.)

Na podlagi 4., 8. in 9. 6lena Zakona o dru5tvih (ZDru - 1, Uradni list 64/201 1) je ustanovni zbor v petek, 2.
decembra 2016, sprejelsklep o ustanovitvi KULTURNEGA DRUSTVA SEVERINA SALIJA in sprejel
naslednji

STATUT
SPLOSNE DOLOEBE

1.6len
Kulturno dru5tvo Severina Salija (KDSS, v nadaljnjem besedilu dru5tvo) je prostovoljno, samostojno
nepridobitno zdrulenje fiziCnih oseb, ki delujejo na podro6ju kulture ali so kako drugade prisvojem delu
povezane s tem podrodjem in se zavzemajo tudiza ohranjanje in negovanje slovenskega iezika.

in

2. 6len

lme dru5tva je Kulturno druStvo Severina Salija in nima Stampiljke.
Dru$tvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni.
SedeZ dru5tua je v Novem mestu, na novome5ki obmoCni izpostavi Javnega sklada RS za kulturne
dejavnosti (JSKD) v Kulturnem centru Janeza Trdine, Novitrg 5.

3. 6len
Delo dru5tva in vseh njegovih organov je javno.

4.6len
Svoje 6lane dru5tvo obve56a:
s pravico vpogleda dlanov v zapisnike organov druSfua,
preko pisnih in elektronskih obvestil0lanom,
preko dru5tvenega glasila,

o
.
.
.

prekosredstevjavnegaobve56anja.

Poleg tega dru5tvo deluje po principu odnosov z javnostmi. To izvaja tako, da so seje dru5tvenih organov
javne, da organizira tematska sredanja, okrogle mize in tiskovne konference, kamor vabi predstavnike
zainteresiranih organov, ustanov, organizacij in predstavnike medijev.

Za zagotavllanje javnosti dela in izdajanje to6nih informacij o delu dru5tva je odgovoren predsednik
oziroma njegov namestnik.
GLAVNA DEJAVNOST, NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUSTVA
5. dlen
Glavna dejavnostdruStva jezavzemanjezavsestranski razvojslovenskega iezika in kulture, Se posebej
pa skrbi zaprepoznavnost novomeSkih in dolenjskih kulturnih ustvarjalcev na lokalni, regijski, drZavni in
mednarodni ravni. Dru5tvo pospe5uje tudi medgeneracijsko in mednacionalno sodelovanje na tem
podrodju, neguje in ohranja bogato literarno tradicijo kulturnih ustvarjalcev na Dolenjskem ter odkriva
iiterarni, prevalblsfi in filo2ofskiopus pesnika Severina Salija. V sodelovanju z Javnim skladom RS za
kulturne dejavnosti, Obmodno izpostavo v Novem mestu, se druSfuo povezuje tudi z drugimi sorodnimi
kulturnimi druStvi pri ustvarjanju pomembnejiih kulturnih dogodkov in podobnih dejavnosti.
Osnovni namen druStva je medsebojno druZenje ustvarjalcev na kulturni ravni, ljubiteljev knjige in
slovenskega jezika ter prispevanje k razvoju popularnosti in prepoznavnosti kulture, knjige in slovenskega
jezika na Dolenjskem, v Sloveniji, zamejstvu in povsod drugod po svetu, kjer Zivijo Slovenci.

E

Ciljidru5tva so:

.
o
.
o
r
.
o

sodelovanje z organizacijami in inStitucijami, ki se ljubiteljsko, strokovno ali znanstveno-raziskovalno
ukvarjajo s kulturo v naj5ir5em pomenu besede ter z vsemi njenimi ustvarjalnimi razseZnostmi in
slovenskim jezikoslovjem,
prizadevanje za visoko strokovno raven dela dru5tva,
zavzemarye za spo5tovanje splo5nih etidnih in moralnih naOel pri delovanju druStva,
seznanjanje dlanov in javnosti o problemih in napredku na podro6ju delovanja druStva,
prirejanje kulturnih dogodkov, razlidnih delavnic ter prireditev in drugo,
spodbujanje strokovnega izpopolnjevanja Clanov dru5tva,
skrb za medgeneracijsko sodelovanje ustvarjalcev na podro6ju kulture.

6.6len
Dru5tvo svoj namen in cilje uresniduje zizvalanjem naslednjih nalog:

r
.
o
o
.
.

skrbiza formiranje in informiranje svojih dlanov na podro6ju kulture,
organizira predavanja, okrogle mize, delavnice, tedaje, posvetovanja, tazptave, seminarje in
konference za svoje 6lane in druge ljudi,
organizira javna predavanja s podro6ja kulture in delovanja dru5tva in tako stimulira zanimanje
javnosti za negovanje slovenske kulture in jezika,
sodeluje pri na6rtovanju vzgojno-izobraZevalnih programov na podrodju slovenskega jezika,
podpira, zalaga in izdaja strokovno literaturo s podrodja dejavnosti druStva,
izd4a svoje glasilo.
PRIDOBITNA DEJAVNOST

7.6len
Za dosego svojega namena in ciljev izvaja druStvo tudi sledede pridobitne dejavnosti:

- M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podro6ju druZboslovja in humanistike.
-P85.590 Drugje nerazvr5denoizobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.
-P85. 600 Pom oZne dejavnosti za izobraZev anje.
- R90.030 Ustvarjanje na kulturnem podrodju, vklju6no zizdflan)em glasila in drugega
tovrstnega gradiva, kot so bro5ure, knjige in podobno.
-R90.01

0 UmetniSko uprizarjanje

in nastopanje.

-R90.030 Umetni5ko ustvarjanje.
-R90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditue.
-N82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami6ne pisarniSke dejavnosti.
-J58. 140 lzdajanje revij in druge periodike.
-J58. 190 DrugozaloZni5tvo.
-N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj.
-G47.910 Trgovina na drobno po po5ti, na stojnicah alipo internetu.
-156. 290 Druga oskrba z jedmi.
- 156.300 Todenje pija6e in nudenje hrane na lastnih prireditvah.
- 596.090 Druge podobne storitvene dejavnosti.
-R93.299 Druge nerazvr5dene dejavnosti na kulturnem podro6ju za prosti 6as.
Namen ustanovitve in delovanja dru5tva ni pridobivanje dobiCka. Dejavnosti iz prej5njega 6lena dru5tvo
opravlja kot pridobitno dejavnost, a v skladu z dolodilizakona o dru5tvih ter le v obsegu, potrebnem za
uresniCevanje namena in ciljev oziroma za uresnidevanje in opravljanje nepridobitne dejavnosti. V
primeru, da dru5tvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustuari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izv a1arye svoje tem elj ne nepridobitne dejavnosti.

VODENJE POSLOVNIH KNJIG
Dru5tvo vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

cLRrusrvo

-

4I
8. 6len

t.

elanstvo v druSfuu je prostovoljno. Kdor Zeli postati 6lan dru5tva, mora upravnemu odboru predloZiti
pristopno ilavo, v kateri izrazi Zeljo postati elan dru5tva, se zaveZe, da bo deloval v skladu s statutom
dru5tva in redno pladeval dlanarino. Predsednik druStva in njegov namestnik kot poobla5deni osebi
zastopata druStuo. elan druitva lahko postane pod enakimi pogojitudituj drZavljan.
DruStvo ima redne in dastne dlane.

9.6len
Pravice 6lanov so:

o
.
.
o

da volijo in so izvoljeni v organe dru5tva,
da sodelujejo pri delu in soodlo6ajo v organih dru5tva,
da uporabljajo skupne doseZke in rezultate delovanja dru5tva pri svojem delu,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem dru5tva ter njegovim finan6no materialnim
poslovanjem.

DolZnosti6lanov so:

.
o
.
o
.
o

da spo5tujejo statut in druge akte ter sklepe organov dru5tva,
da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresniCevanju ciljev in nalog dru5tva,
da redno pladujejo dlanarino v vi5ini, kijo dolo6i zbor dlanov dru5tva,
da dajejo dru5tvu informacije, kiso potrebnezaizvalanje skupnih dogovorjenih nalog,
da prena5ajo svoje izkuSnje in znanja na mlaj5e 6lane dru5tva,
da varujejo ugled dru5tva.

10. 6len

elanstvo v druitvu preneha:

.
.
.
o
.

s prostovoljno pisno odstopno izjavo,
z izkljudituUo,
z nepla6evanjem Clanarine v teko6em letu, po predhodnem pisnem opozorilu,
s smrtjo,

s prenehanjem delovanja dru5tva.

O izkljuditvi Elanaiz druStva odlo6a disciplinska komisija s sklepom. O pritoZbi na sklep odlo6a zbor
0lanov.

ORGANI DRUSTVA
11. 6len
Organi dru5tva so:

o
.
o
.

zbor dlanov,
upravniodbor,
nadzorni odbor,
disciplinskakomisija.

zBoR eLAt'tov
12. 6len
Zbor dlanov je najvi5ji organ dru5tva, ki ga sestavljajo vsi 6lani dru5tva.

Zbor dlanov je lahko redni in izredni. Redni zbor dlanov sklicuje upravni odbor enkrat letno. lzredni zbor
dlanov se sklide po sklepu upravnega odbora na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 113 dlanov
dru5tva. Upravni odbor je dolZan sklicati izredni zbor Clanov v roku 30 dni od prejema zahteve za sklicrCe
upravni odbor izrednega zbora Clanov ne sklide v predpisanem roku, ga skliCe predlagatelj, kffi'Qna
2

predloZiti tudi dnevni red
sklican.

z ustreznimi materiali. lzredni zbor Clanov sklepa le o zadevi, za katero je

13. dlen
O sklicu zbora dlanov in o predlaganem dnevnem redu morajo biti clani druStva seznanleni z vabilom
najmanj 14 dni pred sklicem.
Zbordlanov je sklepden, de je prisotnih ve6 kot polovica clanov. ee zbor clanov ni sklepcen se zasedanje
odloZiza 30 minut. Po preteku tega 6asa jezbor dlanov sklepcen ce so prisotnitrile clan n ahko zaLnez
delom.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se dlani na samem zasedanju dogovorijo za ta;ni naglasovanja. Zbor dlanov sprejema sklepe z navadno vedino glasov navzocih clanov

n

14. 6len
Naloge zbora dlanov:

.
.
o
o
.
.
.
.
o
o
o
.
.
o
.

imenuje triElansko delovno predsedstvo zbora s predsedujodim,
imenujedvodlanskoverifikacijsko komisijo,
imenuje zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika,
sklepa o dnevnem redu, ki ga predloZi predsednik ali njegov namestnik druitva v imenu upravnega
odbora,
sprejema in dopolnjuje statut in druge akte dru5tva,
sprejema program dela drustva,
sprejema letni finan6ni na6rt in zaklju6ni radun,
voli in razre5uje predsednika, njegovega namestnika tajnika in 6lane upravnega odbora, nadzornega
odbora in disciplinske komisije,
odlo6a o vi5ini Clanarine,
odloda o pritoZbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,
odlo6a o vklju6evanju in sodelovanju z drugimisorodnimiorganizacijami,
dokondno odloCa o izkljuditvi blanaiz dru5tva,
odlo6a o drugih zahtevah, kijih predlagajo organi in 6lani dru5tva v skladu z namenom in cilji dru5tva,
sprejema in podeljuje nagrade in priznanja dru5tva ter na predlog upravnega odbora potrjuje dastne
6lane druStva,
sklepa o prenehanju delovanja dru5tva.

Posamezni predlogi za ruzpravo na zboru dlanov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru
najmanj B dni pred sklicem zbora 6lanov.
O delu zbora Clanov se vodizapisnik, kiga podpi5ejo predsedujodi, zapisnikar in dva overitelja.
Zbor dlanov sprejema odloditve z ve6ino glasov prisotnih.

UPRAVNI ODBOR

15. 6len
Upravniodbor je izvr5ilniorgan zbora 6lanov, kiopravlja organizacijska, strokovno-tehniCna in
administrativna dela ter vodi delo dru5tva med dvema zboroma dlanov oziroma po programu in sklepih,
sprejetih na zboru 6lanov.
Upravni odbor izvoli zbor Clanov in mu je za svoje delo tudi odgovoren.
Upravni odbor Steje sedem (7) 6lanov. Sestavljajo ga predsednik, njegov namestnik, tajnik in Stirje 6lani.
Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik ali njegov namestnik. Sestaja se po potrebi, sicer pa najmanj
enkrat na tri mesece. Za ve6jo preglednost delovanja UO na sejah lahko sodelujejo tudi 6lani KDSS,
vendar nimajo pravice odloCanja. O svojem delu UO vodizapisnike.
Mandatna doba dlanov upravnega odbora traja pet (5) let.

-.c,
a

16. 6len
Naloge upravnega odbora so:

o
.
.
.
o
.
.
.
o

upravni odbor vodi in sklicuje predsednik druStva oziroma njegov namestnik, ki ju izvoli zbor dlanov,
sklicuje seje zbora elanov,
skrbiza uresniCevanje programa dela druitva,
pripravlja predloge aktov dru5tva,
pripravi predlog finandnega nadrta in zakljudnega raduna za teko6e leto,
skrbiza finandno in materialno poslovanje druStva,
upravlja s premoZenjem drustva,
ustanavlja in ukinja komisije in sekcije dru5tva,
uresniduje druge naloge, ki izhajajo iz aktov dru5tva, in naloge, ki mu jih 5e dodatno naloli zbor
6lanov.

17. dlen
Upravni odbor dela na sejah, kijih sklicuje predsednik druStva ali njegov namestnik.
Upravni odbor je sklep0en, 6e je na seji navzo6ih vsaj pet (5) 6lanov. Veljavne sklepe sprejema z vedino
glasov prisotnih.
Upravni odbor lahko za izv{afie posameznih nalog imenuje komisije in sekcije. Komisije in sekcije so
metoda dela dru5tva, ki so organizirane po interesnem principu Olanov dru5tva. Naloge, Stevilo Clanov in
predsednika komisij in sekcij dolodi upravni odbor. elani komisije in sekcije so lahko le dlani dru5tva.
Komisije in sekcije niso pravne osebe, zato so za svoje delo odgovorne upravnemu odboru in morajo
delati v soglasju z njim in skladno s statutom dru5tva.

lzjemoma lahko dru5tvo povabi k sodelovanju pridelu komisije in sekcije tudizunanje sodelavce.

PREDSEDNIK DRUSTVA

18.6len
Predsednik je zakoniti predstavnik druStua in ga kot prvi zastopnik zastopa pred dr2avnimi in drugimi
organi in organizacijami v drZavi in v tujini samostojno in neomejeno.
Predsednik dru5tva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora, ki ga izvoli zbor dlanov za dobo pet (5) let.
Predsednik je odgovoren za delovanje dru5tva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije.
Za svoje delo je odgovoren zboru dlanov in upravnemu odboru.
Predsednik dru5tva sklicuje seje upravnega odbora in dru5tvo predstavlja v javnosti.

NAMESTNIK PREDSEDNIKA
19. 6len

Namestnik predsednika kot zakoniti predstavnik in kot drugi zastopnik druStva nadome5da predsednika
pri izvajanju vseh operativnih nalog, vseh pravnih in finanenih dejanjih. Kot drugizastopnik zastopa
dru5tvo samostojno in neomejeno.
Namestnik predsednika lahko vodi seje upravnega odbora in izvaja druge potrebne pravne in finandne
aktivnosti za normalno delovanje dru5tva. Za svoje delo je namestnik neposredno odgovoren
predsedniku, upravnemu odboru in zboru 6lanov. Namestnika predsednika izvoli zbor Clanov za dobo pet
(5) let.

TAJNIK DRUSTVA

20.6len
druitva
Za opravljanje strokovnotehnidnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
in
je
predsedniku
odgovoren
delo
pei(s)
za
svoje
lel.
st<roitalnitt diustva, ki ga izvoli zbo-r clanov za dobo
odbora.
upravnega
na
sejah
in
drustva
zboru
pise
na
zapisnike
namestniku predsedni[a drustva. Tajnik
Fo Oogouoru lahko pise zapisnik tudi na sejah nadzornega odbora in disciplinske komisije.
NADZORNI ODBOR
21. 6len
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov druStva ter opravlja nadzor nad
je
finandno materialnim pbslovanjem dru5tva. Nadzorni odbor enkrat letno poro6a zboru 6lanov, kateremu
tudi odgovoten za svoje delo.
Nadzorni odbor je r"riirr.;"n iz predsednika in dveh (2) 6lanov, ki jih izvoli zbor 6lanov. e lani nadzornega
odbora ne morejo biti obenem elani upravnega odbora, lahko pa sodelujejo na sejah upravnega odbora,
vendar ne morejo odlo6ati. Nadzorni odbor je sklepden, de so prisotni vsi triie 6lani, veljavne sklepe
sprejema z ve6ino Prisotnih.
Mandatna doba ilanov nadzornega odbora traja pet (5) let.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
22. Elen
etane disciptinske komisije izvoli zbor Clanov za dobo pet (5) let. Sestavljajo jo predsednik in dva (2)
6lana, kijih izvoli zbor olanov. Clani disciplinske komisije ne morejo biti obenem 6lani upravnega odbora.
Komisija-se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev dlanov ali organov dru5tva.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki
ga sprejme upravni odbor v obdobju enega leta od ustanovitve drustva.

23.6len
Disciplinske kr5itve, kijih obravnava disciplinska komisija, so naslednje:

.
.
.
.

kr5itve dolodb statuta,
nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvr5evanje spreietih zadolZitev in funkcijv druStvu,
neizvr5evanje sklepov organov dru5tva,
dejanja, ki kakor koli Skodujejo ugledu dru5tva.
24.

tlen

Disciplinski ukrepi, kijih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izrede disciplinska
komisija, so:

.
o
.

opomin,

javniopomin,
izkljuditev.

Zoper sklep, ki gaizdadisciplinska komis'lja, ima prizadeti pravico pritoZbe na zbor dlanov kot
drugostopenjski organ.

I

a.
FINANCNO IN MATERIALNO POSLAVANJE DRUSzuA
25. clen
Finandno in materialno poslovanje se izvaja skladno z zakoncm, veljavnimi predpisi za to podroije ter
po naielih materlalno-financnega poslovanja, ki veljajo za druStva. Dru5tvo razpoiaga s financnimi
sredstvi v skladu s programom in ietnimi finaninimi nairti, kijih sprejme obini zbor. Na rednem obcnem
zboru dlani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zakljudni racun v zakonitem roku.

Druitvo posluje negotovinsko in izkljucno preko transakcijskega racuna v skiadu z veljavnimi predpisi in
radunovodski mi standardi.

Upravni odbor na osnovi zbranih ponudb izbere najugodnej5ega panudnika za izvajanje radunovodskih
stcritev za drustvo.
Dru5tvo pridobiva denar za svoje poslovanje iz naslednjih virov:

*
"c
c
.
o
.

dlanarine,

daril in volil,
prispevkov donatoqev in sponzorjev,
dohodkov iz dejavnosti dru5tva in naslova materialnih pravic,
proracunskih in drugih javnih sredstev, javnih razpisov itd",
prihodkov od prodaje publikacij, druStvenega glasila in drugega,
drugih virov v skladu z zakonodajo,

Ce dru5tvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje deiavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev oremoienja dru5tva med njegove
clane je nicna.
26. dlen
Finandne in materialne listine podpisuje predsednik dru5tva oziroma njegov namestnik.
Finandno in materialno poslovanje vodi poobla5dena radunovodska firma v skladu z radunovodskimi
standardi.
Dru5tvo ima odprt transakcijski radun pri poobla5deni bandni instituciji.

PREMOZENJE DRUSTVA

27. dlen

Druitvo nima blagajnika, ker bo vse radunovodske in blagajni5ke posle opravljala poobla5dena firma za
tovrstna dela v skladu z radunovodskimi standardi in predpisi, ki bo izbrana na osnovi zbranih ponudb.
Vsak 6lan drustva ima na osnovi utemeljenega razloga pravico vpogleda v financno in maierialno
dokumentacijo in poslovanje dru5tva pri izbrani firmi.
28. dlen
Dru5tvo ima lahko premidno in nepremicno premoZenje, kije kot last dru5tva vpisano v inventarno
knjigo.
Premidno premoZenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi skiepa upravnega odtrora. Nepremicno
premoZenje pa se Iahko kupi ali odtuji le na podlagi sktepa zbora dlanov.
29. cten

Dru5ivo ima lahko tudi castne clane.
Naztv dastnega clana lahko pridobi oseba, ki ima posebne zasluge na podrodju kulture, 5e posebej na
podrocju liter^ature. literarnega in jezikoslovnega ustvarjanja, slovenistike ter na druStvenem podro6ju.
Naziv 0astnega clana podeljuje zbor clanov na predlog upi-avnega odbora.

r!
SPONZORJI IN DONATORJI DRU$TVA
30.

ilen

Dru5tvo ima lahko tudi sponzorje in clonatorje. Spcnzorji, donatorji in drugi so lahko fizidne ali pravne
osebe, ki dru$tvu materiaino, moralnc, strokovno aii kako drugace pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo
in razpravljajo na sejah zbora 6lanov. nimajo pa pravice odlo6anja.
PRENEHANJE ORU*TVA
31.

ilen

Dru5tvo lahko preneha in se izbri5e iz registra druSterr:
- s sklepom zbora dlanov,
- po samem zakonu,
- s spojitvijo ali pripojitvijo z drugimi druStvi.
Sklep o prenehanju dru5tva sprejme zbor clanov z vedino prisotnih dlanov.
Sklep o prenehanju mora vsebovati tudi dru5tvo, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s
podobnimi cilji, ni katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoZenje druStva. ee dru5tvo v
sklepu ne dolodi naslednika premoienja in ga tudi na podlagi dolodb temeljnega akta ni mogode dolociti,
premoZenje preide na lokalno skupnost, na obmodju katere je dru5tvo imelo svoj sedeZ. Neporabljena
sredstva, pridobljena iz proraduna, se vrnejo proradunu. PremoZenja druStva ni mogode prenesti na
politi6no stranko.

PREHODNE IN KON.NE DOLOCBE
32. dlen

Za vse, kar v tem Statutu ni dolodeno, se neposredno uporabljajo dotoiila Zakona o druStvih ter drugi
veljavni predpisi Republike Slovenije.
33. dlen

Ta Statui je bil sprejet na ustanovnem zboru dlanov Kulturnega dru5tva Severina Salija v petek, 2.
decembra 2016, in zaine veljatitakoj.

Predsednik druStva
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