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Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 UPB) je občni zbor dne 

17.4.2012 sprejel spremembe in dopolnitve statuta Zgodovinskega društva za Koroško in 

sprejel naslednji: 

 

STATUT 

 

ZGODOVINSKEGA DRUŠTVA ZA KOROŠKO 

 

 

 

I. Temeljna načela 

 

1. člen 

 

Društvo se imenuje Zgodovinsko društvo za Koroško (v nadaljevanju ZDK). Sedež društva je 

v Koroškem pokrajinskem muzeju, enota Ravne na Koroške, Koroška cesta 12, 2390, Ravne 

na Koroškem. 

 

ZDK je vključeno v Zvezo zgodovinskih društev Slovenije s sedežem: Aškerčeva 2, 1000 

Ljubljana.  

 

2. člen 

 

Pečat društva je okrogel, z besedilom: Zgodovinsko društvo za Koroško in z emblemom 

društva. 

 

3. člen 

 

ZDK je pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa in za njega podpisuje predsednik. V 

njegovi odsotnosti tajnik ali pooblaščeni član Izvršnega odbora. 

 

4. člen 

 

ZDK deluje javno, za kar je odgovoren predsednik ZDK, ki je hkrati pooblaščen, da daje 

informacije v zvezi z delom društva.  

 

Javnost dela se zagotavlja: 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva; 

- preko društvene publikacije (Obzorja Koroške); 

- preko javnih medijev. 
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Širšo javnost ZDK obvešča o svojem delu tako, da so seje ZDK javne, da organizira okrogle 

mize, tiskovne konference. Na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih ustanov, 

organizacij ter predstavnike javnih medijev. 

 

5. člen 

 

Namen ZDK je: 

- povezati posamezne šolane zgodovinarje, predstavnike sorodnih strok in ljubitelje 

zgodovine; 

- gojiti in spodbujati zgodovinsko zavest; 

- pospeševati raziskovalno delo na območju koroških občin; 

- sodelovati s šolami in učitelji zgodovine, ter z muzeji in galerijami; 

- spodbujati zbiranje in ohranjanje kulturne dediščine. 

 

Pri svojem delu se povezuje z Zvezo zgodovinskih društev Slovenije, z drugimi pokrajinskimi 

zgodovinskimi in sorodnimi društvi. 

 

6. člen 

 

ZDK se ukvarja z naslednjimi dejavnostmi: 

- prireja strokovna predavanja, ekskurzije, razstave, okrogle mize in podobne 

prireditve; 

- izdaja znanstveno monografijo Obzorja Koroške in druge priložnostne publikacije, 

- daje mnenja in spodbude za ohranjanje kulturne dediščine in raziskovanje 

preteklosti. 

 

 

II. Članstvo 

 

 

7. člen 

 

Član ZDK je lahko posameznik, ki se poklicno, interesno ali ljubiteljsko ukvarja s 

proučevanjem zgodovine ali sorodnih strok (umetnostna zgodovina, etnologija, arheologija, 

numizmatika…) ter se želi kreativno in inventivno ukvarjati z dejavnostjo društva. S svojim 

znanjem in izkušnjami pa prispevati k ciljem ter nalogam, zaradi katerih je bilo ZDK 

ustanovljeno. 

 

Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše njegovo pristopno 

izjavo njegov zakoniti zastopnik. Od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta 

starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo podati pisno soglasje.  
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ZDK ima redne in častne člane. 

Redni člani so posamezniki, ki soglašajo z načeli delovanja ZDK, upoštevajo njegova pravila 

ter plačujejo članarino. 

Članstvo v društvu je prostovoljno. 

Član ZDK lahko pod enakimi pogoji postane tudi tujec. 

 

8. člen 

 

Pravice rednih članov so:  

- da volijo in so voljeni v organe društva; 

- da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva; 

- da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu; 

- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva; 

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter z njegovim finančno-

materialnim poslovanjem.  

 

Dolžnosti rednih članov so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva; 

- da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva in da jih upoštevajo 

pri svojem delovanju; 

- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 

društva, v skladu z delovnim programom in s tem statutom; 

- da redno plačujejo članarino, ki jo določi občni zbor; 

- da prenašajo svoje izkušnje na druge, zlasti mlajše člane društva; 

- da varujejo poslovne skrivnosti, ki jih organi društva kot take označijo; 

- da varujejo ugled društva in delujejo v skladu z moralno-etičnimi načeli stroke in 

strokovnega združenja. 

 

9. člen 

 

Častni član društva lahko postane redni član društva, ki se je odlikoval pri delu ZDK, ter 

nečlan z zaslugami pri ohranjanju kulturne dediščine ali raziskovanju preteklosti Koroške. 

Častni člani, ki istočasno niso redni člani društva, lahko sodelujejo pri delu občnega zbora, 

nimajo pa pravice odločati. 

 

10. člen 

 

Članstvo v društvu preneha:  

- s prostovoljnim izstopom; 

- z izključitvijo zaradi hude kršitve društvenih pravil ali zakona. 

 

Član prostovoljno izstopi iz ZDK, če izvršnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.  

O izključitvi člana iz ZDK odloča častno razsodišče. Po morebitni pritožbi o tem odloča občni 

zbor. 
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III. Organi Zgodovinskega društva za Koroško 

 

 

11. člen 

 

Organi ZDK so: 

- zbor članov ZDK- občni zbor (OZ) ZDK; 

- izvršni odbor (IO); 

- nadzorni odbor; 

- častno razsodišče. 

 

Organi društva so voljeni za dobo štirih let. 

 

Občni zbor 

12. člen 

 

Najvišji organ ZDK je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani ZDK. 

Pristojnosti občnega zbora so: 

- sklepa o dnevnem redu; 

- sklepa o programu dela; 

- sprejema poročila o delu in poslovanju ZDK; 

- sprejema in spreminja statut ZDK in druge njegove akte; 

- odloča o višini članarine; 

- odloča o prošnjah in pritožbah; 

- odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami; 

- imenuje častne člane ZDK; 

- dokončno odloča o izključitvi člana ZDK; 

- odloča o prenehanju delovanja ZDK; 

- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani ZDK v skladu z nameni 

in cilji društva. 

 

Vsa štiri leta je poleg rednega občnega zbora tudi volilni občni zbor, ki poleg navedenega še: 

- razrešuje in voli organe ZDK. 

 

13. člen 

 

Občni zbor ZDK je lahko reden ali izreden. 

 

Redni občni zbor sklicuje IO enkrat letno. Na svojih zasedanjih je sklepčen, če je prisotnih 

več kot polovica članov ZDK. Če je prisotnih manj, se počaka trideset minut, nakar je OZ 

sklepčen. 

Sklepe sprejema z večino prisotnih članov, razen kadar se odloča o statutu, je potrebna 2/3 

večina. 
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Glasovanje je praviloma javno, če se članstvo ne odloči drugače. Volitve organov so 

praviloma tajne, če IO ne določi drugače.  

Občni zbor vodi delovno predsedstvo sestavljeno iz treh članov, ki so izvoljeni. Izvoli se tudi 

zapisnikar z dvema overovateljema zapisnika. 

 

Izredni občni zbor skliče IO na svojo pobudo, na pobudo nadzornega odbora ali na pobudo 

vsaj petih članov društva. Po pismeni pobudi ga mora IO sklicati v roku enega meseca. Če se 

to ne zgodi, ga lahko skličejo pobudniki sami. Izredni občni zbor sklepa samo o zadevi zaradi 

katere je bil sklican.  

 

Izvršni odbor 

14. člen 

 

Izvršni odbor (IO) je organ ZDK, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in 

administrativna dela ter vodi delo ZDK med dvema občnima zboroma po programu in sklepih 

sprejetih na občnem zboru. 

IO ZDK sestavljajo na občnem zboru izvoljeni člani. Vsaj po en predstavnik IO mora biti iz 

muzejsko-galerijske dejavnosti in šolstva. IO se sestane po potrebi. 

Člani IO se volijo za mandatno dobo štirih let in za svoje delo odgovarjajo občnemu zboru. 

 

15. člen 

 

Naloge IO so: 

- sprejema letna poročila drugih organov, finančno poročilo in poročilo urednika 

monografije; 

- sklicuje občni zbor društva; 

- skrbi za materialno-finančno poslovanje ZDK; 

- sklepa o višini članarine; 

- pripravlja predloge aktov ZDK; 

- imenuje uredniški odbor monografije in morebitnih drugih publikacij; 

- pripravlja predloge za častno članstvo, sklep sprejme občni zbor; 

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov ZDK in naloge, ki mu jih še dodatno 

naloži občni zbor. 

IO sklicuje in vodi predsednik ZDK. IO je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. 

Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. Na sejo IO se vabijo tudi člani 

nadzornega odbora in častnega razsodišča, ki pa nimajo pravice odločanja. 

 

16. člen 

 

ZDK lahko ima sekcije, ki jih ustanavlja občni zbor društva. Sekcijo vodi odbor, ki ga 

izberejo člani sekcije. Občni zbor sekcije določi program dela sekcije. Sekcije niso pravne 

osebe in morajo delovati v skladu s statutom in akti ZDK. 

Za svoje delo so sekcije odgovorne IO. 
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Predsednik ZDK 

 

17. člen 

 

Predsednik ZDK je zakoniti zastopnik ZDK. 

Predsednika ZDK voli občni zbor za obdobje štirih let. Predsednik predstavlja in zastopa 

ZDK pred državnimi in drugimi organizacijami v državi in v tujini. 

Predsednik je odgovoren za delovanje ZDK v skladu s statutom in pravnim redom Republike 

Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in IO. 

Predsednik ZDK sklicuje seje IO in občni zbor ter podpisuje vse akte ZDK. 

Predsednik ZDK je hkrati predsednik IO. 

 

 

Tajnik ZDK 

18. člen 

 

Tajnik ZDK skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za 

koordinacijo med organi ZDK. Imenuje ga občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo je 

odgovoren občnemu zboru in IO. 

 

 

Nadzorni odbor ZDK 

 

19. člen 

 

Nadzorni odbor spremlja delo IO in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno-

materialnim poslovanjem društva. 

Nadzorni odbor sestavljajo člani, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo 

predsednika. Na svojih sejah je sklepčen, če so prisotni vsi člani. Sklepe sprejema z večino 

glasov. Nadzorni odbor enkrat letno poroča na rednih občnih zborih. 

Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta. Za svoje delo odgovarjajo občnemu 

zboru. 

 

 

Častno razsodišče 

 

20. člen 

 

Častno razsodišče sestavljajo člani, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo 

predsednika. Na svojih sejah je sklepčen, če so prisotni vsi člani. Sklepe sprejema z večino 

glasov. Častno razsodišče enkrat letno poroča na rednih občnih zborih. 

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo štirih let. Za svoje delo odgovarjajo 

občnemu zboru. 
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21. člen 

 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so naslednje: 

- kršitve določb statuta; 

- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij 

v ZDK;  

- ne izvrševanje sklepov organov ZDK; 

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu ZDK. 

 

22. člen 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 

častno razsodišče: 

- opomin; 

- javni opomin; 

- izključitev. 

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot 

drugostopenjski organ. 

 

 

IV. Materialno-finančno poslovanje 

 

23. člen 

 

Premoženje ZDK predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last ZDK. S 

premoženjem upravlja IO ZDK. 

O nakupu ali odtujitvi nepremičnin odloča občni zbor ZDK. O nakupu ali prodaji premičnin 

pa IO ZDK. 

 

24. člen 

 

ZDK razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 

sprejme občni zbor članov ZDK. Na rednem občnem zboru članov vsako leto obravnavajo in 

sprejmejo zaključni račun. 

 

25. člen 

 

Odredbe za upravljanje s sredstvi ZDK podpisuje predsednik ZDK, finančne in materialne 

listine pa predsednik ZDK ali tajnik ZDK.  
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26. člen 

 

ZDK pridobiva denar za svoje delo: 

- iz članarine; 

- dotacij in subvencij; 

- daril, volil in prispevkov posameznikov, organizacij in donatorjev; 

- od prodaje svojih publikacij, s prireditvami in namenskimi sredstvi, zagotovljenimi 

s pogodbami. 

 

27. člen 

 

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z 

veljavnimi predpisi s tega področja. S posameznimi donatorji in financerji lahko IO in v 

njegovem imenu predsednik ZDK sklene posebno pogodbo o medsebojnih obveznostih. 

 

28. člen 

 

Finančno poslovanje ZDK se vodi v skladu z računskimi standardi za društva. Društvo ima 

lasten transakcijski račun. 

 

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 njegove člane je nična. 

 

29. člen 

 

Finančno in materialno poslovanje je javno. Vodi se v skladu s pravilnikom o finančno-

materialnem poslovanju v katerem ZDK tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o 

finančno-materialnem poslovanju ZDK, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za 

društva. 

 

30. člen 

 

Vsak član ZDK ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje 

ZDK. 

Za pomoč pri urejanju finančno-materialnih zadev lahko ZDK zaposli finančnega 

strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava. 
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V. Končne določbe 

 

31. člen 

 

ZDK preneha delovati s sklepom občnega zbora, za kar mora glasovati dve tretjini članov, 

ali v primeru, ko je članov manj kot deset oz. po samem zakonu. Ko društvo preneha 

delovati, se njegov denar in ostalo premoženje prenese na Zvezo zgodovinskih društev 

Slovenije, če občni zbor ne odloči drugače. 

 

Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. 

 

32. člen 

 

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme in potrdi občni zbor ZDK. Uporabljati se začne z 

dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve pisno sporoči, da je statut v skladu z zakonom 

o društvih in je tako vpisan v register društev. 

 

S sprejetjem tega statuta preneha veljati statut Zgodovinskega društva za Koroško, ki je 

bil sprejet 4.1.2005. 

 

 

 

Tajnica društva:       Predsednica društva: 

 

Andreja Šipek      dr. Karla Oder 

 


