Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, ŠL 64/11) je Občni zbor Društva
za usposabljanje državljank in državljanov Slovenije za izvajanje pravic iz tretjega člena
slovenske Ustave SLOGA dne 28.9.2015 sprejel naslednji
STATUT DRUŠTVA ZA USPOSABLJANJE DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV SLOVENIJE ZA
IZVAJANJE PRAVIC IZ TRETJEGA ČLENA SLOVENSKE USTAVE

SLOGA

SPLOŠNE DOLOČBE

IME, NAMEN IN SEDEŽ DRUŠTVA
1. člen
Ime društva je: DRUŠTVO ZA USPOSABLJANJE DRŽAVLJANK IN DRŽAVLJANOV SLOVENIJE
ZA IZVAJANJE PRAVIC IZ TRETJEGA ČLENA SLOVENSKE USTAVE SLOGA.
Skrajšano ime: Društvo za usposabljanje državljanov SLOGA (v nadaljnjem besedilu:
»Društvo za usposabljanje državljanov SLOGA« ali »Društvo«).
2. člen
Društvo je prostovoljno združenje državljank in državljanov Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: državljani), ki imajo v skladu s 3.členom 2.odstavek slovenske Ustave oblast in jo
izvršujejo neposredno in z volitvami. V Društvu za usposabljanje državljanov SLOGA se bodo
državljani organizirali, izobraževali in usposabljali za volitve, za spremljanje konkretnih
odločitev oblastnih organov katerim so državljani z volitvami podelili oblast in za
neposredno izvajanje oblasti slovenskega ljudstva na podlagi 3. člena slovenske USTAVE. S
svojim delovanjem bo društvo prispevalo k razvoju demokratičnih procesov v naši družbi kot
celoti.
Društvo sloga deluje na območju Slovenije in ima svoje podružnice. Podružnice niso pravne
osebe.
3. člen
Sedež društva je v Ljubljani, na poslovnem naslovu Na griču 11.
Izvršni odbor lahko spremeni poslovni naslov sedeža društva, če je sprememba
na območju kraja, ki je registriran kot sedež društva.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
5. Člen
Društvo zastopa predsednik, v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik.

6.člen
Pečat društva je v obliki lipovega lista in ima na obodu naslednje besedilo: "Društvo za
usposabljanje državljank in državljanov Slovenije za izvajanje pravic iz tretjega člena
slovenske Ustave SLOGA", na sredini pa znak društva v obliki rokovanja roke mladostnika
in starke na modri podlagi, roka mladostnika bela in starke rdeča.
Društvo ima svoj znak v obliki lipovega lista v modri barvi ter rokovanja roke mladostnika
v beli barvi in starke v rdeči ter člansko izkaznico, ki jo bodo člani prejeli po letu delovanja
v društvu.

SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
7. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki prispevajo k
razvoju njegove in sorodnih organizacij ter s sorodnimi mednarodnimi organizacijami.
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije,
ki imajo podobne namene in cilje.

OBVEŠČANJE JAVNOSTI
8. člen
Delo društva in njegovih organov je javno. Svoje člane obvešča društvo:
•
•
•
•
•

s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
prek društvene spletne strani in občasno društvenega glasila,
prek sredstev javnega obveščanja,
preko oglasnih desk
na druge primerne načine.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da
organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike
zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega
obveščanja.
Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren
predsednik društva.

II. NAMEN IN CILJ DRUŠTVA

9. Člen
Namen društva je:
-združevanje državljank in državljanov Slovenije za medsebojno informiranje in
usposabljanje za čim številčnejše sodelovanje na volitvah, na referendumih v zvezi z
odločitvami oblastnih organov in pri z Ustavo določenega neposrednega izvrševanja
oblasti;
- nadzor nad porabo proračunskih sredstev;
- nadzor nad postopki privatizacije in prodajo slovenske lastnine in premoženja;
- nadzor korupcije v državnih podjetjih, vladi ter ostalih državnih in javnih službah; pomoč pristojnim organom pri pregonu organiziranega gospodarskega kriminala;
- nadzor nad izvajanjem slovenske Ustave, pomoč pri očiščenju zakonov in drugih
predpisov korupcijskih dikcij in ustrezne spremembe le teh;
- sodelovanje članov društva z nosilci oblasti, katero so jim podelili na volitvah in to v
vseh možnih oblikah.
Cilj delovanja društva je prispevati k širjenju vrednot parlamentarne demokracije in
izvajanja neposredne oblasti državljank in državljanov Slovenije ter medsebojna pomoč pri
tem.
10. člen
Društvo dosega namen iz prejšnjega člena z izvajanjem naslednjih osnovnih nalog:







vsako leto pripravi vsaj dve javni srečanji vseh članov.
Srečanje članov lahko organizira tudi ob posebnih primerih kot so državni
jubileji, prazniki ali drugi pomembni dogodki;
prireja seminarje, članske sestanke, predavanja, prireja strokovne ekskurzije,
organizira udeležbo v mednarodnih organizacijah in društvih, zagotavlja stalno
sodelovanje državljank in državljanov z izvoljenimi predstavniki države;
izdaja publikacije v skladu z veljavnimi predpisi;
imenuje častne člane in podeljuje priznanja društva;
predstavniki društva sodelujejo na raznih konferencah, okroglih mizah in s
sredstvi javnega obveščanja;

11. člen
Namen društva je nepridobitne narave in služi v splošno koristne družbene namene.
Društvo deluje samostojno. Sredstva društva se lahko uporabljajo le v namene, ki so v
skladu s tem Statutom. Člani v društvu ne pridobivajo deležev dobička in ne morejo uživati
finančnih bonitet iz sredstev društva.

III. ČLANSTVO
12. člen
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Društvo ima redne in častne člane. Dolžnosti in pravice članov so naslednje:
 da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 da sodelujejo pri delu organov društva,
 da dajejo predloge organom v zvezi z njihovim delom,
 da so pravilno obveščeni o delu društva in njegovih organov ter o finančno materialnem
poslovanju društva,
 da so vabljeni na sestanke, posvetovanja, predavanja, seminarje, ki jih prireja društvo,
 da sodelujejo pri pripravi programov društva,
 da zahtevajo od organov društva pojasnila in poročila o njihovem delu,
 da redno plačujejo članarino, spoštujejo in izvršujejo sklepe organov društva,
 da spoštujejo ta Statut in se ravnajo po njem.
13. člen
Članstvo v društvu je prostovoljno. Člani društva lahko postanejo polnoletne državljanke in
polnoletni državljani Slovenije.
Sprejem v članstvo se opravi na podlagi pisne prijave. S podpisom pisne prijave se kandidat
zaveže, da bo spoštoval določbe statuta društva in vestno opravljal zadolžitve, ki jih bo v
društvu dobil. Pisna prijava za sprejem v članstvo se odda po elektronski pošti ali na drug
način izvršnemu odboru, ki o sprejemu novih članov odloči s sklepom. Članstvo v društvo se
šteje od dne izdanega sklepa.

PRENEHANJE ČLANSTVA
14. člen
Članstvo preneha:
• s smrtjo člana;
• s prostovoljnim izstopom, ko član pisno posreduje željo izvršnemu odboru društva.
• z ugotovitvenim sklepom o črtanju iz članstva, ki ga sprejme izvršni odbor, če član ne
plača letne članarine kljub pisnemu opozorilu do konca januarja vsako leto ;
• z izključitvijo člana iz društva, o kateri odloči častno razsodišče društva s sklepom.
Sklep mora biti v skladu s pravilnikom o disciplinskem postopku.

ČASTNI ČLANI
15. Člen

Za častnega člana društva je lahko imenovan, kdor ima izjemne zasluge za razvoj in
uresničevanje programskih usmeritev društva. Častne člane imenuje občni zbor društva na
predlog izvršnega odbora.
Častni člani ne plačajo letne članarine. Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko
fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice
odločanja.
PRIZNANJA
17. člen
Društvo podeljuje priznanja.
Za podeljevanje priznanj je pristojen občni zbor. Komisijo za pripravo predlogov za
podelitev priznanj sestavljajo predsednik društva, podpredsednik in tajnik. Priznanja se
podeljujejo v skladu z aktom društva o podeljevanju priznanj, ki ga sprejme občni zbor.
Podelitev se slavnostno opravi na občnem zboru ali ob drugem slavnostnem trenutku kot
določi občni zbor na predlog komisije.

ČLANARINA IN SREDSTVA DRUŠTVA
18. člen
Višino letne članarine začasno določi s sklepom izvršni odbor društva, potrdi ali spremeni
jo občni zbor. V primeru, da nastane razlika v višini članarine se ta poravna ob plačilu
članarine naslednjega leta. Članarino je treba plačati do konca januarja vsako leto.
Blagajnik najkasneje do 5. januarja vsako leto pošlje obvestilo o višini članarine.

IV. ORGANI DRUŠTVA
19. člen
Društvo ima naslednje organe:
•
•
•
•
•

občni zbor;
izvršni odbor;
predsednika in podpredsednika;
nadzorni odbor;
častno razsodišče.

OBČNI ZBOR
20. člen
Občni zbor je najvišji organ društva. Občnemu zboru društva so za svoje delo odgovorni vsi
organi društva. Občni zbor tvorijo vsi člani društva.
21.člen

5

Pristojnosti občnega zbora so naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprejema Statut društva ter njegove spremembe in dopolnitve;
sprejema programske usmeritve društva in njegovih organov;
sprejema letni program dela in finančni načrt;
sprejema druge splošne akte društva;
razpravlja o letnih poročilih o delu organov oziroma posameznih članov društva ter o
poročilih v preteklem mandatnem obdobju ter jih potrjuje;
sprejema zaključni račun in finančni načrt;
razrešuje, imenuje in voli organe društva, predsednika, podpredsednika, tajnika in
blagajnika in vodje komisij - mandatarstvo;
odloča o drugostopenjskih pritožbah;
določa višino članarine;
odloča o predlogih članov;
imenuje častne člane;
odloča o prenehanju društva;
opravlja druge naloge po tem statutu;
dokončno odloča o pritožbah članov zoper sklepe organov društva.
22. člen

Redni občni zbor se mora sklicati enkrat letno in to najkasneje v mesecu marcu. Skliče ga
izvršni odbor društva vsaj 14 dni pred dnem, ko je določen datum za zbor. K vabilu mora
biti priloženo gradivo, katero se bo obravnavalo, določen kraj in čas občnega zbora.
Vabilo se izobesi na oglasni deski v prostorih društva, pošlje po e-pošti ali po pošti.
Občni zbor odloča veljavno, če je navzočih več kot polovica vseh članov. Občni zbor lahko
sklepa veljavno tudi, če pol ure po sklicu zbora ni prisotnih polovica članov, navzočih pa
mora biti najmanj 20 članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov.
23. člen
Glasovanje o predlogih je javno, volitve organov društva so praviloma tajne, razen če občni
zbor ne sklene drugače.
24. člen
Občni zbor vodi delovno predsedstvo, ki šteje tri člane. O delu občnega zbora se vodi
zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja. Do izvolitve
delovnega predsedstva vodi občni zbor Predsednik ali podpredsednik društva.
25. člen
Izredni občni zbor skliče po potrebi izvršni odbor na zahtevo, nadzornega odbora ali
najmanj 20 članov društva. Skliče ga najpozneje v 30 dneh od dne, ko je bila podana pisna
zahteva z dnevnim redom in gradivom.
Če izvršni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v roku iz prejšnjega odstavka, ga skliče
predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredni občni zbor sme
sklepati samo o zadevah, zaradi katerih je bil sklican. Do izvolitve delovnega predsedstva
vodi izredni občni zbor predlagatelj.
IZVRŠNI ODBOR

26. člen
Izvršni odbor društva je izvršilni organ občnega zbora, kateremu je tudi odgovoren za
svoje delo. Izvršni odbor šteje devet članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik,
tajnik, blagajnik društva, vodja komisije za usposabljanje v izobraževanju, vodja komisije
za koordinacijo delovanja podružnic društva, vodja komisije za aktivno vodenje
kadrovanja v društvu, vodja komisije za vprašanja delovanja bank in gospodarstva in vodja
komisije za ocene delovanja družbenih dejavnosti.
Predsednika podpredsednika in člane izvršnega odbora volijo člani na občnem zboru po
sistemu mandatarja. Izvršni odbor opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma po programih in
sklepih, sprejetih na občnem zboru.
Člane komisij imenuje Izvršni odbor na predlog vodij komisij. Komisije imajo najmanj tri
člane in največ sedem članov. Izvršni odbor lahko imenuje začasna delovna telesa za
realizacijo posameznih nalog.
27. člen
Mandat Članov izvršnega odbora traja štiri leta. Po preteku mandatne dobe so lahko
izvoljeni še za eno mandatno dobo.
28. člen
Delo izvršnega odbora je naslednje:
 skrbi za sodelovanje društva z drugimi sorodnimi organizacijami tudi mednarodnimi,
društvi in pravnimi osebami;
 skrbi za uresničevanje in izvajanje nalog društva;
 izvršuje sklepe občnega zbora;
 sprejema nove člane;
 pripravlja osnutek in predlog Statuta društva ter ju daje v javno obravnavo;
 določi znak društva, obliko članske izkaznice in drugih predmetov izdelanih na
podlagi znaka opisanega v tem Statutu;
 pripravlja osnutke drugih aktov društva;
 pripravi predlog programa dela na podlagi sklepov komisij;
 pripravi letno poročilo o delu društva na podlagi poročil drugih organov in komisij
društva;
 predlaga občnemu zboru zaključni račun društva in finančni načrt;
 predlaga občnemu zboru kandidate za člane organov društva ter kandidate za
predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva ter vodij komisij;
 razpolaga s finančnimi sredstvi društva v skladu s finančnim načrtom;
 sklicuje občni zbor;
• imenuje svoje predstavnike za sodelovanje z drugimi sorodnimi institucijami in
društvi;

•

opravlja druge naloge, določene v tem Statutu.

29. člen
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Izvršni odbor dela na sejah. Seje izvršnega odbora se morajo sklicati vsaj štirikrat v letu.
Seje sklicuje predsednik po lastni presoji, ali na zahtevo najmanj ene tretjine članov
izvršnega odbora. Seje izvršnega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik. Izvršni odbor odloča veljavno, če je prisotna več kot polovica članov. Sklep
odbora je sprejet, če je zanj glasovala več kot polovica prisotnih članov. O sejah odbora se
vodi zapisnik, ki ga podpišeta zapisnikar in predsednik ali podpredsednik društva, lahko
tudi predsedujoči na seji, katerega na začetku izvolijo navzoči člani izvršnega odbora.
30. člen
Izvršni odbor pripravi letni program dela in letno poročilo o delu odbora, ki je sestavni del
programa dela in poročila o delu društva, prav tako pripravi poročilo o delu odbora v
preteklem mandatnem obdobju.
PREDSEDNIK DRUŠTVA

31.člen
Predsednika društva voli občni zbor z glasovanjem na podlagi predloga izvršnega odbora,
izmed članov društva, za štiri leta. Po preteku mandata je lahko izvoljen še za eno
mandatno dobo.
32. člen
Predsednik društva je tudi predsednik izvršnega odbora in je odgovoren za svoje delo
občnemu zboru.
33. člen
Naloge predsednika so:
zastopa in predstavlja društvo pred tretjimi osebami v premoženjskih in drugih pravnih
poslih;
je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta društva;







skrbi za izvajanje sklepov organov društva;
vodi delo izvršnega odbora;
sklicuje in vodi seje izvršnega odbora;
v nujnih primerih lahko skliče seje drugih organov društva;
podpisuje listine društva in so podpisuje finančne listine društva;
opravlja druge naloge po tem Statutu.

34. člen
Predsednik pripravi letno poročilo o svojem delu in za preteklo mandatno obdobje, ki sta
sestavni del poročil o delu društva, obe potrdi občni zbor društva.

NADZORNI ODBOR
35. člen
Za nadzorovanje in spremljanje dela društva in njegovih organov, finančno materialnega
poslovanja, izvrševanja določb tega Statuta, programov in planov ter sklepov organov

društva občni zbor izvoli nadzorni odbor.
36. člen
Nadzorni odbor šteje tri člane. Član nadzornega odbora ne more biti član izvršnega odbora
ali član častnega razsodišča.
Izvršni odbor predlaga občnemu zboru kandidate za člane nadzornega odbora.
37. člen
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika odbora in njegovega
namestnika. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega odbora ter je podpisnik za
nadzorni odbor. Mandatna doba traja štiri leta. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji
prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.
38. člen
Nadzorni odbor vsaj enkrat letno pripravi pisno poročilo in ga poda občnemu zboru o
ugotovitvah pri spremljanju ter nadzoru društva. Nadzorni odbor je za svoje delo
odgovoren občnemu zboru.

TAJNIK DRUŠTVA
39. člen
Društvo ima tajnika, ki vodi evidenco članov društva, je sopodpisnik finančno- materialnih
listin društva, opravlja administrativna dela in dela poslovnega sekretarja društva.
Tajnika voli občni zbor na predlog predsednika društva za štiri leta. Po preteku mandata je
lahko ponovno izvoljen
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42. člen
V. MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
40. člen
Viri materialnih sredstev so:







članarina;
iz naslova materialnih pravic in pridobitne dejavnosti društva;
z darili in volili;
s prispevki sponzorjev, donatorjev in pokroviteljev;
iz javnih sredstev;
iz drugih virov.

Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti
določa zakon. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost
nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za
uresničevanje namena in ciljev društva, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za
katere je društvo registrirano, pri čemer mora izpolnjevati tudi druge z zakonom predpisane
pogoje. Društvo se lahko ukvarja z:
N 82.300

Organiziranje razstav sejmov, srečanj

47.789

Izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo

47.789

Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

73.110

Dejavnost oglaševalskih agencij

M 73.120

Posredovanje oglaševalskega prostora

N 79.120

Dejavnost organizatorjev potovanj

N 79.900

Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

P85.590

Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje v usposabljanju

R 93.299

Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

58.190

Drugo založništvo

Za lažje doseganje svojih ciljev lahko Društvo ustanovi gospodarsko družbo ali zavod,
katere dejavnost mora biti povezana z osnovno dejavnostjo društva. Gospodarska družba
se ustanovi na podlagi zakona, ki ureja ustanavljanje in delovanje gospodarskih družb ali
zavodov. Na predlog izvršnega odbora o ustanovitvi gospodarske družbe ali zavoda odloča
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občni zbor. Društvo je po enakih pravilih lahko tudi soustanovitelj družbe ali družbenik v
gospodarski družbi. Dobiček gospodarske družbe, ki je v lasti ali so lasti društva se šteje kot
prihodek društva.
41. člen
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 člane je nična.
42.člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani,
ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in
sprejmejo zaključni račun.
Društvo upravlja materialna sredstva, ki jih uporablja ter razpolaga z njimi v skladu z
namenom društva, z letnim programom dela ter finančnim planom društva.
43. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Finančno in materialno poslovanje vodi blagajnik v skladu s pravilnikom o finančno
materialnem poslovanju, v katerem društvo določi tudi način vodenja in izkazovanje
podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z
računovodskimi standardi za društva.
Pravilnik o finančno materialnem poslovanju sprejme občni zbor najkasneje v šestih
mesecih po ustanovitvi društva.
Poslovanje društva bo potekalo preko transakcijskega računa pri izbrani banki.
44. člen
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo ter
poslovanje društva.
Za vodenje finančno materialnih zadev lahko društvo sklene pogodbo z računovodskim
servisom ali drugo organizacijo v skladu z veljavno zakonodajo s področja finančnega
poslovanja.
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v
inventarno knjigo. Premoženje društva se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega
zbora.
45. člen
Občni zbor lahko s sklepom vsako leto pooblasti predsednika društva, da lahko razpolaga s
sredstvi, do določene višine, brez predhodne odobritve izvršnega odbora.
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46. člen
Za opravljanje posameznih strokovnih, tehničnih in drugih opravil v društvu in njegovih
organih se lahko določi stalna ali občasna nagrada. 0 tem v skladu s finančnim načrtom
odloča izvršni odbor.
VI. ČASTNO RAZSODIŠČE
47. člen
Če med člani pride do medsebojnih sporov, ki izhajajo iz društvenega delovanja, se spor
rešuje na častnem razsodišču.
48. člen
Člane častnega razsodišča imenuje občni zbor na predlog izvršnega odbora.
49. člen
Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let Sestavljajo ga trije člani in dva
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi na podlagi pisnih
zahtev članov ali organov društva. Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske
ukrepe v skladu s pravilnikom o disciplinskem postopku pred častnim razsodiščem. Častno
razsodišče veljavno odloča, če so prisotni vsi trije člani in so sklepe sprejeli soglasno.
Pravilnik o disciplinskem postopku pred častnim razsodiščem sprejme občni zbor
najkasneje v dvanajstih mesecih od ustanovitve društva.
50. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s Pravilnikom o disciplinskem
postopku pred častnim razsodiščem, častno razsodišče izreče, so:
opomin,
javni opomin,
izključitev.
Izključitev iz članstva se lahko izreče le za hujše kršitve kot so:-kršenje določb temeljnega
akta,-neizpolnjevanje nalog v organih društva,-blatenje društva v javnosti.
Predmet disciplinskega postopka pred častnim razsodiščem so tudi lažje kršitve:malomarno izpolnjevanje nalog v organih društva,-blatenje članov društva v javnosti in ki
so kot take navedene v drugih aktih društva.
Član se lahko pritoži v roku 15 dni, od časa vročitve sklepa častnega razsodišča, na občni
zbor kot drugostopenjski organ.

VII. PRENEHANJE DRUŠTVA
51.

člen

Društvo preneha:
s sklepom občnega zbora.
po samem zakonu,
če pade število članov pod tri.
52. člen
V primeru prenehanja delovanja društva, se s sklepom občnega zbora določi tudi
nepridobitna pravna oseba, na katero se bo po poravnavi vseh obveznosti preneslo
premoženje društva.

VIII. KONČNE DOLOČBE
53. člen
Ta Statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občni zbor Društva SLOGA in potrdi UE
Ljubljana.
Ljubljana, 28.9.2015

Predsednik Društva:
Marko Golob
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