
Na podlagi 4., 8., 9. In 13. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11 ZDru-1-UPB2) je
ustanovni zbor v Idriji dne 20. 10. 2012 sprejel sklep o ustanovitvi društva Društvo za
športe v naravi ZAKONcTEDNA in v ta namen sledeči

STATUT DRUŠTVA

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Za zadovoljevanje potreb, interesov ter razvoja članov društva, se v Idriji ustanavlja Društvo
za športe v naravi ZAKONcTEDNA.

2. člen

Namen društva je nuditi svojim članom organizirano ukvarjanje s športi v naravi, strokovno
pomoč, rekreacijsko udejstvovanje, ter jih vzgajati v telesno in karakterno zdrave in za delo
sposobne.

3. člen

Ime društva je Društvo za športe v naravi ZAKONcTEDNA (v nadaljnjem besedilu društvo),
s sedežem v Idriji. Društvo ima tudi skrajšano ime Društvo ZAKONcTEDNA.

4. člen

Društvo je prostovoljno, nepridobitno in samostojno združenje članov, ki so ljubitelji športa v
naravi, strokovnih delavcev in na splošno ljubiteljev športa in narave. Društvo deluje na
območju Idrije in tudi v širšem prostoru Slovenije.

Društvo se lahko z drugimi društvi povezuje v zvezo ali druge panožne zveze.

Društvo sodeluje s krajevnimi in občinskimi organizacijami ter drugimi sorodnimi
organizacijami v Republiki Sloveniji.

5. člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Društvo mora v pravnem prometu uporabljati le
svoje registrirano ime. Znak društva je obrobljen napis ZAKONcTEDNA, v odrobi zgoraj je
napis Društvo za športe v naravi.

6. člen



Delovanje društva temelji na načelih javnosti.

Javnost dela društva se zagotavlja na naslednje načine:

 z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v prostorih društva,
 s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 informiranjem javnosti v na spletni strani društva.

Širšo javnost društvo obvešča na naslednje načine:

 seje organov društva so javne,
 na svoje seje vabi predstavnike javnih občil,
 organizira tiskovne konference,
 objavlja informacije na društveni spletni strani o društvenih prireditvah,
 obvešča o svojih prireditvah v sredstvih javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih podatkov o delu društva je odgovoren
predsednik izvršnega odbora društva.

7. člen

Cilji društva so (poleg v 2. členu omenjenega) združevati fizične osebe, ki se rekreativno ali
tekmovalno ukvarjajo s športom v naravi še:

 popularizacija in razvoj športa v naravi v občini in širši družbeni skupnosti;
 vzgoja otrok in mladostnikov na vseh področjih športa v naravi in njihovo

vključevanje v zdrav način preživljanja prostega časa;
 usposabljanje in pridobivanje strokovnega kadra, kot so vaditelji in učitelji

športa;
 razvoj športa v naravi na potencialnih omočjih, kjer šport v naravi še ni razvit;
 izobraževanje na področju športa v naravi za vse starostne skupine;
 organizacija izletov povezanih z izvajanjem športa v naravi;
 prirejanje mednarodnih in domačih športnih prireditev in dogodkov;

Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

 organizira izlete povezane s športi v naravi;
 izobražuje s področja športov v naravi;
 objavlja na spletni strani društva;
 izdaja propagandno in drugo gradivo
 informira javnost o delovanju in akcijah društva;

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na
nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu
potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

Društvo opravlja naslednje nepridobitne dejavnosti:



 organizacija izletov povezanih z izvajanjem športa v naravi;
 organizacija promocijskih prireditev in dogodkov, ki popularizirajo šport v

naravi;
 skrbi za varnost udeležencev prireditev in zagotavljanje materialnih sredstev za

delovanje društva;
 izdaja propagandno in drugo gradivo;
 povezovanje in vzdrževanje stikov z drugimi športnimi organizacijami v občini

in v širšem prostoru;
 organiziranje redne športne vadbe;
 organizira izobraževanja povezana s športom v naravi
 vzdrževanje športnih objektov in opreme;

Društvo ima tudi pridobitne dejavnosti:

 C32.300 Proizvodnja športne opreme: Društvo lahko proizvaja športno
opremo, ki se uporablja pri športih s katerimi se društvo ukvarja, sem spadajo
tudi promocijski izdelki, katerih namen je promocija društva (npr. oblačila)

 I56.104 Začasni gostinski obrati. Društvo lahko postavi začasni gostinski obrat
z namenom pridobivanja lastnih sredstev in namenom promocije društva.

 I56.290 Druga oskrba z jedmi: Na društvenih dogodkih društvo oskrbuje člane
in druge udeležence dogodkov s hrano in pijačo.

 J58.110 Izdajanje knjig: Društvo lahko izda publikacijo, ali krajšo knjigo
povezano z dejavnostjo društva, sem spadajo tudi različni vodniki za športne
aktivnosti v naravi.

 P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije. Društvo izobražuje in izpopolnjuje člane na področju športa,
organizira delavnice, tečaje, okrogle mize in ostale izobraževalne aktivnosti.

 R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas: Društvo izposoja,
vzdržuje in popravlja športno opremo članov oziroma drugih udeležencev
društvenih dogodkov.

 I55.300 Dejavnost avtokampov, taborov: Društvo za člane in udeležence
dogodkov organizira tabore in kampiranja v povezavi z nastanitvijo na
dogodkih, ki jih organizira društvo.

II. ČLANSTVO

8. člen

Član društva lahko postane vsak, ki sprejema statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati
član društva. Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše
pristopno izjavo njegov zakonit zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15.
leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno
soglasje.

9. člen

Kdor želi postati član društva, mora izvršnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri
izrazi željo postati član društva. Istočasno se zaveže, da bo deloval v skladu s pravili društva
in plačeval članarino.



Svojo pripadnost društvu izkazujejo člani z društveno izkaznico. Člani so vpisani v matično
knjigo članstva.

Članstvo v društvu je prostovoljno. Društvo ima redne in častne člane.

10. člen

Redni član je vsak član, ki ima plačano članarino.

Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih lastnosti, ki je s svojim
delovanjem imela posebne zasluge pri realizaciji programov društva, uresničevanju
društvenih nalog in uveljavljanju društva.

O podelitvi častnega članstva odloča občni zbor društva na predlog izvršnega odbora. Častni
član je opravičen plačevanja članarine.

Častni člani so lahko redni člani društva ali nečlani društva. Častni član, ki ni član društva,
nima pravice odločati o delu društva.

11. člen

Pravice članov društva so:

 da volijo in so voljeni v organe društva,
 da sodelujejo pri delu organov društva,
 da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva,
 da dajejo pobude in predloge za napredek društva,
 da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno

materialnim poslovanjem,
 da uživajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja društvo svojim

članom.

Dolžnosti članov društva so:

 da volijo in so voljeni v organe društva,
 da spoštujejo statut, društvene akte in sklepe organov društva,
 da sodelujejo pri delu organov društva,
 da si prizadevajo s svojim delom prispevati k uresničevanju ciljev in nalog

društva,
 da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi izvršni organ društva,
 da varujejo ugled društva,
 da lahko uporabljajo imovino, prostore, opremo in objekte v skladu s

programom, ki ga določajo organi društva,
 da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in manj izkušene člane društva,
 da skrbijo za redno vzdrževanje objektov, rekvizitov in opreme s katerimi

društvo razpolaga.

Pravice in dolžnosti članov organov so častne. Za svoje delo v organih društva člani



praviloma ne dobivajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član organov
društva prikaže pri svojem delu, lahko izvršilni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

12. člen

V društvo se lahko vključijo tudi simpatizerji. Ti na pristopni izjavi izrazijo željo, da so samo
simapatizerji in da se ne vključujejo v društvo s ciljem sodelovati pri izvajanju osnovnih
nalog društva. Simpatizer društva ni član, nima plačane članarine in nima glasovalnih pravic v
organih društva.

Častni člani in simpatizerji imajo pravico, da so obveščeni o društvenih aktivnostih in vabljeni
na društvene prireditve.

13. člen

Članstvo v društvu preneha:

 s prostovoljnim izstopom,
 z izključitvijo,
 s smrtjo,
 s črtanjem.

14. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno kadar poda izvršilnemu odboru društva pismeno izjavo o
izstopu.

15. člen

Člana se iz društva izključi, če grobo krši statut in druge društvene akte, če zavestno ravna
proti interesu in ugledu društva.

Člana se črta iz društva, če ne plača članarine eno leto po določenem roku za plačilo
članarine. Član se črta iz društva avtomatsko.

O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija z odločbo v skladu z disciplinskim
pravilnikom. Član se lahko za izključitev pritoži na občni zbor, ki je drugostopenjski organ.

III. ORGANI DRUŠTVA

16. člen

Organi društva so:

 občni zbor,
 izvršni odbor,
 nadzorni odbor,



 disciplinska komisija,
 strokovni odbor.

17. člen

Občni zbor je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani.

Na občni zbor so vabljeni tudi častni člani in simpatizerji.

18. člen

Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat letno.
Izredni občni zbor se skliče po sklepu izvršnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora, ali na
zahtevo ene petine članov društva.

19. člen

Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema podpisane
zahteve.

Če izvršni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v navedenem roku, ga skliče predlagatelj.
Ta pripravi tudi potrebno gradivo in predlog dnevnega reda.

Izredni občni zbor sklepa samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican.

20. člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni
najmanj 7 (sedem) dni pred občnim zborom.

21. člen

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če ob predvidenem začetku
občni zbor ni sklepčen, se začetek preloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če
so prisotni najmanj 6 člani, sklepi pa so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot polovica
navzočih članov.

Če občni zbor sklepa o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da
občnemu zboru prisostvuje polovica članov društva ter za to glasuje najmanj dve tretjini
navzočih članov.

Občni zbor začne predsednik društva in ga vodi, dokler se ne izvoli delovno predsedstvo,
zapisnikar in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa še volilna komisija, kandidacijska
komisija, verifikacijska komisija ter drugi delovni organi.

22. člen

Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja.



Ko se glasuje o razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organa o katerem
se glasuje.

23. člen

Volitve organov društva so praviloma tajne, lahko pa se člani na zasedanju odločijo, da so
volitve javne.

V primeru, da članu odbora (IO, NO, DK in SO) iz kakršnega koli razloga preneha funkcija
člana, odbor nadaljuje svoje delo prvega naslednjega občnega zbora, v zoženem sestavu, ko se
izvedejo nadomestne volitve. Mandat novo izvoljenega nadomestnega člana odbora traja do
konca mandata prvotno izvoljenega člana odbora.

24. člen

Naloge občnega zbora so:

 sprejema statut društva,
 sprejema poslovnik o delu občnega zbora,
 sprejema program dela društva,
 sprejema in spreminja statut in druge akte društva,
 sprejema finančni načrt in letno poročilo,
 voli in razrešuje predsednika in člane izvršnega odbora, člane nadzornega

odbora, člane disciplinske komisije in predsednika strokovnega odbora,
 odloča o pritožbah zoper sklepe izvršnega in nadzornega odbora, disciplinske

komisije in strokovnega odbora,
 odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami in

zvezami društev ter združitvi z drugimi društvi,
 dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
 odloča o častnem članstvu v društvu,
 odloča o vseh vprašanjih, ki zadevajo delo in razvoj društva,
 odloča o prenehanju delovanja društva.

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsedujoči občnega zbora, zapisnikar
in dva overovitelja zapisnika.

IZVRŠNI ODBOR

25. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, upravna,
administrativna in strokovno tehnična dela. Vodi delo društva med dvema občnima zboroma
po programu in sklepih, sprejetih na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu
zboru.



26. člen

Izvršni odbor šteje 3 člane. Sestavljajo ga predsednik, tajnik in blagajnik.

Predsednik izvršnega odbora je hkrati tudi predsednik društva.

27. člen

Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Člani so lahko večkrat zaporedoma ponovno
izvoljeni. Izvršni odbor sprejme sklepe z večino glasov. Seje izvršnega odbora so javne.

28. člen

Naloge izvršnega odbora so:

 sklicuje občni zbor,
 skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 pripravlja predloge društvenih aktov,
 ustanavlja stalne in občasne društvene komisije in imenuje njihove

predsednike,
 pripravlja predlog finančnega načrta in zaključno poročilo,
 upravlja s premoženjem društva,
 sklepa pogodbe,
 skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva,
 skrbi za realizacijo sklepov občnega zbora,
 ustanavlja sekcije,
 predlaga višino članarine in višino prispevkov za posamezne namene,
 opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti občni zbor,
 vodi evidenco o članstvu.

29. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva in so organizirane po
interesnem principu članov društva.

Sekcijo ustanovi izvršni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo
delovati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne izvršnemu odboru.

PREDSEDNIK DRUŠTVA

30. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo v pravnem prometu v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik izvršnega odbora.

Občni zbor ga izvoli za mandatno dobo dveh let. Po poteku mandata je lahko ponovno



izvoljen.

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom
republike Slovenije. Za svoje delo odgovarja občnemu zboru in izvršnemu odboru.

TAJNIK DRUŠTVA

31. člen

Tajnik društva opravlja strokovno tehnična in administrativna dela društva in skrbi za
koordinacijo med organi društva. Tajnik društva je tudi član izvršnega odbora.

Izvoli ga občni zbor za dobo dveh let.

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru oz. občnemu zboru.

BLAGAJNIK DRUŠTVA

32. člen

Naloge blagajnika so, da: Izvaja in nadzira finančno poslovanje društva in skrbi za njegovo
korektnost. Skrbi za ažurnost pravilnika o finančnem poslovanju. Izdela letno finančno
poročilo. Na sejah izvršilnega odbora redno poroča o finančnih zadevah.

Izvoli ga občni zbor za dobo dveh let.

Za svoje delo je odgovoren izvršnemu odboru oz. občnemu zboru.

NADZORNI ODBOR

33. člen

Nadzorni odbor je nadzorni organ društva in spremlja delo izvršnega odbora ter drugih
organov društva. Opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva in nadzor
nad izvrševanjem sklepov občnega zbora.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru, ki mu tudi poroča enkrat letno.

Nadzorni odbor sestavljajo trije na občnem zboru izvoljeni člani. Predsednika odbora izvolijo
člani izmed sebe.

34. člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tudi člani izvršnega odbora, imajo pa pravico
udeleževati se sej izvršnega odbora, a brez pravice odločanja na seji.

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani. Odločitve se sprejemajo z večino
vseh članov (dva člana).

Mandatna doba članov nadzornega odbora je dve leti in so lahko ponovno izvoljeni v ta



organ.

35. člen

Naloge nadzornega odbora so:

 nadzira izvajanje določil statuta,
 daje pobudo za sklic izrednega občnega zbora,
 nadzira finančno poslovanje društva in pregleduje finančno dokumentacijo,
 nadzira izvajanje letnega finančnega poročila,
 nadzira upravljanje in gospodarjenje s sredstvi društva,
 nadzira zakonitost sprejetih sklepov organov društva,
 nadzira izvajanje drugih za društvo obveznih zakonskih določil državne

zakonodaje,
 razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa,
 predlaga občnemu zboru razrešnico organov društva.

DISCIPLINSKA KOMISIJA

36. člen

Disciplinska komisija je disciplinski organ društva. Sestavljajo jo trije na občnem zboru
izvoljeni člani. Mandat komisije je dve leti. Člani izmed sebe izvolijo predsednika komisije.

Komisija zaseda po potrebi na osnovi pisnih zahtev članov društva ali društvenih organov.
Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka ukrepe v skladu z disciplinskim
pravilnikom.

Zoper sklep disciplinske komisije ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot
drugostopenjski organ v disciplinskih zadevah.

STROKOVNI ODBOR

37. člen

Strokovni odbor je strokovni organ društva. Ima tri do pet članov. Predsednika voli občni
zbor, člani odbora pa so vodje posameznih skupin in drugi strokovni delavci v društvu.

Naloge strokovnega odbora so:

 programira, organizira in spremlja celotno strokovno delo v društvu,
 obravnava strokovne probleme,
 načrtuje in izvaja strokovno izobraževanje,
 organizira strokovno izobraževanje za člane društva in druge zainteresirane,
 načrtuje in izvaja društvene prireditve,
 opravlja druge naloge, za katere ga zadolži občni zbor ali izvršni odbor.



38. člen

Za uspešnejše izvrševanje nalog ima lahko izvršni odbor stalne ali občasne komisije. Komisija
ima tri do pet članov, ki so za svoje delo odgovorni izvršnemu odboru. Ob imenovanju
komisije ji izvršni odbor določi naloge in čas delovanja. Komisija zaključi z delom najkasneje
s časom, ko poteče mandat izvršnemu odboru, ki jo je imenoval.

IV. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

39. člen

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:

 z vpisnino,
 s članarino,
 z darili in volili,
 s prispevki donatorjev in sponzorjev,
 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 iz javnih sredstev,
 iz drugih virov.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja
društva med svoje člane je nična.

40. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki
jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo
letno poročilo.

Nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad
zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo
prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

41. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik in vsaj še eden s sklepom izvršnega
odbora pooblaščen podpisnik. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z
veljavnimi predpisi s tega področja.

Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno
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.

Pravilnik sprejme občni zbor v devetdesetih (90) dneh po uspešni registraciji društva.



Letno poročilo o poslovanju mora društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje
in objavljanje podatkov, do 31. marca tekočega leta. Pooblaščena organizacija ravna s podatki
skladno s predpisi o računovodstvu.

Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in
poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli finančnega
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo.

42. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je last društva in je vpisano v inventarno
knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa izvršnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa občnega zbora.

43. člen

Sponzorji ali donatorji društva so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno ali
kako drugače pomagajo. Sodelujejo lahko na sejah društva, nimajo pa pravice odločanja.

44. člen

Društvo lahko organizira javne prireditve skladno z veljavno zakonodajo za svoje člane in
nečlane. Tako pridobljena sredstva društvo porabi skladno s finančnim programom in
veljavno zakonodajo.

Dobiček od ukvarjanja s pridobitno dejavnostjo se mora porabiti za izvajanje programov
društvene dejavnosti v skladu s sedmim členom.

Društvo ima odprt svoj transakcijski račun pri banki.

V. ODGOVORNOST ČLANOV IN PRIZNANJA

45. člen

Za disciplinske prekrške, ki jih povzročajo člani, se šteje:

 kršitve določb teh pravil,
 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in

funkcij v društvu,
 neizvrševanje sklepov organov društva,
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

46. člen

O prekrških na prvi stopnji odloča disciplinska komisija, ki lahko izreče naslednje ukrepe
proti članom društva:



 opomin,
 javni opomin,
 izključitev.

Drugostopenjski organ je občni zbor.

47. člen

Izvršilni odbor društva lahko za uspešno delo članom društva podeli priznanja v obliki:

 pohvale,
 značke ali plakete,
 nagrade,
 predlaga za razna državna ali družbena priznanja.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

48. člen

Društvo lahko preneha po sklepu občnega zbora z dvotretjinsko večino članov občnega zbora,
s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu društvu, s stečajem, na podlagi sodne
odločbe o prepovedi delovanja ali po samem zakonu.

49. člen

Poleg sklepa, da društvo preneha z delovanjem, mora sklep občnega zbora vsebovati tudi
določilo, ki določa, kateremu po dejavnosti sorodnemu društvu pripada premoženje društva,
potem ko so poravnane vse obveznosti. Če takega društva ni, se premoženje prenese na
lokalno skupnost.

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

Sklepu mora biti priloženo poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden
obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev
proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost. Poročilo
pripravi izvršilni odbor društva.

50. člen

Ta statut je bil sprejet na izrednem občnem zboru dne 20.10.2012. Veljati začne, ko pristojni
organ ugotovi, da je v skladu z zakonodajo.

Idrija, dne 20. 10. 2012

Predsednik društva: Miha Tratnik Bajc


