnega odbora.

O delu zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik, predsednik zbora članov in
zapisnikar.
UPRAVNI ODBOR
16. člen
Upravni odbor je izvršilni organ društva. Upravni odbor upravlja društvo med dvema zboroma
članov, organizira in spremlja izvajanje delovnega programa društva.
Za svoje delo je odgovoren zboru članov.
17. člen
Upravni odbor ima skupaj s predsednikom sedem članov. Ustanovno sejo Upravnega odbora
skliče predsednik društva. Na seji se izvolijo podpredsednik društva, tajnik in blagajnik.
Član upravnega odbora z glasovalno pravico je tudi častni predsednik društva.
18. člen
Upravni odbor:
−

sklicuje zbor članov,

−

pripravlja gradiva za odločanje na zboru članov,

−

neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog društva,

−

odloča o povezovanju društva s sorodnimi domačimi in tujimi organizacijami,

−

odloča o sklepanju pogodb, višini nagrad, honorarjev, osebnih dohodkov in drugih
nadomestil,

−

predlaga višino članarine,

−

sprejema nove člane v društvo,

−

skrbi za materialno in fizično poslovanje društva,

−

odloča o sklepanju delovnih razmerij,

−

opravlja druge naloge, ki niso v neposredni pristojnosti zbora članov,

−

je pooblaščen za spremembe naslova društva.

19. člen
Upravni odbor veljavno sklepa, če so na seji prisotni najmanj štirje člani. Sklepe sprejema z
večino glasov prisotnih članov upravnega odbora. V primeru neodločenega glasovanja
odloča predsednikov glas.
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik društva.
PREDSEDNIK DRUŠTVA
20. člen
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva. V odsotnosti predsednika zastopa
društvo podpredsednik, v odsotnosti tudi podpredsednika pa tajnik. Predsednik lahko
pooblasti za zastopanje tudi drugega člana upravnega odbora.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.
TAJNIK DRUŠTVA
21. člen
Društvo ima tajnika, ki ureja organizacijske, pravno-upravne in administrativne zadeve ter
skrbi za obveščanje znotraj društva.
Tajnik opravlja naloge po sklepu upravnega odbora in nalogu predsednika društva.
Tajnika voli in razrešuje upravni odbor.
NADZORNI ODBOR
22. člen
Nadzorni odbor ima tri člane. Ti izmed sebe izvolijo predsednika.
Nadzorni odbor spremlja delo organov društva med dvema zboroma in opravlja stalen
nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.
Nadzorni odbor je odgovoren zboru članov in mu mora pisno poročati vsaj enkrat letno.

Nadzorni odbor veljavno sklepa, če sta na seji prisotna najmanj dva člana, sklepe sprejema z
večino glasov svojih članov.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora.
DISCIPLINSKA KOMISIJA
23. člen
Disciplinska komisija ima tri člane. Ti izmed sebe izvolijo predsednika. Disciplinska komisija
odloča o prekrških članov in lahko izreče enega od naslednjih sklepov:
−

opomin,

−

opomin pred izključitvijo.

Disciplinska komisija je za svoje dele odgovorna zboru članov. Disciplinska komisija veljavno
sklepa, če sta na seji prisotna najmanj dva člana, sklepe sprejema z večino glasov svojih
članov.
V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
24. člen
Viri materialnih sredstev so:
−

članarine,

−

podporne članarine,

−

darila in volila,

−

dotacije pravnih in fizičnih oseb,

−

prihodki iz naslova materialnih pravic društva.
25. člen

Društvo lahko po sklepu upravnega odbora nabavlja premičnine, po sklepu zbora članov pa
lahko kupuje ali odtuji nepremičnine in sklepa najemna in njim podobna razmerja.
Če društvo pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
uporabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.
26. člen
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.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in
materialnem poslovanju, v katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov
o finančno-materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi
za društva.

27. člen
Nadzor nad razpolaganjem s sredstvi opravlja nadzorni odbor. Vsak član društva lahko
zahteva poročilo o materialnem poslovanju oziroma vpogled v to poslovanje.
Poročilo nadzornega odbora obravnava vsaj enkrat letno zbor članov.
VI. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
28. člen
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov
organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled društva.
Za vodenje disciplinskega postopka se smiselno uporabljajo določila zakona o splošnem
upravnem postopku.
29. člen
O prekrških razpravlja in odloča disciplinska komisija. O pritožbah proti sklepom disciplinske
komisije dokončno odloča zbor članov.
VII. JAVNOST DELOVANJA
30. člen
Delo društva in njegovih organov je javno.
Za javnost dela skrbita predsednik in tajnik društva, ki sta odgovorna tudi za zagotavljanje
javnosti dela društva.
Vsi sestanki organov društva so javni, razen če se javnost izključi s sklepom zaradi varovanja
poslovne tajnosti ali osebnega dostojanstva in osebne integritete člana društva.
Glede zagotavljanja javnosti dela društvo spoštuje veljavne predpise.
VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA
31. člen
Društvo preneha:
−

s sklepom zbora članov, na katerem je prisotna več kot polovica članov društva,

−

na podlagi odločbe pristojnega upravnega organa o prepovedi dela društva,

−

če pade število članov pod z zakonom določeno minimalno število.
32. člen

Če društvo preneha, se njegovo premoženje prenese na nepridobitno humanitarno ali
kulturno organizacijo v Sloveniji.
33. člen
Ta statut je bil sprejet na zboru članov Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva dne
16.3.2011 in začne veljati takoj. S tem preneha veljati Statut, sprejet na zboru članov dne
6.3.2007.
Predsednik društva
Lovro Sodja, prof.

