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.III. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 

 

10. �len 

Temeljni namen društva je ohranjanje in nadaljnji razvoj narodnostne, kulturne in duhovne identitete �lanov 

društva in pripadnikov širše srbske etni�ne skupnosti v Republiki Sloveniji, ki ga dosega s tem, da 

predvsem: 

 

• združuje posameznike zaradi ohranjanja in negovanja srbskega narodnostnega ter nacionalnega 

kulturnega izro�ila,  

• spodbuja kulturni in socialni napredek �lanov društva, 

• si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva, 

• razvija sodelovanje in prijateljstvo med srbskim in slovenskim narodom, ter drugimi etni�nimi 

skupinami v Sloveniji, 

• sodeluje in vzdržuje stike z Republiko Srbijo in ostalimi državami, v katerih živijo pripadniki srbske 

narodnosti, 

• zastopa in predstavlja interese �lanov društva v javnosti. 

 

IV. DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

 

11. �len 

Društvo uresni�uje svoj namen in cilje predvsem z izvajanjem naslednjih nalog, oz. dejavnosti: 

• skrbi za dvig strokovnega znanja svojih �lanov, 

• organizira razli�ne oblike kulturnih dejavnosti: kulturno-umetniške prireditve, plesne in glasbene 

te�aje, seminarje, knjižnico in �italnico, 

• organizira razli�ne oblike izobraževalnih dejavnosti: pouk srbskega jezika, književnosti in 

zgodovine, predavanja, seminarje, te�aje in druge izobraževalne aktivnosti s podro�ja ljudske 

glasbe in plesa, ter umetnosti nasploh, 

• izvaja posebne izobraževalne programe namenjene predšolskim in šolskim otrokom, 

• organizira raziskovalne dejavnosti s podro�ja etnomuzikologije, etnokoreologije in etnologije, 

• opravlja digitalizacijo arhiviranega audio-video materiala za potrebe društva, 

• opravlja informativno in založniško dejavnost (v skladu z veljavnimi predpisi), 

• organizira športne in rekreativne dejavnosti, 

• vzpodbuja sodelovanje raziskovalnih institucij, univerz in posameznih strokovnjakov pri 

posameznih projektih društva, 

• vzpodbuja sodelovanje s sorodnimi organizacijami in strokovnjaki v Sloveniji in tujini.  

 

Navedene dejavnosti društva se lahko opravljajo prek sekcij: plesne oz. folklorne, glasbene (inštrumentalne 

in pevske), dramske, literarne, vzgojno-izobraževalne, strokovne. Sekcije delajo v skladu s Statutom in so 

odgovorne predsedniku društva. Ime sekcije mora kazati na njeno osnovno dejavnost in vsebovati besedni 

zvezi: AKUD »KOLO«. 

 

Društvo lahko dejavnosti razširi ali spremeni na podlagi sklepa zbora �lanov v obliki sprememb in dopolnitev 

statuta. Sprememba dejavnosti se mora predložiti v pristojni register. 



 

12. �len 

Da bi društvo uresni�evalo svoj namen, se lahko ukvarja tudi s pridobitno dejavnostjo, ki ni osnovni namen 

društva, pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti dolo�ajo veljavni predpisi. Pridobitna dejavnost mora 

biti povezana z nameni in nalogami društva, ter se lahko opravlja v obsegu, potrebnem za njihovo 

doseganje. 

 

Pridobitna dejavnost društva obsega predvsem: 

• organiziranje predavanj, seminarjev in drugih kulturno-izobraževalnih aktivnosti za ne�lane društva,  

• organiziranje raziskovalnega dela s podro�ja kulturne dediš�ine v Sloveniji in tujini, v katerem lahko 

sodelujejo tudi ne�lani društva,   

• izposojo ljudske noše in druge svojine društva, 

• digitalizacijo arhiviranega audio-video materiala za potrebe drugih društev, 

• nakupovanje in prodajo hrane in pija�e na vseh organiziranih prireditvah in sre�anjih društva, 

katere organizator je društvo, 

• prodajo vstopnic na vseh organiziranih prireditvah in sre�anjih društva, katere organizator je 

društvo, 

• nastopanje �lanov društva na poziv drugih fizi�nih ali pravnih oseb v Sloveniji in tujini, 

• sponzorstvo. 

 

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz 

prejšnjega odstavka, sme društvo uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu z 10. in 11. 

�lenom tega akta. 

�
V. POGOJI IN NA�IN V�LANJEVANJA TER PRENEHANJE �LANSTVA 

 

13. �len 

�lani društva so lahko vsi lojalni državljani Republike Slovenije, pripadniki srbske in drugih etni�nih skupin, 

državljani drugih držav in pravne osebe, ki jih zastopa zakoniti zastopnik, oz. njihov pooblaš�enec. �lanstvo 

v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati �lan društva mora podpisati pristopno izjavo, v kateri izrazi željo 

postati �lan društva ter se zaveže, da bo deloval v skladu s Statutom društva in pla�al �lanarino.  

 

�e se v društvo v�lani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne 

sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 

15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

 

Društvo ima redne in �astne �lane. 

�astni �lani društva so lahko osebe, ki s svojim ugledom in aktivnostjo posebej prispevajo k uresni�evanju 

ciljev društva. �astne �lane razglasi zbor �lanov na predlog predsednika ob poprejšnjem pisnem soglasju 

kandidata. �astni �lani ne volijo in ne morejo biti voljeni razen, �e so obenem tudi redni �lani. 

 

Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizi�ne ali pravne osebe, ki 

društvu materialno, moralno ali kako druga�e pomagajo. Sponzorji in donatorji lahko sodelujejo in 

razpravljajo na sejah zbora �lanov, nimajo pa pravice odlo�anja. 

 

14. �len 

�lanstvo v društvu preneha: 

• s prostovoljnim izstopom, 

• z izklju�itvijo, 



• s smrtjo �lana. 

 

�lan prostovoljno izstopi iz društva, �e predsedniku in nadzornemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 

�lan se izklju�i iz �lanstva društva na predlog predsednika, samo v primeru, ko �lan kljub opominu ne 

poravna �lanarine. Postopek izklju�itve je urejen v disciplinskem pravilniku. Sklep nadzornega odbora o 

izklju�itvi iz �lanstva mora biti posredovan �lanu, ki se ga izklju�i. 

 

15. �len 

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava nadzorni odbor, so naslednje: 

• kršitve dolo�b statuta, 

• nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, 

• neizvrševanje sklepov organov društva, 

• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva. 

 

16. �len 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izre�e nadzorni odbor 

so: 

• opomin, 

• javni opomin, 

• izklju�itev. 

 

Zoper sklep, ki ga izda nadzorni odbor ima prizadeti pravico pritožbe na zbor �lanov, kot drugostopenjski 

organ. 

 

 

VI. PRAVICE IN DOLŽNOSTI �LANOV 

 

17. �len 

Pravice �lanov so: 

• da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

• da sodelujejo pri delu in soodlo�ajo v organih društva, 

• da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, 

• da uresni�ujejo svoje osebne interese na podro�ju dejavnosti društva, 

• da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finan�no-materialnim 

poslovanjem. 

 

Dolžnosti �lanov so: 

• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, 

• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresni�evanju ciljev in nalog društva, 

• da podajajo predloge, pobude in mnenja, 

• da sooblikujejo in uresni�ujejo program društva, 

• da redno pla�ujejo �lanarino, 

• da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše �lane društva, 

• da varujejo ugled društva. 

 


