STATUT
SLOVENSKO DRUŠTVO ZA EVROPSKO PRAVO
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ime društva je SLOVENSKO DRUŠTVO ZA EVROPSKO PRAVO.
Ime v angleškem jeziku je Slovenian association for european law.
Ime društva v francoskem jeziku je Association Slovene du droit Europeen.
Sedež društva je v Ljubljani
2. člen
Društvo je prostovoljno združenje pravnikov in drugih, ki se ukvarjajo z evropskim
pravom in želijo prispevati k razvoju, uveljavljanju in promociji evropskega prava v
teoriji in praksi
Društvo deluje v javnem interesu, če si, v skladu s posebnimi predpisi, pridobi ta
status.
Društvo je nepolitična, nevladna in neprofitna organizacija, v kateri imajo vsi člani
enake pravice v skladu z zakonom in tem statutom.
3. člen
Društvo deluje na območju celotne Republike Slovenije.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava, s pravicami, obveznostmi in
odgovornostmi, ki jih določajo predpisi Republike Slovenije, zlasti zakon o društvih.
5. člen
Društvo ima svoj znak in pečat, ki ga sprejme in določi upravni odbor društva z 2/3
večino vseh članov.
6. člen
Društvo sodeluje in se povezuje s sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki
delujejo na istih ali sorodnih področjih. Društvo sodeluje in se povezuje tudi s tujimi in
mednarodnimi organizacijami, ki imajo podobne namene in cilje, kot so določeni s
tem statutom.

Društvo sodeluje in se povezuje z Mednarodnim združenjem za evropsko pravo FIDE – Federation Internationale du droit Europeen.
7. člen
Delo društva je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju ožjo in širšo javnost.
Zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva.
Širšo javnost obvešča društvo o tem, da so seje organov društva praviloma javne, da
društvo po potrebi nanje vabi novinarje in druge zainteresirane osebe, da organizira
tiskovne konference in dostavlja poročila oziroma članke o svojem delu sredstvom
javnega obveščanja ter izdaja publikacije s področja svoje dejavnosti.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik upravnega odbora.
II.

NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI
8. člen

Društvo ima naslednje namene in cilje:
− razširjanje poznavanja evropskega prava,
− spodbujanje in poglabljanje medsebojne evropske povezave
sodelovanja zlasti na področju prava,
− spodbujanje dviga pravne kulture ter etičnih načel v družbi.

in

Društvo deluje neodvisno od političnih strank.
Dejavnost društva ni usmerjena na opravljanje pridobitne dejavnosti kot svoje glavne
dejavnosti oziroma na doseganje dobička kot glavne dejavnosti.
9. člen
Društvo uresničuje svoje namene in cilje z naslednjimi dejavnostmi:
-

z organiziranjem prireditev v obliki društvenih srečanj, zasedanj, predavanj,
seminarjev, konferenc in simpozijev,
z izdajanjem publikacij in sestavljanjem memorandumov,
z omogočanjem pridobivanja dodatnih znanj in izkušenj mladim pravnikom in
drugim izobražencem, v okviru organizacije evropskih institucij,
analize in raziskave, povezane z namenom društva.

Dejavnosti iz 1. odst. tega člena se lahko opravljajo kot dejavnosti v javnem interesu.
Društvo lahko dejavnosti iz 9.čl. opravlja tudi kot pridobitno dejavnosti v skladu z 3.
odst. 8. čl. tega statuta in v skladu z zakonom o društvih in prisilnimi predpisi.
Društvo lahko izdaja pravne revije v skladu z zakoni in drugimi prisilnimi predpisi.

III.

ČLANSTVO
10. člen

Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki je polnoleten, ima
pravno izobrazbo in sprejme ta statut ter izrazi voljo, da postane član tega društva, in
v ta namen poda pisno pristojno izjavo.
Član društva je lahko ob izpolnjevanju pogojev iz prvega odst. tega člena tudi oseba,
ki nima pravne izobrazbe, če deluje na področju evropskega prava ali ima interes za
to področje.
O sprejemu v članstvo odloča upravni odbor z večino vseh članov.
Član društva lahko ob enakih pogojih postane tudi tujec, katerega strokovnost je
pomembna za uresničevanje programskih nalog društva ali ki je pripravljen
materialno podpreti dejavnost društva.
Članstvo v društvo je prostovoljno.
11. člen
Pravice članov društva so, da :
-

volijo in so izvoljeni v organe društva,
sodelujejo pri delu društva in da so seznanjeni s programom, delom in
poslovanjem društva,
dajejo pobude in predloge organom društva,
se, ob izpolnitvi ustreznih pogojev, udeležujejo strokovnih seminarjev in drugih
prireditev, ki jih organizira ali posreduje društvo,
prejmejo nagrade in pohvale za delo v društvu.
12. člen

Dolžnosti članov društva so, da:
-

sodelujejo pri delu organov društva, v skladu s svojimi funkcijami,
sodelujejo pri izvajanju nalog društva, v skladu s prevzetimi obveznostmi,
delujejo v skladu s tem statutom ter drugimi akti in sklepi organov društva,
redno plačujejo članske prispevke,
skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga,
z osebnim prizadevanjem pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
se ustrezno strokovno izpopolnjujejo z udeležbo na strokovnih seminarjih oziroma
prireditvah, ki jih društvo organizira ali posreduje, v skladu s svojimi delovnimi
zadolžitvami, pooblastili oziroma funkcijami v društvu.

13. člen
Častni član društva lahko postane, kdor ima za razvoj društva oziroma njegovih
dejavnosti izjemne zasluge in ga imenuje upravni organ društva z 2/3 večino vseh
članov.
14. člen
Člani za svoje delo v organih društva praviloma ne prejemajo nobenega plačila.
Prav tako člani za svoje delo, s katerim uresničujejo dejavnosti društva, praviloma ne
prejemajo plačila.
V utemeljenih primerih lahko upravni odbor društva določi, da se posameznemu
članu za njegov nadpovprečni delovni prispevek prizna ustrezna nagrada oziroma,
da se v konkretnem primeru posamezne naloge opravljajo profesionalno.
15. člen
Članstvo v društvu preneha:
-

z izstopom,
s črtanjem,
z izključitvijo na podlagi odločbe pristojnega organa,
s smrtjo,
s prenehanjem delovanja društva.
16. člen

Član izstopi iz društva prostovoljno, ko poda upravnemu odboru društva pisno izjavo
o izstopu.
Skladno s prvim odstavkom tega člena preneha članstvo z dnem, ko upravni odbor
prejme navedeno pisno izjavo, s tem, da mora član, ki je podal to izjavo, v redu
izvršiti vse prevzete obveznosti do društva in predati upravnemu odboru vso
dokumentacijo in vse posle v zvezi s svojim delom v društvu v roku, ki mu ga določi
upravni odbor.
17. člen
Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača dolžnega članskega prispevka v
znesku najmanj enoletnega zaostanka.
18. člen
Član je izključen iz društva na podlagi dokončne odločbe pristojnega organa društva:
-

če namerno ali iz velike malomarnosti prekrši svoje obveznosti do društva in
zaradi tega nastane društvu škoda, razen če je ta neznatnega pomena,

-

IV.

če kljub opominu še naprej krši svoje obveznosti do društva in te kršitve ovirajo
nemoteno delovanje društva,
če je pred sodiščem pravnomočno obsojen na kaznivo dejanje, ki škodi ugledu
društva.
ORGANI DRUŠTVA
19. člen

Organi društva so:
-

občni zbor,
upravni odbor,
nadzorni odbor,
častno razsodišče.

Občni zbor
20. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge organe društva.
Občni zbor sestavljajo vsi redni in častni člani društva.
21. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni.
Redni občni zbor sklicuje upravni odbor praviloma enkrat na leto.
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo
pobudo, na zahtevo tretjine članov društva, v disciplinski zadevi pa tudi na zahtevo
častnega razsodišča. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.
Upravni odbor je dolžan sklicati občni zbor najkasneje v roku enega tedna od dneva,
ko je prejel zahtevo upravičenega predlagatelja, in sicer najkasneje na 15. dan po
prejemu te zahteve. V nasprotnem primeru skliče izredni občni zbor upravičeni
predlagatelj sam.
Sklic občnega zbora z dnevnim redom mora biti objavljen v prostorih društva najmanj
pet dni pred dnevom, za katerega je sklican.
22. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem času njegovega začetka navzočih več
kot polovica vseh članov društva.
Če ob navedenem času občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar
občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih vsaj tretjina vseh članov društva.

Če občni zbor niti po preteku odloga iz drugega odstavka tega člena ni sklepčen, se
začetek ponovno odloži za nadaljnjih 30 minut, na kar je občni zbor sklepčen, če je
navzočih vsaj deset članov društva.
23. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov, če ta statut ne
določa drugače.
Če občni zbor odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva ali o
odpoklicu predsednika upravnega odbora oziroma celotnega upravnega odbora, je
potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov društva, in da
prisostvuje občnemu zboru vsaj tretjina vseh članov društva (2. odstavek 22. člena).
Ko se glasuje o odpoklicu ali razrešnici organov društva, ne morejo o tem glasovati
prizadeti člani teh organov.
Način glasovanja določi občni zbor sam.
24. člen
Občni zbor odpre predsednik upravnega odbora društva oziroma v primeru iz 2.
odstavka 21. člena tega statuta, zastopnik upravičenega predlagatelja in ga vodi do
izvolitve delovnega predsedstva, ki ga sestavljajo delovni predsednik in dva člana
predsedstva. Občni zbor lahko vodi tudi predsednik društva. Občni zbor izvoli še
zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo,
kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo oziroma druge delovne organe.
25. člen
Občni zbor:
-

sklepa o dnevnem redu,
obravnava predloge in poročila svojih organov in sklepa o njih,
sprejema delovni program društva,
dokončno odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora v posamičnih
zadevah in proti odločbam častnega razsodišča,
sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za
preteklo leto,
sprejema, spreminja in dopolnjuje statut društva in druge splošne akte društva,
voli, odpoklicuje in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in
častnega razsodišča ter zastopnika društva,
odloča o statusnih spremembah društva in o njegovem prenehanju,
voli predstavnike društva v organih državnih in strokovnih ustanov, v katerih
društvo sodeluje,
določa višino članskih prispevkov oziroma merila za njihovo ugotavljanje.

26. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva oziroma predsednik, če ta vodi občni zbor, zapisnikar in oba overitelja
zapisnika.
Upravni odbor
27. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in upravlja vse društvene zadeve in
njegovo poslovanje med dvema občnima zboroma, v skladu s smernicami, sprejetimi
na občnem zboru.
Upravni odbor odloča o uresničevanju delovnega programa društva in ureja vse
organizacijske, upravne, finančne in strokovno-tehnične zadeve v zvezi z
uresničevanjem delovnega programa društva.
28. člen
Predsednik in člani upravnega odbora so za svoje delo odgovorni občnemu zboru, ki
jih lahko tudi odpokliče.
Zahteva za odpoklic iz prvega odstavka tega člena mora biti pismena in obrazložena,
vloži pa jo lahko, obenem z zahtevo za sklic izrednega občnega zbora, nadzorni
odbor ali tretjina članov društva.
29. člen
Upravni odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, generalni sekretar, blagajnik
in en član (v nadaljevanju: člani).
Upravni odbor šteje 5 članov.
Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik društva in predstavlja društvo.
Društvo določi zastopnika, ki zastopa društvo v pravnem prometu. To je praviloma
generalni sekretar društva.
Blagajnik društva je odgovoren za materialno finančno poslovanje društva.
Občni zbor lahko na predlog upravnega odbora izvoli tudi častnega predsednika
društva. Njegove pristojnosti niso povezane z upravljanjem društva.
30. člen
Predsednik društva je pooblaščeni nalogodajalec in odredbodajalec za razpolaganje
z društvenimi finančnimi sredstvi na žiro računu, če občni zbor ne odloči, da je to
naloga in pristojnost
zastopnika.
Podpredsednik društva je
namestnik
nalogodajalca in po vrstnem redu drugi pooblaščeni podpisnik za razpolaganje z

navedenimi sredstvi, če občni zbor ne odloči drugače. Podpisnik za razpolaganje s
temi sredstvi je tudi generalni sekretar, če tako odloči občni zbor..
31. člen
Predsednika, podpredsednika, generalnega sekretarja in člane upravnega odbora
izvoli občni zbor za štiri leta in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni.
32. člen
Upravni odbor se sestaja praviloma enkrat mesečno, po potrebi pa tudi bolj pogosto.
O delu upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik in zapisnikar,
potrdi pa se na eni naslednjih sej upravnega odbora.
33. člen
V okviru svojega delovnega področja iz 27. člena tega statuta, opravlja upravni odbor
zlasti naslednje zadeve:
-

-

sklicuje občni zbor in pripravlja svoja poročila o delu in predloge za občni zbor,
pripravlja predlog za splošne akte društva,
sestavlja predlog delovnega programa, finančnega načrta in zaključnega računa
društva,
odloča o vseh zadevah izvrševanja delovnega programa društva in uresničevanja
njegovih namenov in ciljev, v skladu z določili 8. in 9. člena tega statuta,
odloča o posamičnih zadevah članov društva, zlasti o njihovem sprejemu v
društvo, pooblastilih oziroma delovnih zadolžitvah, nagradah oziroma
profesionalnem opravljanju določenih nalog, kakor tudi o prenehanju članstva v
društvu,
odloča kot pristojni organ I. stopnje – razen v disciplinskih zadevah,
odloča kot pristojni organ I. stopnje o vseh vprašanjih iz delovnega razmerja v
primeru zaposlitve v društvu,
imenuje stalne in občasne komisije iz vrst članstva,
upravlja sredstva društva in opravlja materialno-finančno poslovanje društva,
odloča o spremembi naslova sedeža društva,
opravlja druge naloge, ki mu jih poveri občni zbor.
34. člen

Upravni odbor veljavno sklepa, če seji prisostvuje več kot polovica vseh članov.
Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov, če statut ali drug akt
društva ne določa drugače.
Nadzorni odbor
35. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz predsednika in dveh članov, ki jih izvoli občni zbor za
dobo enega leta.

Občni zbor izvoli tudi dva namestnika članov nadzornega odbora.
36. člen
Predsednik in člana nadzornega odbora so za svoje delo odgovorni občnemu zboru,
ki jih lahko tudi odpokliče.
Zahteva za odpoklic iz prvega odstavka tega člena mora biti pisna in obrazložena,
vloži pa jo lahko, obenem z zahtevo za sklic izrednega občnega zbora, upravni odbor
ali tretjina članov društva.
37. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo upravnega odbora med dvema
občnima zboroma in vrši stalni nadzor nad materialno-finančnim poslovanjem društva
ter pregleda letno poročilo preden ga predloži v potrditev občnemu zboru.
Nadzorni odbor mora vsaj enkrat letno pisno poročati občnemu zboru o svojih
ugotovitvah.
38. člen
Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno.
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni predsednik in oba člana
oziroma njuna namestnika, in če zanje glasujeta vsaj dva.
Za delo nadzornega odbora se smiselno uporablja tudi določilo 2. odstavka 32. člena
tega statuta.
39. člen
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora, imajo pa
pravico udeleževati se sej upravnega odbora, vendar brez pravice odločanja.
Častno razsodišče
40. člen
Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli občni zbor za dobo
štirih let in so lahko izvoljeni največ za dva mandata.
41. člen
Za disciplinski prekršek se poleg dejanj v 17. in 18. čl. tega statuta se šteje hujše
nespoštovanje pravil in sklepov društva ter vsako drugo dejanje, ki ni v skladu z
interesi društva.

Častno razsodišče lahko izreče članu društva naslednje ukrepe:
•
•
•

opomin;
prepoved opravljanja funkcij za določen čas ali trajno;
izključitev.

Častno razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe, v skladu s
tem statutom in posebnim disciplinskim pravilnikom.
42. člen
Za vodenje disciplinskega postopka se smiselno uporabljajo določbe zakona o
kazenskem postopku.
43. člen
Zoper odločitev upravnega odbora, izdano v posamični zadevi, in zoper odločitev
častnega razsodišča, lahko kandidat oziroma član društva ali zaposleni delavec
društva, katerega zahtevi ni bilo ugodeno, oziroma ki mu je bil izrečen disciplinski
ukrep, vloži pisno pritožbo na občni zbor v roku 8 (osem) dni od prejema pisnega
odpravka predmetne odločitve. Občni zbor odloča o pritožbi na prvi naslednji seji.
V.

MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
44. člen

Prihodki društva so:
-

članski prispevki,
prihodki od publikacij, posvetovanj ipd.,
dodeljena proračunska sredstva oziroma sredstva iz drugih državnih ali javnih
virov,
prostovoljni prispevki članov društva,
dotacije fizičnih ali pravnih oseb,
darila, dediščine in volila,
drugi prihodki.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
Materialno-finančno poslovanje ureja pravilnik o materialno-finančnem poslovanju, ki
ga sprejme društvo v roku 6 mesecev.
45. člen
Osnovna sredstva društva sestavljajo premičnine in nepremičnine, ki so last društva
in so kot take vpisane v knjigovodske evidence društva.
S premoženjem društva upravlja občni zbor oziroma upravni odbor.

O pridobitvi ali odsvojitvi premičnin, ki spadajo v osnovna sredstva društva, odloča
upravni odbor. Upravni odbor odloča tudi o vsakem drugem pravnem razpolaganju z
njimi.
Če gre v primerih iz 3. odstavka tega člena za nepremičnine, sprejema odločitve
občni zbor.
46. člen
Materialno in finančno poslovanje društva se opravlja po sprejetem finančnem načrtu
v skladu z računovodskimi standardi za društvo.
O navedenem poslovanju zagotavlja društvo vse predpisane knjigovodske evidence.
VI. NAGRADE
47. člen
Društvo lahko podeljuje nagrade in priznanja za posebne dosežke na področju
evropskega prava in dosežkov na področju evropskega povezovanja v skladu s
posebnim pravilnikom o nagradah in priznanjih društva.
VII. KONČNE DOLOČBE
48. člen
Društvo preneha:
-

-

če tako sklene občni zbor, s kvalificirano večino, v skladu z 2. odstavkom 23.
člena tega statuta, s tem, da se morajo s prenehanjem strinjati vsi ustanovni člani,
dokler so poslovni sposobni in so člani društva.
z odločbo pristojnega državnega organa,
če se zmanjša število članov društva pod 5.
49. člen

V primeru prenehanja društva pripadejo njegova preostala aktivna sredstva društvu,
ki ga določi sklep o prenehanju.
50. člen
V skladu s tem statutom sprejme občni zbor še druge splošne akte društva, v kolikor
je to glede na velikost društva in predpise potrebno.
51. člen

O spremembi statuta odloča občni zbor z večino vseh članov. Imena društva ni
mogoče spremeniti brez soglasja vseh ustanovnih članov, dokler so poslovno
sposobni in so člani društva.
52. člen
Ta statut stopi v veljavo, ko ga sprejme ustanovni občni zbor društva.

