Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. list št. 60/1995) je ustanovni občni zbor dne
18. 11. 1995 sprejel sklep o ustanovitvi društva »Društvo slovensko-danskega prijateljstva« in
v ta namen sprejel tudi pravila društva.
Na podlagi novega Zakona o društvih (Ur. list št. 39/2011 z dne 25.5 2011) je spremembe pravil
soglasno sprejel občni zbor društva dne, 7.3.2015 in nato še 30. 3. 2019 ter potrdil naslednji
ČISTOPIS PRAVIL
DRUŠTVA SLOVENSKO-DANSKEGA PRIJATELJSTVA
I. SPLOŠNE DOLOČBE
II.
1. člen
Ime društva je Društvo slovensko-danskega prijateljstva (v nadaljnjem besedilu društvo).
2. člen
Sedež društva je v Ljubljani.
3. člen
Društvo ima pečat okrogle oblike s premerom 2 cm. Na obodu je napis »Društvo slovenskodanskega prijateljstva«, v sredini pa »Ljubljana«.
4. člen
Društvo je prostovoljno, samostojno, nestrankarsko, nevladno in nepridobitno združenje
posameznikov, ki so se združili v društvo z namenom približati Slovenijo Danski ter Slovence
Dancem in obratno. Člani društva so lahko tudi osebe, katere zastopajo pooblaščene osebe.
Naloge društva so:
− organizira društvene večere pod geslom »Danska in Danci na obisku pri nas doma«
(pričevanja, okrogle mize, večeri danske kulture, kulinarike itd.);
− daje pobude za promocijo Slovenije na Danskem;
− daje pobude za promocijo Danske v Sloveniji;
− spodbujanje tematsko osmišljenih potovanj na Dansko;
− spodbujanje in svetovanje pri organizaciji izmenjave študijskih obiskov.
Kot pridobitno dejavnost bo društvo opravljalo:
- dejavnost organizatorjev potovanj SKD 79.120
- dejavnost založništva in prodaje knjižnih, likovnih, filmskih, glasbenih, multimedijskih,
internetnih in drugih del SKD 47.610 in SKD 58.140
- prodaja spominkov, hrane in pijače za člane in druge v okviru prireditev SKD 47.990.
Pridobitne dejavnosti opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev
društva, oziroma nepridobitne dejavnosti.

5. člen

Delovanje društva in njegovih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja za ožjo javnost - člane - z javnimi sejami društvenih organov, z
javnimi vabili na vse dejavnosti in manifestacije društva, ter z možnostjo stalnega vpogleda v
zapisnike in dokumentacijo o društveni dejavnosti.
Društvo obvešča širšo javnost o svojem delu prek sredstev javnega obveščanja. Zato vabi
njihove predstavnike na vse svoje prireditve in manifestacije.
Za zakonito poslovanje društva odgovarjata društvo in zastopnik, to je predsednik društva.
Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. Odgovorne osebe
odgovarjajo do višine oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.
6. člen
Društvo sodeluje s sorodnimi društvi in organizacijami v Sloveniji in v tujini. Posebej sodeluje
z »Društvom dansko-slovenskega prijateljstva« na Danskem (København).
III.

ČLANSTVO
7. člen

Član društva je lahko vsakdo, ki z izpolnjeno izjavo izrazi željo, da želi biti član društva in
sprejema pravila društva.
Člani društva lahko postanejo tudi tuji državljani.
V članstvo sprejema Upravni odbor društva.
8. člen
Pravice članov društva so:
− da sodelujejo v vseh dejavnostih društva;
− da dajejo predloge in pobude in prejmejo odgovor organov društva;
− da volijo in so izvoljeni v organe društva.
9. člen
Dolžnosti članov društva so:
− da se ravnajo po pravilih društva in dejavno prispevajo k uresničevanju programskih ciljev
društva;
− da po najboljših močeh izpolnjujejo naloge in obveznosti;
− da redno plačujejo članarino.
10. člen
Članstvo v društvu preneha:
− z izstopom,
− z izključitvijo.
11. člen
Član društva, ki želi izstopiti, poda upravnemu odboru pisno izjavo o izstopu.
Član je izključen iz društva na podlagi sklepa disciplinske komisije.
12. člen
Občni zbor lahko članom društva, ki so se posebej izkazali in prispevali k uspešnemu delu
društva, podeli naziv častnega člana. Izjemoma lahko podeli naziv častnega člana tudi nečlanu,
vendar oseba – častni član, ki ni član društva, nima pravice odločanja.
IV. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
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13. člen
Organi društva so:
− občni zbor društva
− upravni odbor društva
− nadzorni odbor društva
− predsednik oziroma zastopnik društva
− disciplinska komisija
Volitev organov so praviloma tajne, občni zbor pa lahko s posebnim sklepom določi, da so
javne. Mandat vseh organov društva je 4 leta. Mandat vseh organov se lahko obnovi.
Občni zbor
14. člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki voli vse druge organe društva. Občni zbor sestavljajo
vsi člani društva.
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa
samo o vprašanju, zaradi katerega je bil sklican.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko
prejme takšno zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče občni zbor polovica članov društva.
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni pred
dnevom, za katerega je sklican.
15. člen
Občni zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Če odloča o spremembi pravil ali
o prenehanju delovanja društva, morata za to glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov.
Občni zbor določi način glasovanja.
16. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov društva.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni
zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se razpusti in se skliče za nov datum.
Član društva lahko na podlagi pisnega pooblastila glasuje tudi za drugega člana.
17. člen
Občni zbor:
− sklepa o dnevnem redu;
− razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije in
sklepa o njih;
− sprejema delovni program društva;
− sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in druge splošne akte društva;
− sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto in potrjuje zaključne račune za minulo leto;
− na drugi stopnji dokončno odloča o pritožbi zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske
komisije;
− s tajnim in javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika, upravni in
nadzorni odbor ter disciplinsko komisijo;
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− odloča o prenehanju in združitvi društva;
− določa višino članarine, ki je lahko tudi višja za pravne osebe ali nižja za dijake in študente.
18. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpiše tisti, ki je občni zbor vodil, zapisnikar in
dva overitelja zapisnika.
Upravni odbor in predsednik
19. člen
Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik in še 8 članov, skupaj torej 11
članov.
Seje upravnega odbora so sklepčne, če je na njih prisotna večina članov odbora. Za sprejetje
sklepa je potrebna večina glasov prisotnih članov.
Predsednik društva je po svojem položaju član upravnega odbora.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
20. člen
Pravice in dolžnosti upravnega odbora:
− sklicuje občni zbor društva;
− skrbi za izvajanje sklepov občnega zbora;
− skrbi za izvajanje delovnega programa društva.
Upravni odbor za načrtovanje in izvajanje svojega dela imenuje vodje delovnih skupin, ki
pripravljajo in operativno izvajajo posamezne delovne programe.
Vodje delovnih skupin se udeležujejo sej upravnega odbora, kadar upravni odbor razpravlja o
vprašanjih, ki zadevajo njihovo dejavnost.
Delovne skupine so pri svojem delu samostojne, le sklepe, ki zadevajo širjenje potrjenega
delovnega programa ali imajo nenačrtovane finančne posledice, mora verificirati upravni
odbor.
V primeru izpraznjenih mest lahko upravni odbor kooptira v svoj sestav največ tri člane.
21. člen
Predsednik društva zastopa društvo navzven in podpisuje vse akte društva. Podpredsednik
društva nadomešča predsednika in ima v odsotnosti predsednika ista pooblastila kot predsednik
društva.
Tajnik društva vodi administrativno poslovanje društva.
Nadzorni odbor
22. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let.
Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika.

23. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora, izvajanje delovnega programa in stalno
nadzira finančno poslovanje društva.
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Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru, kateremu je dolžan pisno poročati
vsaj enkrat v koledarskem letu.
24. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj
dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa pravico
udeleževati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
Disciplinska komisija
25. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo štirih let..
Komisija izvoli predsednika, njeni sklepi pa so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana
komisije.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru, ki tudi odloča o pritožbah
zoper sklepe disciplinske komisije.
V postopku pred disciplinsko komisijo se smiselno uporabljajo določbe skrajšanega postopka
zakona o kazenskem postopku.
26. člen
Disciplinska komisija obravnava naslednje kršitve:
− neizvajanje sklepov društva;
− nespoštovanje aktov društva;
− dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
27. člen
Ukrepi disciplinske komisije:
opomin, javni opomin in izključitev.
V. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE
28. člen
Dohodki društva so:
− vpisnina in članarina,
− dohodki od prireditev,
− dotacije,
− darila in volila,
− drugi dohodki.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
29. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot
takšne vpisane v inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja upravni odbor.
Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje upravnega
odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.
30. člen
Društvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, prirejenem za njegove
potrebe ob upoštevanju določil 26. člena Zakona o društvih. Letno poročilo za preteklo leto
mora društvo do 31. marca tekočega leta predložiti AJPES-u.
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Materialno in finančno evidenco vodi računovodja, ki ga določi upravni odbor. Računovodja
vodi blagajniško knjigo o prihodkih in odhodkih, finančnih sredstvih in mora redno poročati
upravnemu odboru o finančnem poslovanju.
31. člen
Društvo ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki. Podpisniki finančnih in materialnih
listin so predsednik, podpredsednik in tajnik društva, ki so tudi odredbodajalci za razpolaganje
s sredstvi na TRR.
Javnost finančnega in materialnega poslovanja se zagotavlja s pravico vsakega člana društva
do vpogleda v dokumentacijo.
VI. KONČNE DOLOČBE
32. člen
Društvo preneha delovati:
− če tako sklene občni zbor z dvotretjinsko večino navzočih članov;
− na podlagi odločbe pristojnega državnega organa o prepovedi dela društva;
− če se število članov društva zniža pod deset.
33. člen
V primeru prenehanja društva se premoženje prenese na Rdeči križ Slovenije, njegova
dokumentacija pa na Arhiv Republike Slovenije.
34. člen
Ta čistopis pravil je sprejet na občnem zboru dne 30.3.2019 in začne veljati takoj.
Ljubljana, 30. 3. 2019
Predsednik društva:
Mitja Gregorič
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