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Na podlagi 4. 8. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS št. 64/2011) je skupščina 
Diners Golf & Country Klub Ljubljana, Smlednik 200, 1216 Smlednik, dne ……………… sprejela  
 

 
STATUT DRUŠTVA 

 
Diners Golf & Country Klub Ljubljana, Smlednik 200, 1216 Smlednik 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

 
Uradni naziv Društva je Diners Golf & Country Klub Ljubljana ( v nadaljevanju: Društvo). 
 

2. člen  
 
S tem statutom se določa zlasti: 
 

- ime in sedež Društva; 
- namen, naloge in cilje Društva; 
- način včlanjevanja in prenehanja članstva v Društvu; 
- organe Društva, njihovo delovno področje in medsebojna razmerja; 
- sestavo organov, način volitev članov organov ter trajanje njihove mandatne dobe;  
- pravice in dolžnosti članov in organov Društva; 
- zastopanje in predstavljanje Društva; 
- financiranje Društva in način opravljanja nadzora nad razpolaganjem z njegovimi finančnimi 

sredstvi; 
- način zagotavljanja javnosti dela Društva; 
- način prenehanja Društva in razpolaganje z njegovim premoženjem v primeru njegovega 

prenehanja; 
- način sprejemanja sprememb in dopolnitev Statuta. 

 
 

II. STATUSNE DOLOČBE 
 

3. člen 
 
(1) Društvo je organizirano kot društvo v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1-UPB2, Uradni list RS št. 

64/2011).  
(2) Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
(3) Sedež Društva je v Smledniku. Naslov Društva je Smlednik 200, 1216 Smlednik. 
(4) Društvo ima domicil na igrišču Diners golf igrišče Smlednik. 

 
4. člen 

 
(1) Uradni znak Društva je grb smledniških baronov s prekrižanima golf palicama in napisom     Diners 

Golf & Country Klub Ljubljana. 
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(2) Društvo lahko uporablja le napis Diners Golf & Country Klub Ljubljana. 
             

5.  člen 
 

(1) Društvo uporablja žig, ki je okrogle oblike in predstavlja grb smledniških baronov s prekrižanima golf 
palicama. Društvo lahko uporablja tudi žig, ki predstavlja le ime Društva Diners Golf & Country Klub 
Ljubljana. 
 

(2) Uporaba žigov in način njihove uporabe je urejen z internimi pravili Društva.  
 
 

III. NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA 
 

6. člen 
 
Namen in cilj društva je povezovati ljubitelje golfa zaradi njihovih skupnih interesov igranja in širjenja golfa 
kot rekreativnega in tekmovalnega športa, ter med njimi gojiti in razvijati medsebojne prijateljske odnose. 
 

7. člen 
 
Za zagotovitev namena in ciljev Društva iz 6. člena tega statuta Društvo opravlja zlasti naslednje naloge: 

- sprejema nove člane ter vodi evidenco članov Društva; 
- usmerja in koordinira interesne aktivnosti članov Društva; 
- usklajuje odnose z vodstvom igrišča v Smledniku; 
- sodeluje z drugimi golf klubi in sorodnimi društvi; 
- zbira domačo in tujo strokovno literaturo s področja golfa; 
- organizira golfska tekmovanja; 
- organizira občasna in stalna srečanja članov; 
- skrbi za popularizacijo in širjenje golfa z; 

o predstavitvami golfa šolski mladini; 
o organizacijo individualnih in skupinskih tečajev golfa preko Golf akademije. 

 
IV. ČLANSTVO 

8.  člen 
 
(1) Član Društva ( v nadaljevanju član) lahko postane vsaka fizična oseba, ki podpiše pristopno izjavo o 

včlanitvi v Društvo in plača pristopnino in članarino za tekoče leto. 
(2) Član Društva ( v nadaljevanju član) lahko postane tudi mladoletna oseba od 7. leta starosti dalje. 
(3) Pristopnina je enkraten znesek, ki ga Društvu v skladu s pristopno izjavo plača član ob včlanitvi v 

Društvo. 
(4) Mladoletna oseba plača pristopnino v višini polovičnega enkratnega zneska, določenega za 

polnoletno osebo. 
(5) Vsak član prejme, z dnem plačila celotne pristopnine, pisno potrdilo o plačilu pristopnine. 
(6) Vsak član Društva mora vsako leto do 31. marca plačati Društvu članarino za tekoče leto. Članarina 

za mladoletno osebo znaša 50% članarine za polnoletno osebo. 
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(7) Član, ki ne plača članarine dve leti zaporedoma, se po predhodnem opozorilu in obvestilu briše iz 
evidence članstva.  

9. člen 
 
(1) Članstvo v Društvu je prostovoljno. 
(2) Kandidat za člana v Društvu mora za sprejem v članstvo vložiti pisno izjavo. 
(3) Novi član je v Društvo sprejet v trenutku, ko podpiše pristopno izjavo o včlanitvi, plača pristopnino in 

plača letno članarino. 
(4) Za mladoletne člane od 7. do 15. leta starosti mora podpisani pristopni izjavi priložiti njegov zakoniti 

zastopnik pisno soglasje.  
 

10.člen 
 
Pravice vsakega člana Društva so: 

-  polnoletni da volijo in so izvoljeni v organe Društva,  
-  mladoletni, starejši od 15 let, da volijo, nimajo pa pravice, da so izvoljeni v organe   

 Društva; 
-  mladoletni od  7 do 15 let, da volijo preko zakonitega zastopnika, nimajo pa pravice, da so 

 izvoljeni v organe Društva; 
-  polnoletni da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih Društva;     
-  da so seznanjeni s programom in poslovanjem Društva ter njegovim finančno materialnim 

 poslovanjem; 
-  da po veljavnem ceniku koristi storitve in ugodnosti Društva 
-  da izvršuje ostale pravice, ki so urejene v tem statutu. 

 
11.člen 

 
Dolžnosti vsakega člana Društva so: 

-   spoštovati ta statut ter druge akte Društva in vse sklepe njegovih organov; 
-   da aktivno sodeluje in s svojim delom prispeva k uresničevanju ciljev in nalog društva, 
-   da daje društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,  
-   da prenaša svoje izkušnje in znanja na mlajše člane društva, 
-   da varuje ugled društva. 
-   Društvu ažurno dostavlja vse zahtevane podatke; 
-   do 31. marca vsako leto plača letno članarino. 

 
12.člen 

 
      Članstvo v Društvu preneha: 

-  s prostovoljnim izstopom; 
-  s črtanjem; 
-  z izključitvijo; 
-  s smrtjo; 
-  s prenehanjem delovanja Društva; 

(1) Član prostovoljno izstopi iz Društva, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. 
(2) Člana črta iz članstva Upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine dvakrat zapored. 
(3) O izključitvi člana iz Društva odloča Disciplinska komisija skladno s Pravilnikom o disciplinski  
      odgovornosti. 
(6 ) Pritožba na sklep Disciplinske komisije je možna na Upravni odbor Društva 
 

13.člen 
 
(1) Društvo ima lahko tudi častne člane. 
(2) Naziv častnega člana lahko dobi član Društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo 

Društva. Naziv častnega člana Društva podeli Društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na za 
razvoj in delovanje Društva. Naziv častnega člana podeljuje Skupščina na osnovi sklepa Upravnega 
odbora.  
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(3) Častni član, ki ni član Društva, nima volilne pravice niti pravice odločanja. 
 

V. ORGANI DRUŠTVA 
 

14.člen 
 
Organi Društva so: 

- Skupščina; 
- Upravni odbor; 
- Nadzorni odbor in 
- Disciplinska komisija.  

 
SKUPŠČINA 
 

15.člen 
  
Skupščina je najvišji organ Društva, ki ga sestavljajo vsi člani. 
 

16.člen 
 
(1) Zasedanja Skupščine so lahko redna ali izredna. 
(2) Na osnovi sklepa Upravnega odbora mora Predsednik Društva redno Skupščino Društva sklicati 

najmanj enkrat letno. 
(3) Izredna Skupščina Društva se mora sklicati na zahtevo najmanj 1/5 (petine) članov Društva, 

Upravnega odbora, predsednika Društva ali Nadzornega odbora. 
(4) Predlagatelj izredne Skupščine je dolžan zahtevi za sklic izredne skupščine priložiti dnevni red in 

gradivo. 
(5) Predsednik Društva je dolžan sklicati izredno Skupščino najkasneje v roku 30. (tridesetih) dni po 

prejemu zahteve za sklic izredne Skupščine. V nasprotnem primeru lahko izredno Skupščino skliče 
predlagatelj samostojno. 

(6) Izredna Skupščina sklepa le o zadevah, za katere je bila sklicana. 
 

17.člen 
 
(1) Predsednik Društva mora vsem članom Društva vabilo za Skupščino poslati najmanj 8 dni pred dnem 

zasedanja Skupščine. K vabilu je potrebno priložiti dnevni red in gradivo.  
(2) Vabila z dnevnim redom in gradivom se praviloma pošilja po elektronski pošti. 
(3) Vabilo in dnevni red se lahko članu na njegovo željo pošlje po pošti. Gradivo je v tem primeru članu 

na vpogled na sedežu Društva. 
 

18.člen 
 
(1) Skupščina je sklepčna, če je na njej navzočih vsaj 60 članov. Skupščina je sklepčna tudi, če je po pol 

urnem čakanju navzočih vsaj 30 članov. 
(2) Skupščina sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov sklepčne Skupščine 

 
19.člen 

 
(1) Skupščino vodi predsednik Skupščine, katerega izvolijo člani na Skupščini na predlog predsednika 

Društva. 
(2) Skupščina na predlog predsednika Skupščine izvoli tudi zapisnikarja in dva overovatelja. 

20.člen 
 
(1)  Glasovanje na Skupščini je javno, razen če se v posameznem primeru Skupščina odloči drugače. 
(2)  Volitve predsednik Društva, članov Upravnega odbora, članov Nadzornega odbora in 
       članov Disciplinske komisije so praviloma javne. 
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(3) O delu Skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovatelja. 
 

21.člen 
 
Pristojnosti Skupščine so: 

- sprejema statut Društva ter njegove spremembe in dopolnitve; 
- sprejema druge splošne akte Društva, ki so v njeni pristojnosti; 
- sprejema poslovnik o svojem delu; 
- sprejema program dela Društva ter obravnava in potrjuje poročila o izvajanju programa; 
- voli in razrešuje predsednika Društva; 
- voli in razrešuje člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora; 
- voli in razrešuje člane Disciplinske komisije; 
- odloča o pritožbah zoper sklepe Upravnega odbora in Nadzornega odbora; 
- odloča o vseh statusnih spremembah Društva; 
- odloča o vstopu Društva v zveze in združenja ter o izstopu iz teh zvez in združenj; 
- določa višino pristopnine v Društvo; 
- potrjuje finančni načrt in zaključni račun Društva; 
- potrjuje sistemizacijo delovnih mest v Društvu; 
- podeljuje naziv častni član na osnovi sklepa Upravnega odbora; 
- podeljuje priznanja in nagrade za uspehe članov Društva ter 
- odloča o drugih zadevah, ki so v njeni pristojnosti. 

 
UPRAVNI ODBOR 
 

22.člen 
 
(1) Upravni odbor je izvršilni organ Skupščine, ki predlaga in odloča o organizacijskih, strokovno 

tehničnih in administrativnih delih ter vodi delo Društva med dvema Skupščinama oziroma po 
programu in sklepih sprejetih na Skupščini.  

(2) Upravni odbor šteje 9 (devet) članov, od katerih je en član predsednik Društva. 
(3) Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora na konstitutivni seji; 
(4) Mandatna doba članov Upravnega odbora je štiri leta z možnostjo ponavljanja mandatov. 
 

23.člen 
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini. 
 

24.člen 
 
(1) Predsednik Upravnega odbora skliče seje Upravnega odbora najmanj štirikrat letno. 
(2) Upravni odbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov. 
(3) Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino prisotnih članov. 
(4) Upravni odbor lahko na svoje seje povabi tudi predstavnike drugih organov Društva ali člane Društva, 

vendar brez pravice glasovanja. 
(5) Predsednik Upravnega odbora je dolžan na vsako sejo Upravnega odbora povabiti Nadzorni odbor, 

katerega en član se seje Upravnega odbora lahko udeleži, pri čemer nima pravice glasovanja. 
 

25.člen 
 
Pristojnosti Upravnega odbora so: 

-  sprejema Poslovnik o svojem delovanju; 
-  sprejme sklep o sklicu Skupščine; 
-  skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine; 
-  sodeluje z drugimi organi Društva; 
-  skrbi za izvrševanje programa dela Društva; 
-  sprejema akte Društva razen statuta; 
-  skrbi za finančno in materialno poslovanje društva ter sklepa pogodbe z zunanjimi izvajalci  
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        za izvajanje teh storitev; 
-  pripravlja predlog zaključnega računa; 
-  upravlja s premoženjem Društva; 
-  potrjuje sistemizacijo delovnih mest v Društvu; 
-  imenuje izmed članov Upravnega odbora podpredsednika Društva na predlog predsednika 

Društva; 
-  imenuje tajnika in blagajnika Društva; 
-  določa višino letne članarine; 
-  potrjuje sprejem novih članov v Društvo in o prenehanje članstva, 
-  potrjuje predlog finančnega načrta  za sprejem na Skupščini in po njegovem sprejetju nadzira  

        njegovo uresničevanje; 
-  obvešča člane Društva in zainteresirano javnost o delovanju Društva; 
-  sprejema cenik storitev Društva; 
-  opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi akti Društva. 

 
26.člen 

 
(1) Upravni odbor lahko v Društvu na pobudo članov ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela 

Društva, organizirane po interesnem principu članov Društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo 
delati v skladu s statutom Društva. 

(2) Za svoje delo so sekcije odgovorne Upravnemu odboru. 
 
NADZORNI ODBOR 
 

27.člen 
 
(1) Nadzorni odbor spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov Društva ter opravlja nadzor nad 

finančno materialnim poslovanjem Društva.  
(2) Nadzorni odbor enkrat letno poroča Skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.  
(3) Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli Skupščina. Člani izmed sebe izvolijo 

predsednika. Člani Nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani Upravnega odbora. Lahko 
sodelujejo na sejah Upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na 
seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih. 

(4) Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 (štiri) leta z možnostjo ponavljanja mandata. 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 

28.člen 
 
(1) Disciplinska komisija je disciplinski organ Društva. 
(2) Disciplinska komisija ima 3 (tri) člane. 
(3) Mandatna doba članov Disciplinske komisije je 4 (štiri) leta z možnostjo ponavljanja mandata. 
 

29.člen 
 
Kršitve, zaradi katerih Disciplinska komisija prične in vodi disciplinski postopek so: 

1. kršitve določb temeljnega akta ter drugih aktov Društva,  
2. nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Društvu,  
3. neizvrševanje sklepov organov Društva,  
4. kršitev pisnih dogovorov med članom in Društvom,  
5. dejanja, ki povzročajo materialno škodo Društvu,  
6. povzročanje razprtij ali nestrpnosti v Društvu in izven njega,  
7. neupravičena odtujitev lastnine Društva v času izposoje,  
8. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu Društva ali dejavnosti, s katero se ukvarja. 
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30.člen 
 
(1) Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče Disciplinska komisija so: 

• opomin, 
• javni opomin, 
• izključitev. 

(2) Zoper sklep, ki ga izda Disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na Upravni odbor, kot 
drugostopenjski organ. 
 

31.Člen 
 

Natančnejše določbe glede disciplinske odgovornosti, poteka disciplinskega postopka in pritožbenega 
postopka zoper odločbe Disciplinske komisije so opredeljene v Pravilniku o disciplinski odgovornosti 
članov Društva. 
 

VI. TAJNIK IN BLAGAJNIK DRUŠTVA 
 

32.člen 
 
(1) Tajnik skrbi za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med 

organi Društva.  
(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku in Upravnemu odboru Društva.  
(3) Tajnika imenuje Upravni odbor Društva za dobo 4. (štirih) let z možnostjo ponavljanja mandata. 
 

33.člen 
 
(1) Blagajnik vodi evidenco plačila pristopnine Društvu, letne članarine in opravlja druge naloge, za 

katere ga pooblasti Upravni odbor Društva. 
(2) Za svoje delo je odgovoren predsedniku in Upravnemu odboru Društva. 
(3) Blagajnika imenuje Upravni odbor Društva za dobo 4. (štirih) let z možnostjo ponavljanja mandata. 

 
VII. VOLITVE PREDSEDNIKA IN ORGANOV DRUŠTVA 

 
34.člen 

 
Predsednika Društva, 6 članov Upravnega odbora, 3 člane Nadzornega odbora in 3 člane Disciplinske 
komisije izvoli izmed svojih članov Skupščina Društva skladno z določili Pravilnika o kandidacijskem 
postopku za volitve predsednika ter članov organov Društva in Poslovnika o delu Skupščine. 

 
35.člen 

 
Člani  Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije izvolijo svojega predsednika na 
konstitutivnih sejah. 
 

VIII. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE DRUŠTVA 
 

36.člen 
 

Društvo v pravnem prometu nastopa v svojem imenu in za svoj račun. 
 
 

37.člen 
 

(1) Zakoniti zastopnik Društva je predsednik Društva, ki Društvo zastopa in predstavlja v Republiki 
Sloveniji in v tujini. 
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(2) Predsednik Društva je odgovoren za delovanje Društva v skladu s tem statutom in pravnim redom 
Republike Slovenije. 

(3) Ostale pristojnosti predsednika Društva so: 
- sklicuje redne in izredne Skupščine Društva; 
- sklicuje konstitutivne seje vseh organov Društva; 
- Upravnemu odboru predlaga imenovanje za podpredsednika Društva enega izmed ostalih članov 

Upravnega odbora; 
- skrbi za spoštovanje tega statuta in drugih aktov Društva; 
- skrbi za izvrševanje sklepov Skupščine in Upravnega odbora.  

(4) Predsednik Društva lahko brez sklepa Upravnega odbora odloči o posameznem vprašanju iz 
siceršnje pristojnosti Upravnega odbora, v kolikor gre za nujno in neodložljivo zadevo. Predsednik 
mora o svoji odločitvi takoj obvestiti člane Upravnega odbora, ki se lahko zatem sestane ali pa na prvi 
naslednji seji potrdi ali prekliče odločitev predsednika Društva. 

(5) Predsednik Društva je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in Skupščini Društva. 
(6) V primeru odsotnosti predsednika Društva njegove funkcije opravlja podpredsednik Društva 

 
38.člen 

 
Mandatna doba predsednika in podpredsednika Društva je štiri leta. 
 

39.člen 
 
Predsednik Društva mora zadržati izvajanje sklepa Upravnega odbora, če meni, da je sklep Upravnega 
odbora nezakonit. Sklep o zadržanju izvajanje sklepa Upravnega odbora mora predsednik Društva skupaj 
z obrazložitvijo razlogov za zadržanje predložiti Skupščini najkasneje v roku enega meseca od seje 
Upravnega odbora, na katerem je bil nezakonit sklep sprejet. 
 

IX. POVEZOVANJE DRUŠTVA 
 

40.člen 
 

(1) Društvo je član Golf zveze Slovenije. Predlog za povezovanje in včlanitev Društva v druge sorodne 
zveze in združenja lahko poda predsednik ali kateri koli član Društva. 

(2) O predlogu za včlanitev Društva v druge sorodne zveze in združenja doma ali v tujini odloča   
      Skupščina Društva z večino prisotnih članov na skupščini.  
 
(3) Društvo v sorodnih zvezah in združenjih zastopa praviloma predsednik Društva. 
(4) Predsednik Društva lahko za zastopanje Društva v sorodnih zvezah in združenjih pisno pooblasti 

Upravni odbor Društva, ki v tem primeru po lastni izbiri določi drugega predstavnika ali delegacijo 
za zastopanje. 
 
X. PRIDOBITNA DEJAVNOST DRUŠTVA 

 
41.člen 

 
Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost v skladu z veljavnimi predpisi. 

 
42.člen 

 
Društvo opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, povezane z delovanjem in namenom 
Društva:   

 
  47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic 
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
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74.200 Fotografska dejavnost 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
79.110 Dejavnost potovalnih agencij 
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 

85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa 
in rekreacije 

85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in 
usposabljanje 

 
43.člen 

 
Društvo opravlja pridobitno dejavnost kot dopolnilno dejavnost nepridobitni dejavnosti in namenom 
Društva, skladno s predpisi, ki urejajo posamezno področje. Društvo mora dobiček, ki ga v posameznem 
koledarskem letu ustvari, v celoti porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je Društvo ustanovljeno. 

 
XI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

 
44.člen 

 
Društvo sredstva za svoje delovanje pridobiva preko: 

- pristopnin, članarin in drugih prispevkov svojih članov; 
- materialnih pravic in dejavnosti Društva; 
- daril in volil; 
- prispevkov pokroviteljev, donatorjev in sponzorjev ter 
- drugih virov. 

45.člen 
 
(1) Društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, prirejenega za njegove potrebe 

in v skladu z računovodskimi standardi za društva (standard 33)  
(2) Podpisnike nalogov za dvig in plačevanje sredstev iz transakcijskega računa Društva določi Upravni 

odbor Društva.  
(3) Vsi organi Društva so dolžni s premoženjem Društva gospodariti kot dober gospodar oz. dober 

gospodarstvenik. 
 

46.člen 
 
Z nepremičninami Društva lahko razpolaga le Skupščina. 
 

XII. PRENEHANJE DRUŠTVA 
 

47.člen 
 
Društvo preneha v primerih, kot jih določa zakon, ter če tako sklene Skupščina z dvotretjinsko večino 
glasov vseh svojih članov. 
 

48.člen 
 
V primeru prenehanja Društva se njegovo premoženje po poravnavi vseh obveznosti prenese na sorodno 
društvo. 

 
XIII. JAVNOST DELA 

 
49.člen 

 
(1) Delovanje Društva je javno. 
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(2) Zaradi zagotavljanja javnosti dela Društva ima vsak član Društva pravico do vpogleda v zapisnike 
vseh organov Društva. 

(3) Svoje člane obvešča Društvo preko internih in javnih sredstev obveščanja. 
(4) Širšo javnost obvešča Društvo o svojem delu tudi tako, da organizira okrogle mize, tiskovne 

konference, pripravlja sporočila za javnost, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, 
ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 
 

50.člen 
 

Javnost dela Društva zagotavlja Predsednik Društva. 
 

XIV. VELJAVNOST STATUTA 
 

51.člen 
 
Z dnem sprejetja tega Statuta preneha veljati Statut, sprejet na Skupščini Društva 16.6.2017 Ta Statut 
se uporablja od trenutka sprejema na Skupščini. 
 
 
Ljubljana, dne..................... 
 
             PREDSEDNIK: 
 
         Ime in priimek: 
 
         Lastnoročni podpis: 
 


