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STATUT 
 

O DELU IN ORGANIZIRANOSTI DELAVSKEGA 
KULTURNEGA DRUŠTVA »Svoboda« SENOVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senovo,15.03.2011 



Na osnovi 13. člena Zakona o društvih (Ur.list RS,št.: 61/06) je  zbor članov Delavskega kulturnega 
društva »SVOBODA « Senovo (v nadaljevanju: DKD »Svoboda« Senovo) dne15.03.2011, sprejel 
naslednji 
 
 
 

S T A T U T 
 

o delu in organiziranosti Delavskega kulturnega društva 
»Svoboda« Senovo 

 
 
 

TEMELJNA NA ČELA 
 
DKD »Svoboda« Senovo združuje na prostovoljni osnovi člane, ki se ukvarjajo s kulturno dejavnostjo 
ali so za kulturo zainteresirani. Člani, ki se zavoljo svojih kulturnih potreb, interesov in ustvarjalnih 
potreb in hotenj, povezujejo v DKD »Svoboda« Senovo, skozi razvijanje različnih oblik ljubiteljskega 
kulturnega delovanja in z organiziranjem različnih kulturnih akcij in prireditev, razvijajo kulturne 
potrebe delovnih ljudi in občanov, širijo kulturne in umetniške vrednote ter bogatijo kulturno življenje 
na svojem območju delovanja. 
DKD »Svoboda« Senovo se z namenom, da bi uresničevalo svoja programska načela, vključuje preko 
svojih članov v oblikovanje kulturne politike v krajevni skupnosti in se povezuje z vsemi tistimi 
organizacijami, ki so s svojimi programi dolžne skrbeti za kulturno življenje občanov in za razvoj 
kulturnih dejavnosti.  
 
 

TEMELJNE DOLO ČBE 
 

1. člen 
 

Ime društva je Delavsko kulturno društvo »Svoboda« Senovo (DKD »Svoboda« Senovo). 
Sedež društva je na Senovem. 
 

2. člen 
 
Društvo deluje na območju  Republike Slovenije. 
 

3. člen 
 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
Društvo deluje v skladu z zakoni in predpisi izdanimi na podlagi zakonov ter v skladu s svojim 
statutom.  
 

4. člen 
 
Društvo ima dva pečata.  
Pečata sta okrogle oblike s premerom  22 mm in 30 mm in napisom ob robu Delavsko kulturno 
društvo » Svoboda« Senovo. 
 
 



 
5. člen 

 
Društvo se  lahko združuje v občinsko Zvezo kulturnih društev na osnovi sporazuma  in sprejema njen 
statut in program, kot tudi v  druge organizacije in zveze, ki delujejo na področju kulture. 
 

6. člen 
 

Društvo sodeluje z organizacijami, sindikati, krajevno skupnostjo, vzgojno-izobraževalnimi 
organizacijami ter društvi pri programiranju kulturnih akcij in izvajanju le teh na svojem področju 
delovanja. 
 

7. člen 
 

Društvo ima sekcije. Sekcije niso samostojne pravne osebe. Delovati morajo v skladu s statutom 
društva. Odgovorne so zboru članov. 
 

8. člen 
 

1. Namen in cilji društva: 
- zagotavljanje pogojev za izvajanje kulturnih programov, 
- razvijanje kulturnih potreb krajanov, 
- širjenje kulturnih in umetniških vrednot, 
- bogatenje kulturnega življenja v kraju, 
- soustvarjanje koncepta  kulturne politike v krajevni skupnosti,  
- skrb za podmladek. 

  
 
 

9. člen 
 

2. Naloge, s katerimi se društvo ukvarja: 
- organiziranje kulturnih akcij in prireditev v kraju in širše, 
- izvajanje kulturnih, izobraževalnih in vzgojnih programov na področju kulturnih 

dejavnosti, 
- ohranjanje kulturne dediščine, 
- izdaja knjig, brošur,zloženk 8nepridobitno in pridobitno), 
- sodelovanje s sosednjimi kulturnimi društvi, kulturnimi društvi doma in po svetu, 
- podeljevanje priznanj na področju kulture v KS, 
- povezovanje ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,                                                                                           
- izdaja knjig, brošur, zloženk in digitalnih nosilcev zvoka in slike.                                                                                                                                  

 
 

ČLANSTVO 
 
 

10. člen 
 
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva je lahko vsak, ki sprejema ta statut, se ravna po njem  
ter izrazi željo, da želi postati član društva in v ta namen posreduje pristopno izjavo. Član društva je 
lahko tudi tuja fizična oseba, če dokaže, da ima odobreno dovoljenje za stalno bivanje  v Sloveniji. 
V društvo se lahko vključijo mladoletne osebe od 7. leta starosti dalje. Pred vključitvijo mladoletne 
osebe morajo zakoniti  zastopniki podati  soglasje za vključitev.  
Pristopne izjave novih članov sprejema  vodja sekcije. 
O sprejemu novega člana odloči izvršni odbor v  30. dneh. 



 
 
 
V primeru zavrnitve sprejema se lahko kandidat za novega člana v 15. dneh s pisno vlogo pritoži na 
zbor članov društva. Zbor članov odloči o pritožbi na prvem rednem sklicu. 
Evidenco članstva vodi tajnica/tajnik društva. 
 
 

11. člen 
 

Član društva ima naslednje pravice:  
-  da voli in da je izvoljen v organe društva, 
-  da je seznanjen z delom organov  društva, 
-  da predlaga ukrepe  za izboljševanje  dela organov društva, 
-  da glede na usposobljenost sodeluje na prireditvah društva, 
-  da daje predloge in mnenja glede svoje dejavnosti v društvu, 
-  da sodeluje pri sprejemanju programa in sklepov društva, 
-  da  sprejema nagrade in pohvale ter priznanja za delo, 
-  da sodeluje v organih društva in v njihovem delu, 
-  da vlaga pritožbe v zvezi z delom društva na katerikoli organ društva, 
-  mladoletne osebe do 18. leta starosti ne morejo biti voljene, 
-  mladoletna oseba do 15. leta ne more sodelovati v organih društva, 
-  mladoletna oseba ne more vlagati pritožb v zvezi delovanja društva. 

 
12. člen 

 
Dolžnosti člana društva so naslednje:  
-  da deluje v skladu s tem statutom in sprejetimi programi društva, 
-  da voli in je izvoljen v organe društva, 
-  da sodeluje na prireditvah, srečanjih in tekmovanjih, ki se jih udeleži društvo, 
-  da s svojo dejavnostjo in vplivom širi članstvo, 
-  da redno plačuje članarino, razen mladoletne osebe do 15. leta starosti, 
-  mladoletna oseba do 18. leta ne voli in ni izvoljena, 
-  mladoletna oseba je vključena v društvo le v skladu z soglasjem zakonitega zastopnika. 
 
 

13. člen 
 

Častni član društva lahko postane vsak, ki je s svojim delovanjem prispeval k razvoju društvenih 
dejavnosti. O imenovanju častnega člana društva odloča zbor članov na predlog izvršnega odbora. 
Posebne pravice častnega člana so: 

- osebno vabilo na prireditve, ki jih organizira društvo s priloženo vstopnico. 
Častni član, ki ni redni član društva, nima pravice glasovanja. 
 
 

14. člen 
 

Podporni  član društva lahko postane oseba ali pravna oseba, ki izrazi takšno željo, in  z denarnimi 
prispevki v višini , ki jo določi IO društva   ali v drugi obliki podpira delovanje društva. 
Posebne pravice podpornega člana so: 

- da je vabljen na premierno predstavo sekcije, ki jo je podprl, s pravico do 2 (dveh) 
brezplačnih vstopnic.           
                                                                
 
        



15. člen 
 

Članstvo v društvu preneha : 
-  s smrtjo, 
-  z izstopom, 
-  s črtanjem iz članstva, 
-  z izključitvijo na podlagi sklepa zbora članov. 
 
 

16. člen 
 

Član izstopi iz društva, ko poda vodji sekcije  pisno izjavo, da ne želi  biti  več  član. 
Izvršni odbor lahko člana izključi iz društva na predlog častnega razsodišča. 
Izbris člana iz društva opravi IO na prvem rednem sestanku. 
 
 

17. člen 
 

Člana se izključi iz društva, če grobo  krši pravice in dolžnosti, ki so navedene v 11. in 12. členu tega 
statuta in če je pred sodiščem obsojen na  nečastno dejanje. 
 
 

18. člen 
 

Če  vodja sekcije  ugotovi, da član društva ni plačal članarine zadnji dve leti, se mu pošlje opomin. Če 
član društva ne plača članarine tudi po izteku roka, določenega v opominu, člana izključi iz društva 
zbor članov.   
 
 

19. člen 
 

Na odločitev  izvršnega odbora se lahko član pritoži v  15. dneh  na zbor članov . 
O dokončnosti sklepa o izključitvi člana odloči zbor članov  na prvem rednem sklicu zbora. 
 
 
 

ORGANIZACIJA DRUŠTVA  
 
 

20. člen 
 

Organi društva so: 
 
-  zbor članov, 
-  izvršni odbor, 
-  nadzorni odbor, 
-  častno razsodišče. 

 
 
 
 
 
 



ZBOR  ČLANOV 
 

21. člen 
 

Zbor članov je najvišji organ društva in voli druge organe društva. Sestavljajo ga vsi aktivni in častni 
člani društva, ki imajo pravico glasovanja. 
 

22. člen 
 

Zbor članov je reden ali izreden. 
Redni zbor članov skliče izvršni odbor vsako leto. 
Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo petine 
članov ali na zahtevo nadzornega odbora. 
Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je 
sprejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru to stori nadzorni odbor. 
Izredni zbor članov sklepa samo o zadevi, zaradi katere je bil sklican. 
 

23. člen 
 

Zbor članov sklepa veljavno, če je prisotnih več kot polovica vseh članov društva, sklepe pa sprejema 
z večino glasov prisotnih članov. Če po poteku pol ure ni prisotnih  več kot polovica vseh članov 
društva, ta veljavno  deluje, če je prisotnih najmanj toliko članov, kot štejeta  izvršni in nadzorni odbor 
skupaj. Kadar odloča o spremembah pravil društva ali kadar voli organe društva, mora za predlog 
glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov. 
Glasovanje je praviloma javno, razen če zbor članov ne odloči drugače. 
 

24. člen 
 

Izvršni odbor najmanj sedem dni pred zasedanjem zbora članov objavi sklep o sklicu in  objavi 
gradivo za zasedanje zbora članov.  
 

25. člen 
 

Na zasedanjih zbora članov lahko sodelujejo predstavniki drugih kulturnih društev ali zvez, skupin in 
organizacij, krajevne skupnosti in občani, ki  pa  ne morejo glasovati o zadevah, o katerih sklepa zbor 
članov, ampak imajo le posvetovalno pravico. 
 

26. člen 
 

Zbor članov prične predsednik/ predsednica društva (v nadaljevanju: predsednik)  ali najstarejši 
prisotni član in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. 
Zbor članov izvoli zapisnikarja, dva overovatelja  zapisnika in po potrebi volilno, kandidacijsko in 
verifikacijsko komisijo ter druge delovne organe. 
 
 

27. člen 
 

Zbor članov: 
-  sklepa o dnevnem redu, 
-  razpravlja o delu društva, Letnem poročilu društva, poročilu nadzornega odbora ter častnega 
razsodišča ter sklepa o njih, 
-  sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge splošne akte društva, 
-  sklepa o celotnem delovanju društva in o delu sekcij, 



-  sprejema letni delovni program društva in finančni načrt društva ter daje smernice za njihovo 
uresničitev, 
-potrjuje člane izvršnega odbora društva, 
-  voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in gospodarja društva, 
-  voli in razrešuje člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča, 
-  odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega  
    razsodišča, 
-  odloča o izključitvi člana iz društva, 
-  odloča o vključevanju društva v zvezo društev in druge organizacije, 
-  odloča o vseh drugih zadevah po predlogu izvršnega odbora in nadzornega odbora ter navzočih  
    članov, o slednjem potem, ko dobi mnenje izvršnega odbora, 
-  sklepa o prenehanju društva. 

 
Člane izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča voli ali potrjuje  zbor članov za pet 
let in jih tudi  razrešuje. Člani izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča so lahko 
izvoljeni večkrat zapored, predsedniki omenjenih organov pa le dve zaporedni mandatni dobi. 

 
 

IZVRŠNI ODBOR 
 

28. člen 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ zbora članov in opravlja naloge, ki mu jih zaupa zbor članov za pet 
let ter zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje. Izvršni odbor je za svoje delo 
in ravnanje v celoti odgovoren zboru članov. 
 

 
29. člen 

 
Izvršni odbor sestavljajo: predsednik društva, podpredsednik društva, tajnik društva, blagajnik 
društva, gospodar, vodja in en član  vsake  sekcije.  
Predsednik društva je hkrati predsednik izvršnega odbora , podpredsednik  hkrati podpredsednik 
izvršnega odbora, tajnik društva hkrati tajnik izvršnega odbora in  blagajnik društva hkrati 
blagajnik izvršnega odbora.  
 

30. člen 
 

Izvršni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno. Seje sklicuje in vodi predsednik 
društva, po njegovem pooblastilu pa podpredsednik društva, v odsotnosti obeh pa najstarejši član 
izvršnega odbora. 
 

31. člen 
 

Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je navzočih več kot polovica (1/2) članov, sklepi pa se 
sprejemajo z večino glasov navzočih članov izvršnega odbora. V primeru neodločenega izida 
glasovanja, odloči glas predsedujočega. 
 

32. člen 
 

Izvršni odbor: 
-  določa višino članarine ter način in rok plačila članarine, 

      -  sklicuje  zbor članov društva in zanj pripravi poročila ter sklepe, ki naj jih sprejme, 
-  izvršuje sklepe zbora članov, 
-  neposredno skrbi za uresničevanje programskih načel tega statuta, 
-  skrbi za materialno-finančno poslovanje in sredstva društva, 



-  ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvrševanje posameznih nalog in imenuje  
   njihove člane, 
- izključi člana, 
-  pripravlja in sestavlja letni in srednjeročni program društva, 
-  pripravi finančni načrt za prihodnje leto in obravnava finančno poročilo za preteklo leto, 
-  sestavlja in potrjuje  program prireditev društva, 
- odloča o ustanovitvi nove sekcije v okviru društva in potrdi vodjo sekcije, 
- odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe nadzornega odbora in častnega razsodišča, 
- odloča o spremembi naslova sedeža društva, 
- odloča tudi o nakupu in odtujitvi premičnega in nepremičnega premoženja, 
- odloča o izključitvi člana iz društva, če predlog poda častno razsodišče, 
- imenuje predstavnike društva, ki zastopajo društvo v organih zveze. 
 
 

33. člen 
 

Predsednik društva predstavlja društvo in je odgovoren za zakonitost poslovanja društva v skladu s 
pravnim redom v R Sloveniji. V odsotnosti predsednika društva, ga po njegovem pooblastilu, 
nadomešča podpredsednik društva, ki ima enake odgovornosti kot predsednik društva. Predsednik 
ima naslednje naloge: 
- sklicuje in vodi seje izvršnega odbora; 
- koordinira delo izvršnega odbora, sekcij, komisij in drugih organov društva; 
- podpisuje akte in sklepe zbora članov in izvršnega odbora; 
- predlaga dobitnike priznanj, pohval in nagrad članom; 
- spremlja uresničevanje sklepov zbora članov in izvršnega odbora društva; 
- zastopa in predstavlja društvo; 
- opravlja druge naloge, ki mu jih poverita zbor članov in izvršni odbor društva. 
 

 
34. člen 

 
Sekcije društva lahko sprejmejo svoja Pravila, ki določajo način organiziranosti sekcije. Pravila 
morajo biti v skladu s statutom društva. Izvršni odbor društva daje soglasje k Pravilom sekcije. 
 
 
 
 

NADZORNI ODBOR 
 

35. člen 
 

Nadzorni odbor šteje tri člane, ki jih izvoli zbor članov za dobo petih  let in jih tudi razrešuje. Zbor  
članov  izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora. 
Nadzorni odbor izvoli svojega predsednika. 
 

36. člen 
 

Naloga nadzornega odbora je spremljati delo vseh organov društva, ugotavljati zakonitost sprejetih 
sklepov in stalno nadzorovati finančno materialno poslovanje društva. Za svoje delo je odgovoren 
zboru članov, ki mu mora pisno poročati najmanj enkrat letno. 
 
 
 
 



37. člen 
 

Nadzorni odbor sklepa veljavno, če je na seji prisotna večina  članov, in če za sklepe glasujeta dva 
člana. Član nadzornega odbora ne more biti istočasno član izvršnega odbora, lahko pa se brez 
pravice odločanja udeležuje njegovih sej. 

 
 
 

ČASTNO RAZSODIŠČE 
 

38. člen 
 

Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli  zbor članov za dobo petih let 
in jih tudi razrešuje.. Zbor članov izvoli tudi dva namestnika članov častnega razsodišča. 
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov . Za svoje delovanje lahko sprejme 
Poslovnik o delu. 

 
Častno razsodišče sklepa veljavno, če je na seji prisotna večina članov, in če za sklepe glasujeta 
dva člana. Član častnega razsodišča ne more biti istočasno član izvršnega odbora, lahko pa se brez 
pravice odločanja udeležuje njegovih sej. 
 

39. člen 
 

Naloga častnega razsodišča je ugotavljanje in obravnava disciplinskih prekrškov članov ter, da na 
osnovi ugotovitve krivde izreka naslednje ukrepe : 
- opomin,  
-  javni opomin, 
-  prepoved opravljanja funkcije za največ pet let, 
-  predlog izvršnemu odboru za izključitev člana iz društva. 
 
 

40. člen 
 

Prekršek je vsaka hujša kršitev teh pravil in drugih aktov društva ter vsako dejanje, ki prizadene 
ugled in interese društva. 
Častno razsodišče se pri svojem delu ravna smiselno določilom kazenskega postopka. 
Zoper izrečen ukrep častnega razsodišča se lahko prizadeti pritoži na izvršni odbor društva v roku 
15 dni.  
Izvršni odbor o pritožbi odloči v 30.dneh.  
Na odločitev IO se lahko član pritoži  na zbor članov v 15. dneh po prejetem sklepu. O pritožbi 
dokončno  odloči zbor članov na prvem rednem  zasedanju. 
 
 

JAVNOST DELA 
 

41. člen 
 

Delovanje društva je javno in je zagotovljeno: 
- da so  seje organov društva javne, 
-  da organizira okrogle mize in tiskovne konference, 
-  omogoči vpogled v zapisnike vseh organov društva  vsem članom društva. 
 
 



Za  zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij je odgovoren predsednik društva, v 
njegovi odsotnosti pa, po pooblastilu, podpredsednik društva. 
 
 

MATERIALNO-FINAN ČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 
 

42. člen 
 

Dohodki društva so: 
- članarina , ki jo plačujejo člani in simpatizerji društva, 
-  dotacije fizičnih in pravnih oseb, 
-  dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 
-  sredstva pridobljena iz javnih sredstev, 
-  razni drugi prihodki, kot so darila, volila,sponzorstvo, …itd. 
 
 

43. člen 
 

Materialno- finančno poslovanje društva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, tem Statutom 
in odločitvami zbora članov ter izvršnega odbora društva. Sklepe o izplačilih podpisujejo 
predsednik, podpredsednik  in tajnik. 
 

44. člen 
 

Dohodki in izdatki društva se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom. O 
nabavljanju in odtujevanju premoženja društva sklepa izvršni odbor. 
 
 

45. člen 
 

Premoženje društva tvorijo vse nepremičnine in premičnine ter finančna sredstva, ki so  last 
društva in so kot taka zapisana v  ustreznih javnih listinah in društveni inventurni knjigi. 
 

46. člen 
 

Računovodska dela za društvo opravlja računovodski servis. 
Delo mora opravljati v skladu z veljavno zakonodajo in temeljnim aktom društva. 
Za društvo se vodijo poslovne knjige po sistemu dvostavnega  knjigovodstva. 
Letno poročilo za preteklo leto sprejme zbor članov najkasneje do  25. marca  tekočega leta. 
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v  finančno in materialno poslovanje 
društva. 
 
 

KONČNA DOLOČILA  
 

47. člen 
 

Društvo preneha z delovanjem: 
- po sklepu zbora članov  z dvotretjinsko večino navzočih članov, 
- po zakonu, če delovanje prepove pristojen organ, 
- če dejansko ni več članov društva, oziroma se število članov zmanjša pod 10. 
 
 
 



48. člen 
 

V primeru prenehanja delovanja društva, pripada vse njegovo premoženje v last in upravljanje 
društvu, ki goji podobno dejavnost. 
Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 
 

49. člen 
 

Za vse, kar ni določeno v tem Statutu, se neposredno uporabljajo določila Zakona o društvih ter 
drugi veljavni predpisi Republike Slovenije. 
 

50. člen 
 

V skladu s tem Statutom ima društvo lahko  še  naslednje akte: 
- pravila sekcij, 
- poslovnik o delu izvršnega odbora, 
- poslovnik o delu častnega razsodišča. 
 

51. člen 
 

Ta Statut je sprejel zbor članov Delavsko kulturnega društva »Svoboda« Senovo dne 15.03.2011 
in prične veljati s potrditvijo pristojnega organa. 
 
 

52. člen 
 

Z uveljavitvijo tega Statuta preneha veljati Statut sprejet  17.03.2007 in vsa določila drugih 
splošnih aktov društva, ki so v nasprotju s tem Statutom. 
 
 
 
Senovo,15.03.2011 
 
 
 
 
 
 
Tajnica :                                                                                                    Predsednica IO 
                                                                                                         DKD »Svoboda« Senovo 
Vlasta Moškon                                                                                            Ana Breznikar 

 


