
STATUT 
 

1. čl. 
Ime in sedež društva 

 
Ime društva je »Kultura skedenjskih oken in opečnih mrež v prostoru Alpe-Jadran«. Sedež 
društva je v Celovcu in je dejavno v celotnem prostoru Alpe-Jadran, še posebej v zveznih 
deželah Koroške in Štajerske (Avstrija) ter v Furlaniji (Italija) in v Sloveniji.  
 

 
2. čl. 

Namen društva 
 
1. Namen neprofitnega društva je vzdrževanje in pospeševanje uporabljanja opeke kot 

zanesljivega gradbenega materiala in kulturne dediščine v prostoru Alpe-Jadran, ki je 
nastala na tej osnovi, še posebej glede kmečkih skednjev in oken v tej zvezi (opečne 
mrež).  
 

2. Društvo je nadstrankarsko in glede svojih članov in lastnikov stvari, ki so predmet 
njegove dejavnosti, ne razlikuje glede spola, rase, vere, narodne pripadnosti in 
socialnega položaja.   

 
 

3. čl. 
Nematerialna sredstva za doseganje društvenega namena 

 
Društvo dosega cilje, ki so navedeni v 2. čl. tega statuta, načeloma na naslednji način, tako 
da:  
 
1. Organizira informacijske prireditve in strokovna predavanja. 

 
2. Izdaja obvestila in informacije, oblikuje spletne strani in izvaja ukrepe s področja stikov z 

javnostjo, ki služijo društvenemu namenu. 
 

3. Pospešuje ozaveščanje in odgovornost glede zgodovinskih vrednot stavbne dediščine, 
še posebej opečnih objektov.  
 

4. Sodeluje pri prireditvah, ki prispevajo k promoviranju društvenih ciljev.  
 

5. Sodeluje in izmenjuje izkušnje z ustanovami in društvi, ki imajo iste ali podobne cilje. 
  

 
4. čl.  

Materialna sredstva 
 
Potrebna finančna sredstva za delovanje društva se pridobijo iz pristopnih pristojbin, 
članarin, prejemkov iz prireditev, subvencij, dodatkov in pospeševalnih sredstev ter na 
podlagi drugih donacij in prispevkov.  

 
 

5. čl. 
Vrste članstva 

 
Člani društva so redni, podporni in častni:   
 
1. Redni člani imajo glasovalno pravico na letnem občnem zboru in se aktivno udeležujejo 

dejavnosti društva.  
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2. Podporni člani pospešujejo dejavnost društva s plačilom povečane članarine.  
 
3. Osebe, ki so zaslužne glede društva ali društvenih ciljev, se lahko imenujejo za častne 

člane. Vsak član predsedstva društva lahko predlaga podelitev častnega članstva.  
 
 

6. čl.  
Pridobitev članstva 

 
1. Član društva lahko postane vsaka fizična ali pravna oseba.  
 
2. Načeloma postane član društva, kdor vplača članarino. Predsedstvo društva lahko 

člane odkloni brez navedbe razloga.  
 
3. Dokler društvo še ne obstaja, redne in podporne člane predhodno sprejemajo 

ustanovitelji društva. Ko je predsedstvo imenovano, sprejema redne in podporne člane. 
Članstvo postane pravno veljavno šele, ko se društvo ustanovi. Če se predsedstvo 
imenuje šele po ustanovitvi društva, redne in podporne člane društva do takrat 
sprejemajo ustanovitelji društva.  

 
4. O podelitvi častnega članstva odloča občni zbor na predlog predsedstva društva.  
 
 

7. čl. 
Prenehanje članstva v društvu 

 
1. Članstvo fizičnih oseb preneha v primeru smrti, prostovoljnega izstopa, izbrisa ali 

izključitve. Članstvo pravnih oseb preneha v primeru izgube statusa pravne osebe.  
 

2. Iz društva se lahko izstopi izključno z 31. decembrom vsakega leta. Izstop je treba 
predsedstvu sporočiti najmanj dva meseca vnaprej. Če se izstop napove prepozno, je 
veljaven šele v naslednjem terminu. Pravočasnost se ugotavlja po datumu pošiljke.   
 

3. Predsedstvo lahko izključi člana, če ta kljub trikratnemu opominu s plačilom članarine 
zamuja več kot eno leto. Obveznost za plačilo dospelih članarin ostane nespremenjena.  

 
4. Predsedstvo lahko odredi izključitev člana iz društva zaradi kršenja članskih dolžnosti ali 

zaradi nečastnega vedenja. Zoper izključitev je mogoča pritožba na razsodišče. Pravice 
člana do razglasitve odločitve razsodišča mirujejo.  

 
5. Na predlog predsedstva lahko občni zbor sprejme odločitev o odvzemu častnega 

članstva na podlagi razlogov iz 4. odstavka tega statuta.  
 
 

8. čl. 
Pravice in dolžnosti članov 

 
1. Člani imajo pravico do udeležbe na vseh prireditvah društva in morebitnih ustanov. 

Redni in podporni člani imajo glasovalno pravico na občnem zboru ter aktivno in 
pasivno volilno pravico.  
 

2. Vsak član ima pravico zahtevati od predsedstva izročitev statuta.  
 
3. Najmanj četrtina članov lahko od predsedstva zahteva sklic občnega zbora.  

 
4. Predsedstvo člane na vsakem občnem zboru obvesti o dejavnosti in finančnem 

poslovanju društva.  
5. Člani so dolžni pospeševati interese društva in opustiti vsa dejanja, ki bi lahko škodila 

ugledu in namenu društva. Dolžni so upoštevati statut društva in odločitve društvenih 
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organov. Redni in podporni člani plačajo predvideno članarino in morebitno pristopno 
pristojbino v višini, ki jo določi občni zbor.  

 
 

9. čl. 
Organi društva 

 
Organi društva so: 
 

a) občni zbor, 
b) predsedstvo, 
c) revizorja, 
d) razsodišče. 
 

 
 

10. čl. 
Občni zbor 

 
1. Občni zbor je »zbor članov« v smislu avstrijskega zakona o društvih iz leta 2002. Redni 

občni zbor se odvija vsaki dve leti.  
 

2. Izredni občni zbor se sklicuje v naslednjih primerih v štirih tednih: 
 
 

a) na podlagi sklepa predsedstva ali rednega občnega zbora,  
b) na podlagi pisne vloge vsaj četrtine vseh članov,  
c) na zahtevo revizorjev (1. stavek 5. odst. 21. čl. avstrijskega zakona o društvih), 
d) na podlagi sklepa enega izmed revizorjev (2. stavek 5. odst. 21. čl. avstrijskega 

zakona o društvih),  
e) na podlagi sklepa sodnega skrbnika (zadnji stavek 2. odst. 11. čl. tega statuta). 
 
Sejo je treba sklicati v šestih tednih po predlogu. 
 

3. Vse člane je treba povabiti na redne in izredne občne zbore najmanj dva tedna vnaprej 
pisno po telefaksu ali po elektronski pošti na številko telefaksa ali elektronski naslov, ki 
ga je navedel član društva. Občni zbor z navedbo dnevnega reda lahko skliče 
predsedstvo, revizor ali sodni skrbnik.  
 

4. Predlog za občni zbor je treba vložiti najmanj tri dni pred dnevom zasedanja občnega 
zbora pri predsedstvu pisno po telefaksu ali elektronski pošti.  
 

5. Veljavni sklepi se – z izjemo predlogov za sklicevanje izredne skupščine – lahko 
sprejemajo izključno v okviru dnevnega reda.  

 

6. Vsi člani imajo pravico do udeležbe na občnem zboru. Glasovalno pravico imajo redni in 
podporni člani. Vsak član ima po en glas. Pravne osebe zastopajo pooblaščenci. 
Dovoljen je prenos glasovalne pravice na drugega člana na podlagi pisnega pooblastila. 
Sicer pa en član ne sme imeti več kot treh dodatnih glasovalnih pravic.  
 

7. Občni zbor je sklepčen ne glede na število prisotnih članov.  
 

8. Volitve in sklepi občnega zbora so veljavni z navadno večino oddanih veljavnih glasov. 
Enako število glasov velja za odklonitev sklepnega ali volilnega predloga. Sklepi, s 
katerimi se status društva spremeni ali se društvo razpusti, so veljavni samo s 
kvalificirano dvotretjinsko večino oddanih veljavnih glasov.  
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9. Predsedstvo občnega zbora vodi predsednik/predsednica in v primeru odsotnosti 
podpredsednik/podpredsednica. Če je odsoten tudi podpredsednik/podpredsednica, 
vodi predsedstvo najstarejši član predsedstva.  

 
 

11. čl. 
Naloge občnega zbora 

 
Občni zbor ima naslednje naloge: 
 

a) sprejema sklepe o predračunu za finančno poslovanje; 
b)  sprejema in odobri poročila o dejavnostih in letno zaključno poročilo v sodelovanju z 

revizorji; 
c)  imenuje in odpokliče člane predsedstva in revizorje;  
d)  razreši predsedstvo;  
e)  določi višino pristopne pristojbine za redne in podporne člane;  
g)  dodeli in odvzame častno članstvo; 
h)  sprejema sklepe o spremembah statuta in prostovoljni razpustitvi društva;  
i)  svetuje in sprejema sklepe o drugih vprašanjih, ki so na dnevnem redu.  

 
 

12. čl. 
Predsedstvo 

 
1. Predsedstvo sestavlja pet do osem članov, in sicer vsaj predsednik/predsednica, prvi in 

drugi podpredsednik oz. podpredsednica, blagajnik, zapisnikar in trije drugi člani 
predsedstva.   
 

2. Občni zbor izvoli predsedstvo. Če član predsedstva odstopi, ima predsedstvo pravico 
predlagati drugega člana, za kar je treba pridobiti soglasje naslednjega občnega zbora.  
 

3. Mandat predsedstva traja dve leti in ostane veljaven do izvolitve novega predsedstva. 
Mogoča je ponovna izvolitev. Vsaka funkcija v predsedstvu je vezana na fizične osebe.  

 
4. Predsedstvo pisno ali ustno skliče predsednik, če je ta odsoten, pa podpredsednik. 

Predseduje predsednik, če je ta odsoten, pa podpredsednik. Če sta tudi 
podpredsednika odsotna, prevzame predsedstvo najstarejši član predsedstva.  

 
5. Predsedstvo je sklepčno, če so bili vabljeni vsi člani in če je bila prisotna vsaj polovica 

članov.  
 

6. Predsedstvo sprejema sklepe z navadno večino glasov; pri enakem številu glasov je 
odločilen glas predsednika oz. predsednice.  
 

7. Funkcija člana predsedstva preneha zaradi smrti, odstopa ali preteka mandata in zaradi 
razrešitve.  

 
8. Občni zbor lahko kadar koli razreši celotno predsedstvo ali posamezne člane. 

Razrešitev postane veljavna z imenovanjem novega predsedstva oz. člana 
predsedstva.  
 

9. Člani predsedstva lahko kadar koli odstopijo s pisno izjavo. Izjavo o odstopu je treba 
nasloviti na predsedstvo, v primeru odstopa celotnega predsedstva pa na občni zbor. 
Odstop postane veljaven šele z izvolitvijo oz. s predlogom naslednika.  
 

10. Poslovodja se sej predsedstva udeleži s svetovalnim glasom. Predsedstvo lahko 
predlaga druge osebe s svetovalnim glasom v predsedstvo.  
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13. čl. 
Naloge predsedstva 

 
Društvo vodi predsedstvo. Je vodilni organ v smislu avstrijskega zakona o društvih iz leta 
2002. Predsedstvo opravlja vse naloge, ki jih na podlagi statuta ne opravljajo drugi 
društveni organi. Njegova delovna področja so naslednja:  
 

a) izdelava letnega predračuna in letnega zaključka;  
b) upravljanje s premoženjem društva; 
c) imenovanje poslovodje; 
d) predlaganje novih rednih in podpornih članov in izključitev članov;  
e) priprava in vpoklic občnega zbora v skladu s statutom;  
f) namestitev in odpoved uslužbencev društva;   
g) uvajanje projektnih in delovnih skupin;  
h) stiki z javnostjo.  

 
Pri strokovno zahtevnih nalogah si predsedstvo lahko pomaga z znanstvenim sosvetom 
(svetovalcem).  

 
 

14. čl. 
Predsednik 

 
Predsednik oz. predsednica društva ima naslednje naloge:  
 

a) zastopanje društva navzven; 
b) sklicevanje predsedstva ter rednega in izrednega občnega zbora;  
c) predsedovanje predsedstvu in občnemu zboru; 
d) nadzor in opravljanje tekočih poslov, če ni imenovan poslovodja.  

 
 

15. čl.  
Poslovodja 

 
Poslovodja opravlja tekoče posle društva z vodenjem pisarne in opravljanjem nalog, ki mu 
jih je predsedstvo predalo. Med nalogami so zlasti naslednje:  
 

a) vodenje zapisnika na občnem zboru in na sejah predsedstva; 
b) priprava letnega programa; 
c) strokovno vodstvo pisarne in nadzor nad sodelavci;  
d) izdelava osnutkov delovnih pogodb za izvajanje projektov in znanstvenih del in 

predložitev le-teh predsedstvu.  
 
 

16. čl. 
Revizorja 

 
1. Občni zbor izvoli dva revizorja za dve leti. Mogoča je ponovna izvolitev. Revizorja ne 

smeta biti člana društvenega organa, katerega dejavnost je predmet revizije. Izjema je 
občni zbor.  
 

2. Revizorja preverjata poslovno in finančno poslovanje društva glede predložitve računov 
in namenske porabe sredstev. O rezultatih revizije poročata predsedstvu in občnemu 
zboru.  
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17. čl.   

Razsodišče 
 
1. Spore, ki nastanejo iz društvenega razmerja, rešuje društveno razsodišče, ki je 

arbitražna ustanova v smislu avstrijskega zakona o društvih iz leta 2002 in ni razsodišče 
v skladu s 577 čl. avstrijskega ZPP.  

 
2. Razsodišče sestavljajo trije redni člani društva. Oblikuje se tako, da stranka imenuje 

člana kot razsodnika in ga pisno predlaga predsedstvu. Druga stranka po pozivu 
predsedstva, ki ima za poziv sedem dni časa, v 14 dneh imenuje drugega člana društva 
kot svojega razsodnika. Predsedstvo predlagana razsodnika obvesti v sedmih dneh. 
Razsodnika potem v 14 dneh izvolita tretjega člana kot predsednika razsodišča. Pri 
enakem številu glasov odloča žrebanje. Člani razsodišča ne smejo biti člani organa, 
katerega dejavnost je predmet spora. Izjema je občni zbor.  

 
3. Razsodišče odloča po zaslišanju strank in v prisotnosti vseh članov razsodišča z 

navadno večino. Odloča po najboljši vednosti. Odločitve razsodišče so znotraj društva 
nepreklicne.  

 
 

18. čl. 
Razpustitev društva 

 
1. Prostovoljna razpustitev društva se lahko izglasuje samo na izrednem občnem zboru, ki 

se sklicuje samo v ta namen in samo z dvotretjinsko večino vseh oddanih veljavnih 
glasov.  

 

2. Občni zbor odloča tudi o razdelitvi društvenega premoženja, če to obstaja. Posebej je 
treba sklicati upravitelja in sprejeti sklep, na koga je treba prenesti društveno 
premoženje po plačilu obveznosti. Premoženje naj po možnosti, in če je to v skladu s 
predpisi, pripada organizaciji z istim ali s podobnim namenom, kot ga ima društvo, sicer 
pa kmetijskemu skladu za socialno pomoč.  

 
 

(Stanje 11. 7. 2005) 


