Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/2006 in 58/2009) je
ustanovna skupščina dne 23.01.2010 sprejela sklep o ustanovitvi društva in v ta namen
sprejela
STATUT DRUŠTVA
Primorci in Istrani v Prekmurju
I.

TEMELJNE DOLOČBE
1. člen

Društvo Primorci in Istrani v Prekmurju (v nadaljevanju: društvo) je nepridobitno in
prostovoljno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi zadovoljevanja svojih in drugih
kulturnih potreb ter prepletanj tradicij in običajev ljudi, ki živijo na Primorskem in Istrskem
ter ljudi, ki živijo v Prekmurju.
Namen društva je ohranjanje kulturnih in drugih tradicij ter negovanje kulturne dediščine.
Dejavnost društva temelji na načelih svobodnega združevanja državljanov z namenom
spodbujanja kulturnih izročil.
2. člen
Polno ime društva je »Primorci in Istrani v Prekmurju, društvo za ohranjanje tradicije«.
Društvo ima svoj logotip. Logotip je okrogle oblike. Na obodu je izpisano besedilo
DRUŠTVO PRIMORCI IN ISTRANI V PREKMURJU. Na desni strani je izpisana letnica
1921, na levi strani pa letnica 2010. Na sredini kroga je simbol lastovice v letu. Na zgornji
strani je narisano žitno klasje, na spodnji strani pa oljčna vejica z olivami. Zgornja polovica
kroga je svetlo zelene barve, spodnja polovica kroga pa svetlo sivkaste.
Društvo ima svoj pečat. Pečat društva je okrogle oblike in v njem je izrisan logotip društva.
Okoli njega je izpisano polno ime društva.
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Sedež društva je na naslovu Benica 1A, 9220 Lendava.
4. člen

Društvo se lahko povezuje in sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki
delujejo na kulturnem področju in na ohranjanju tradicij, navad in običajev oziroma z drugimi
sorodnimi društvi.
Društvo lahko samostojno sodeluje s tujimi ali mednarodnimi organizacijami, ki imajo
sorodne namene in cilje.
5. člen
Delo društva in njenih organov je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo
javnost in sicer na društvenih sestankih, preko eventualne društvene publikacije in obvestil,
preko sredstev javnega obveščanja in interneta in na druge načine javnega obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela društva je zadolžen predsednik in upravni odbor društva.
II.

NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA
6. člen

Namen društva je ohranjanje tradicije, izročila in običajev Primorcev in Istranov ter
prenašanje teh tradicij na Primorce in Istrane, ki živijo v Prekmurju ter na druge
zainteresirane. V nadaljevanju je namen ohranjanje zgodovinskega dejstva o načinu preselitve
Primorcev in Istranov v Prekmurje, povezovanje in ohranjanje stikov s kulturnimi in
sorodnimi društvi, ki delujejo na Primorskem.
Posredno je tudi namen društva promoviranje na kulturnem in turističnem področju tako
Prekmurja, kakor tudi Primorske in Istre.
7. člen
Cilji in naloge društva so:
III.

Organiziranje strokovnih ekskurzij za člane društva in nečlane v cilju ohranjanja
tradicije in pridobitve novih znanj in spoznanj,
Organiziranje etnoloških in drugih razstav, ki predstavljajo življenje in delo Primorcev
in Istranov v Prekmurju od preselitve pa vse do danes,
Organizacija kulturnih in drugih družabnih prireditev,
Navezovanje stikov s sorodnimi društvi na Primorskem in Istrskem ter organizacija
izmenjav različnih prireditev,
Osveščanje širše javnosti o zgodovini in kulturi ter tradiciji Primorcev in Istranov v
Prekmurju,
Razvijanje običajev in kulinarike svojih prednikov.
ČLANSTVO
8. člen
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Član društva Primorci in Istrani v Prekmurju je lahko vsak državljan Republike Slovenije, ki
želi izvajati naloge društva in ki želi delovati na področju etnoloških povezav, kulturne
dejavnosti in sorodnih aktivnosti ter redno plačuje članarino, pa tudi drugi, katerim članstvo
potrdi skupščina. Član društva je lahko tudi tuj državljan, ki deluje na področju dejavnosti
društva in redno plačuje članarino.
Članstvo je lahko redno ali častno.
Častni člani so lahko tisti člani, ki jim zaradi izjemnih zaslug v zvezi z delovanjem društva
častno članstvo potrdi skupščina na predlog upravnega odbora.
Sprejem v članstvo potrdi Skupščina na predlog Upravnega odbora.
9. člen
Pravice članov so:
-

Da uresničujejo svoje interese na področju delovanja društva,
Da so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem društva,
Da sodelujejo pri delu društva,
Da volijo in so izvoljeni v organe društva,
Da soodločajo v organih društva.

Dolžnosti članov so:
-

Da s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
Da spoštujejo statut in druge akte, pravila ter sklepe organov društva,
Da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih
nalog,
Da varujejo ugled društva,
Da plačujejo članarino.
10. člen

Članstvo v društvu preneha:
IV.

Z izstopom po podani pisni izjavi,
Z izključitvijo na skupščini društva, za katero mora glasovati najmanj polovica
prisotnih članov po predhodni odločitvi častnega razsodišča,
S smrtjo,
S prenehanjem delovanja društva.
ORGANI DRUŠTVA
11. člen

Organi društva so:
-

Skupščina,
Predsednik društva,
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-

Upravni odbor,
Nadzorni odbor,
Častno razsodišče.
12. člen

Skupščina
Skupščina je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva in voli druge njegove
organe.
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje predsednik društva po sklepu
upravnega odbora praviloma enkrat letno.
Izredno skupščino skliče upravni odbor na svojo zahtevo, na zahtevo 1/3 članov društva ali na
zahtevo nadzornega odbora. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v
dveh mesecih po tem, ko je prejel zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče skupščino 1/3
članov ali nadzorni odbor.
13. člen
O sklicu skupščine in dnevnim redom morajo biti člani društva obveščeni najmanj 7 dni pred
sklicem.
Skupščina je sklepčna, če je prisotna polovica članov. Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje
odloži za 15 minut. Po tem času je skupščina sklepčna, če je prisotnih vsaj 10 članov društva.
Skupščina sprejema sklepe z večino navzočih članov društva. Kadar odloča o spremembi
statuta društva ali o prenehanju društva, mora za to glasovati 2/3 navzočih članov.
Glasovanje je praviloma javno, če se člani ne odločijo za tajni način glasovanja.
Volitve organov društva so javne.
14. člen
Skupščina razpravlja in sklepa:
-

O dnevnem redu skupščine,
Sprejema statut in njegove spremembe,
Sprejema druge akte društva,
Sprejema program dela društva,
Sprejema finančni načrt in zaključni račun društva,
Voli in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega
razsodišča,
Odloča kot drugostopenjski organ zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora
in častnega razsodišča,
Odloča o višini članarine in o sredstvih za finančno-materialno poslovanje društva,
Odloča o vključevanju oziroma združevanju društva z drugimi sorodnimi
organizacijami,
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-

Odloča o drugih zadevah organizacijsko-statusne narave, ki jih predlagajo organi in
člani društva,
- Odloča o prenehanju delovanja društva.
Posamezni predlogi za razpravo na skupščini, ki jih podajajo organi društva oziroma
posamezniki, morajo biti v pisni obliki in poslani upravnemu odboru najmanj 10 dni pred
sklicem skupščine.
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja.
15. člen
Predsednik
Predsednik društva je po svojem položaju tudi predsednik upravnega odbora.
Predsednika izvoli skupščina. Mandatna doba predsednika traja 4 leta in je po preteku
mandata lahko ponovno izvoljen.
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in lokalnimi organi in drugimi
organizacijami v državi in tujini ter pred tretjimi osebami.
Predsednik je odgovoren za zakonito delo društva ter za delo društva v skladu s statutom in
drugimi akti društva. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.
Predsednika društva ob njegovi odsotnosti nadomešča podpredsednik društva v mejah danih
pooblastil s strani predsednika oziroma organov društva.
16. člen
Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijske in strokovno tehnična
opravila ter vodi delo društva v času med dvema sejama skupščine po programu in sklepih,
sprejetih na skupščini. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Upravni odbor šteje 9 članov. Člane upravnega odbora izvoli skupščina. Mandat članom
upravnega odbora traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. Upravni odbor izmed sebe
izvoli še tajnika in blagajnika društva.
Predsednik društva je predsednik upravnega odbora po svojem položaju.
V njegovi odsotnosti vodi delo upravnega odbora podpredsednik, ki ga na konstitutivni seji
izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa 3 krat letno.
17. člen
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Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
-

Sklicuje skupščino,
Skrbi za izvrševanje programa dela društva,
Pripravlja predloge aktov društva,
Izdela predlog finančnega plana in skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
Imenuje podpredsednika in tajnika društva ter posamezne komisije oziroma delovna
telesa,
Izvaja druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva ali ga za to pooblasti skupščina.

Upravni odbor sme podeliti posameznim članom začasne ali trajne zadolžitve v zvezi s
posameznimi področji dela društva. Upravni odbor prav tako lahko glede izvajanja programa
in nalog društva podeli začasne ali trajne zadolžitve fizičnim osebam, ki niso člani društva ali
pravnim oseba.
18. člen
Upravni odbor praviloma dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik oziroma v njegovi
odsotnosti podpredsednik ali tajnik.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotno več kot polovica njegovih članov vštevši
predsednika in sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov.
19. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor nadzoruje in spremlja delo upravnega odbora in drugih delovnih teles društva
ter opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva.
Člane nadzornega odbora izvoli skupščina z mandatno dobo 4 let z možnostjo ponovne
izvolitve.
Nadzorni odbor o svojem delu enkrat letno poroča skupščini.
Nadzorni odbor ima tri člane. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Člani nadzornega
odbora ne morejo biti obenem tudi člani upravnega odbora. Sklepi nadzornega odbora so
veljavni, če jih potrdita vsaj dva člana.
Za svoje delo nadzorni odbor odgovarja skupščini.
20. člen
Častno razsodišče
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Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 let. Častno
razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini. Predsednika častnega razsodišča izvolijo
člani izmed sebe na konstitutivni seji.
Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka sankcije po disciplinskem pravilniku.
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka poda predsednik upravnega odbora društva.
Disciplinski postopek mora biti zaključen v 30 dneh oda dneva uvedbe postopka.
Častno razsodišče veljavno sklepa, če so navzoči vsi člani razsodišča, sklep pa je sprejet, če
zanj glasujeta vsaj dva člana.
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje nespoštovanje pravil in sklepov organov
društva ter vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese in ugled društva.
Kršitve so predvsem:
- Kršitve določb statuta in aktov društva,
- Nevestno in lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij društva, če tako
dejanje škoduje društvu ali škoduje njegovemu ugledu.
Častno razsodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:
- Opomin,
- Javni opomin in
- Izključitev.
V.

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
21. člen

Dohodki društva so:
- Članarina,
- Darila in volila,
- Prispevki donatorjev in sponzorjev,
- Iz naslova dejavnosti društva,
- Iz javnih sredstev,
- Drugi dohodki.
22. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki
jih sprejme skupščina. Na redni letni skupščini se obravnava in sprejema zaključni račun in
vsa poročila o realizaciji programa in dela društva.
23. člen
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za poslovanje
društev ter v skladu z veljavnimi predpisi.
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24. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko upravni odbor najame računovodjo.
Materialno – finančno poslovanje društva je javno za vse člane društva.
Društvo opravlja finančno poslovanje preko bančnega računa. Odredbodajalec je predsednik
društva.
Denarna sredstva vodi blagajnik društva ali za to pooblaščena fizična ali pravna oseba.
VI.

PRENEHANJE DRUŠTVA
25. člen

Društvo preneha delovati:
- S sklepom skupščine z 2/3 večino navzočih članov, če prenehajo pogoji in razlogi, ki
so narekovali njegovo ustanovitev,
- Z odločbo pristojnega upravnega organa.
V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje društva drugemu društvu s
podobno dejavnostjo, ki se ga izbere na zadnji skupščini in ga skupščina društva na predlog
upravnega odbora potrdi z 2/3 večino. Če takšnega društva ni, se premoženje prenese na
lokalno skupnost.
VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen

Ta statut je sprejela ustanovna skupščina dne 23.01.2010 in stopi v veljavo, ko ga potrdi
ustrezni oziroma pristojni upravni organ.

Predsednik društva:
Vladimir RADIKON
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