
 

 

 

Slovensko društvo v Stockholmu 

Matična številka 802495-2072 

 

STATUT 

SLOVENSKEGA DRUŠTVA V STOCKHOLMU 

 

1. člen  UVOD 
Slovensko društvo v Stockholmu je bilo ustanovljeno na željo in pobudo slovenskih rojakov živečih na 
področju Stockholma z namenom, da združeni v društvo ohranijo, poglabjajo in razvijajo slovensko 
kulturo, jezik, tradicijo in običaje. 
 
Ime društva: Slovensko društvo v Stockholmu 
Sedež: Stockholm ali v bližnji  okolici 
Pripadnost: Društvo je politično in versko nevtralna nepridobitvena organizacija 
 
2. člen  CILJI IN NALOGE DRUŠTVA 
 
Cilji in naloge društva so: 
 
1. Da organizira informativna, kulturna, zabavna in športna srečanja svojih članov, 
2. Da organizira kulturno-prosvetna predavanja, jezikovne krožke, prikazovanje filmov, kakor tudi 
druge dejavnosti, 
3. Da informira švedsko javnost in pripadnike drugih narodnosti o slovenski zgodovini, kulturi in 
običajih, 
4. Da organizira mednarodna srečanja. 

 

3. člen  SREDSTVA DRUŠTVA 
 
Delovanje društva se financira iz članarine, prostovoljnih prispevkov, darov in pomoči članov, 
nečlanov in organizacij, kakor tudi iz dohodkov od lastnih dejavnosti. 
 
4. člen  ČLANSTVO DRUŠTVA 
 
Članstvo v društvu je prostovoljno in neodvisno od politične in verske pripadnosti, kakor tudi od 
državljanstva. 
 
Vsakdo, ki se strinja z odločbami tega statuta, lahko postane član društva. Člani so redni in častni. 
 
Redni člani so tisti, ki sprejemajo cilje in naloge društva in priznavajo njegov statut ter plačajo 
članarino. 
 
Častni člani so tisti, ki so sprejeti v društvo na občnem zboru na predlog upravnega odbora zaradi 
zaslug pri delu društva. 
Redni člani v so dolžni plačevati članarino. 
 
5. člen  
 
Vsak član je dolžan, da se drži določb statuta in da zavestno in aktivno skrbi v okviru svojih možnosti 
za napredek in uspešno dejavnost društva. 



 

 

 

 
6. člen 

Vsak polnoletni redni član ima pravico, da glasuje in da je voljen v organe društva. 

7. člen 
 
Član društva se lahko izključi, če: 
 
- Ne plačuje članarine, 
- Se ne drži določb tega statuta, 
- Širi politično, versko, nacionalno, rasno ali kako drugo nestrpnost. 
 
8. člen 

Predlog o izključitvi člana lahko poda vsak član. Predlog mora biti pisno obrazložen. 

Predlog o izključitvi člana se predloži upravnemu odboru, ki povsestranski obravnavi odloči o 
izključitvi. 

9. člen 

Organi odločanja društva so: 

-občni zbor, ki je najvišji organ društva, 

-upravni odbor. 

Upravni odbor lahko skliče izredni občni zbor na lastno pobudo ali na predlog ene tretjine rednih 
članov društva. Izredni občni zbor se lahko skliče ne prej kot dva meseca po prejšnjem občnem zboru. 
Na izrednem občnem zboru se lahko obravnavajo samo tista vprašanja, ki so izpostavljena v vabilu na 
izredni občni zbor. 

10.  člen 

Naloge občnega zbora so: 

1. Da obravnava letno poročilo odbora, finančno poročilo ter poročilo revizorjev,  
2. Da voli člane upravnega odbora, revizorje in njihove namestnike, 
3. Da imenuje volilno komisijo z nalogo, da predloži primerne kandidate za člane upravnega odbora, 
4. Da presoja in odloča o odobritvi razrešnice za člane upravnega odbora za obdobje, ki ga pokriva 
poročilo revizorjev, 
5. Da rešuje pritožbe zoper upravni odbor, 
6. Da določa višino članarine, 
7. Da sprejema in potrjuje načrt dejavnosti in finančni plan društva, 
8. Da sprejema statut društva, 

Da rešuje druga važnejša vprašanja o dejavnosti društva. 

11.  člen 

Naloge upravnega odbora so: 

1. Da opravlja tekoče delo društva v smislu določil tega statuta in uresničuje sklepe občnega zbora, 
2. Da upravlja z društvenim imetjem, 
3. Da izvoli predsednika in blagajnika izmed članov upravnega odbora, 
4. Da po potrebi izvoli podpredsednika, tajnika, in overovitelja zapisnika, 
5. Da po potrebi imenuje komisije za opravljanje določenih nalog društva. 



 

 

 

 
12.  člen 

Upravni odbor sestavljajo najmanj trije člani, ki jih izvoli občni zbor, z mandatom za eno leto. Število 
članov upravnega odbora je neparno. Član, ki mu poteče mandat, je lahko ponovno izvoljen. 

Član upravnega odbora se lahko razreši, če: 

1. Neupravičeno izostaja s sestankov upravnega odbora, 
2. Ne dela v skladu z odločbami tega statuta, sklepi občnega zbora in upravnega odbora. 
 
13.  člen 

Delovanje društva in njegovih organov je zasnovano na podlagi demokratičnih načel. 

Občni zbor in upravni odbor praviloma sprejema svoje sklepe na podlagi večine glasov navzočih 
članov. 

Glasovanje se praviloma glasi z dviganjem rok (javno glasovanje), če občni zbor ali upravni odbor ne 
sprejme izredne odločitve o tajnem glasovanju. 

14.  člen 

Zakoniti zastopnik in podpisnik društva sta predsednik in en član upravnega odbora, vsak zase. 

15. člen 

Na sestankih upravnega odbora, občnih zborih društva in drugih sestankih, kjer se obravnavajo 
finančna vprašanja in delovanje društva, je potrebno voditi zapisnik. Zapisnik je potrebno potrditi na 
naslednjem sestanku, podpisati ga mora tudi od upravnega odbora določen overovitelj. 

16.  člen  POSLOVNO LETO 

Poslovno leto je koledarsko leto. 

Redni letni občni zbor se vrši vsako leto najkasneje do konca maja. Upravni odbor mora poslati vabilo 
na občni zbor vsem članom društva najmanj 14 dni vnaprej. Revizorji so dolžni pregledati blagajniške 
knjige in zapisnike vsaj 14 dni pred občnim zborom. 

17.  člen  KONČNE  DOLOČBE 

Sklep o spremembi statuta ali sklep o ukinitvi društva je veljaven, v kolikor: 

- Upravni odbor enotno soglaša s tem in 

- Če je sklep o tem sprejet na dveh zaporednih občnih zborih na podlagi najmanj dveh tretjin 
navzočih članov društva. 

18.  člen 

Ob prenehanju delovanja Slovenskega društva v Stockholmu se imetje društva prenese na Zvezo 
slovenskih društev na Švedskem. 

19.  člen 

Statut Slovenskega društva v Stockholmu je bil sprejet ob ustanovitvi društva dne 31. marca 1972, 
spremenjen na izrednem občnem zboru dne 31. marca 1973 in na rednem občnem zboru dne 7. 
februarja 1976, ter dopolnjen na rednem občnem zboru dne. 29. januarja 1977 in spremenjen na 
rednem občnem zboru 6.marca 2021. 


