
STATUT 
 

Društva za spodbujanje slovenstva in povezovanje Slovencev – Slovenska  
konferenca Svetovnega slovenskega kongresa. 

 
I. 

UVODNA DOLOČBA 
 

Društvo za spodbujanje slovenstva in povezovanje Slovencev- Slovenska konferenca Svetovnega 
slovenskega kongresa (v nadaljevanju Slovenska konferenca SSK) je bilo ustanovljeno na občnem zboru 
dne 22.3.1990 v Ljubljani na pobudo dne 4.9.1989 na Opčinah pri Trstu ustanovljenega Iniciativnega 
odbora Svetovnega slovenskega kongresa, tedaj pod imenom Svetovni slovenski kongres – Odbor za 
Republiko Slovenijo, pozneje pod imenom Svetovni slovenski kongres – Konferenca za Republiko 
Slovenijo. 
 
Slovenska konferenca deluje kot društvo na podlagi svoje registracije po Zakonu o društvih (Ur. l. RS št. 
60/95). 

 
II. 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Slovenska konferenca SSK (v nadaljevanju SK SSK) je v sklopu Svetovnega slovenskega kongresa za 
območje Republike Slovenije. Kot taka zasleduje osnovni namen Svetovnega slovenskega kongresa, ki 
je: povezovanje in združevanje Slovencev v matični državi in v zamejstvu, kot njihovem naselitvenem 
prostoru, ter Slovencev, razseljenih po svetu, v celovito narodno skupnost. 
 
- S svojim delovanjem SK SSK izpolnjuje programske cilje Svetovnega slovenskega kongresa (SSK), ki 

so:  
- ohranjanje in krepitev slovenstva; 
- vzajemna pomoč med Slovenci doma in po svetu, zlasti pri popravi storjenih krivic; 
- vzpostavljanje kulturnih, gospodarskih, znanstvenih vezi med Slovenci doma in po svetu; 
- narodna sprava; 

 
2. člen 

V skladu z glavnimi programskimi cilji SSK so naloge Slovenske konference zlasti: 
- širiti ideje SSK v Republiki Sloveniji; 
- navezovati stike med Slovenci v Republiki Sloveniji z zamejskimi Slovenci ter Slovenci po svetu na 

kulturnem, športnem, gospodarskem in znanstvenem področju ter uveljavljanje njihovih dosežkov 
v svetu, krepitev sodelovanja med Slovenci doma in po svetu na znanstvenem, kulturnem, 
športnem in gospodarskem področju; 

- posredovati svetovni javnosti informacije o slovenstvu in problemih slovenskega naroda; 
- braniti pravice in interese slovenskega naroda povsod, kjer so te pravice kršene, in se zavzemati za 

zakonsko zaščito slovenskih manjšin v sosednih državah; 
- da se svetovno javnost seznanja o uspehih Slovencev doma in v svetu, z njihovimi dosežki v 

gospodarstvu, kulturi, športu, politiki pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine; 
- z delovanjem svojih sekcij na  pomembno področjih za reševanje vseslovenskih vprašanj; 
- spodbujanje kulturne in znanstvene dejavnosti za promocijo in obrambo slovenstva;  
- skrbeti za obveščanje domovine in matične države o Slovencih po svetu ter dajati predloge za 

reševanje njihovih problemov; 
- ustanavljati fundacije za izobraževanje Slovence doma in v zamejstvu in po svetu; 



- sodelovati z drugimi sorodnimi organizacijami doma in v svetu; 
- sodelovati z ostalimi območnimi konferencami SSK po svetu in v zamejstvu; 
- sodelovati prek svojih predstavnikov z vodstvenimi organi SSK; 
- varovati in ohraniti matično domovino Slovenijo v okviru njenih meja, kot demokratično in 

suvereno državo njenih državljank in državljanov; 
- spodbujati in skrbeti za visoko moralno vzgojo vseh državljanov Slovenije; 
- seznanja s Slovenci doma in po svetu o domovini in njenimi dosežki v gospodarstvu, kulturi, športu, 

politiki in ohranjanjem naravne in kulturne dediščine; 
- da brani človekove pravice in svoboščine Slovencev doma in po svetu. 
 

3. člen 
Podrobnejše naloge, programi in projekti Slovenske konference SSK se določajo in izvajajo preko letnih 
organizacijsko ovrednotenih programov. 
 

4. člen 
Slovenska konferenca SSK je avtonomno in nestrankarsko združenje, ki združuje Slovence na temelju 
zavezanosti slovenstvu, ne glede na njihove nazorske, strankarske in druge razlike. 
 

5. člen 
Delovanje slovenske konference SSK je nepridobitno in služi izključno uresničevanju v teh splošnih 
določbah navedenih ciljev in nalog.  
 

6. člen 
Poleg svoje osnovne nepridobitne dejavnosti opravlja Slovenska konferenca SSK v skladu s predpisi in 
v obsegu, potrebnem in povezanem z njenimi glavnimi cilji, nameni in nalogami, tudi naslednje 
pridobitne dejavnosti: 
 
- da omogoča  in olajša dostopnost k raznolikim oblikam združevanja Slovencev, zlasti pa da služi 

učinkovitemu izvajanju programov in projektov SK SSK; 
 
- izdajanje lastnih glasil, časopisov, revij, periodike, posnetih nosilcev zvočnega zapisa ter  posnetih 

nosilcev video zapisa z namenom krepitve povezovanja Slovencev po svetu in v    domovini, zlasti 
pa zaradi posredovanja informaciji o Sloveniji in slovenstvu, svetovni in domači javnosti. (J58.110, 
J58.120, J58.130, J58.140, J58.190, J59.110, J59.120, J59.130, J59.200) 

 
- organiziranje in upravljanje počitniških domov, taborov, kampov in drugih oblik delovanja svojih 

članov, s ciljem povezovanja Slovencev po svetu in doma ter v ta namen opravljanja raznih 
dejavnosti (ekonomsko propagiranje, varstvo, izobraževalne ter druge razvedrilne dejavnosti…). 
(N79.120, P85.590, P85.600) 

 
- poslovanje z lastnimi nepremičninami, dajanje lastnih nepremičnin v najem, dajanje pisarniške 

opreme in računalniške opreme v najem, izposojanje športne opreme ter izposojanje drugih 
izdelkov široke porabe, s čimer svojim članom omogoči in olajša dostopnost k različnim oblikam 
združevanja Slovencev, zlasti pa služi učinkovitemu izvajanju  programov in projektov Slovenske 
konference SSK. (L68.100, L68.200, N77.330, N77.210, N77.290)  

 
- raziskovalni in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja in humanistike, katerih  smoter je 

širitev zavesti o slovenstvu, njene kulture, gospodarski dosežkih, ter o pravni  ureditvi v kateri 
Slovenci žive, z namenom poznavanja duha slovenskega naroda, njegove ustvarjalnosti in teženj. 
(M72.200) 

 



- pravno, računovodsko, knjigovodsko, revizijsko, davčno ter drugo poslovno svetovanje in   
propagiranje, ki člane seznanja z osnovno pravno ureditvijo Slovenije in tako vzpodbuja njihovo 
nastopanje na slovenskem trgu, z namenom Uresničitve vsesplošnega sodelovanja Slovencev 
doma in po svetu. (M69.200, M70.220) 
 

- raziskovanje trga in javnega mnenja, z namenom ugotavljanja usmeritve, enotnosti, oziroma 
morebitne različnosti pogledov slovenskega naroda pri vprašanjih, ki so pomembna za ohranitev 
razcvet, z namenom oblikovanja smernic delovanja Slovenske konference SSK in kar najboljšo 
predstavitev Slovenije. (M73.200) 

 
- izobraževanje, prevajanje, fotokopiranje ter tudi vsa splošna tajniška dela, ki članom omogočajo in 

olajšajo dostopnost k raznolikim oblikam združevanja Slovencev. (P85.590, P85.600, M74.300, 
N82.190) 

 
- dejavnost preko dobrodelnih organizacij, ki z različnimi prireditvami zbira sredstva, z namen 

dejavnosti, ki vzpodbuja in ohranja slovensko besedo doma in po svetu. 
(Q88.991)  

 
III. 

ORGANIZIRANOST 
 

7. člen 
»Ime društva se glasi: DRUŠTVO ZA SPODBUJANJE SLOVENSTVA IN POVEZOVANJE SLOVENCEV – 
SLVOENSKA KONFERENCA SVETOVNEGA SLOVENSKEGA KONGRESA. 
Skrajšano ime se glasi:  Društvo SLOVENSKA KONFERENCA SSK. 
 
Društvo zastopa in predstavlja predsednik ali od njega pooblaščeni podpredsednik. Sedež Slovenske 
konference je v Ljubljani, Linhartova cesta 13. 
 
Območje delovanja Slovenske konference SSK je ozemlje Republike Slovenije. 
 
Simbol Slovenske konference SSK je splošen znak SSK, tj. knežji kamen, z napisom »Slovenska 
konferenca SSK« 
 
Žig Slovenske konference je okrogel s premerom 3,5 cm. Na njem je oris simbola in napis »Društvo 
Slovenska konferenca SSK« s sedežem društva. Pri svojem predstavljanju na zasedanjih in na 
prireditvah uporablja Slovenska konferenca SSK belo, modro in rdečo barvo v zaporedju in sorazmerju 
zgodovinske slovenske narodne zastave. 

 
8. člen 

Slovenska konferenca SSK ima lahko svoje PODRUŽNICE v mestih, občinah ter drugih področnih 
območjih v Republiki Sloveniji. Podružnico lahko ustanovi 10 članov društva Slovenske konference SSK 
in sicer tako, da skličejo ustanovni zbor. Ustanovni zbor podružnic izmed sebe z javnim glasovanjem 
izvoli 5 do 7-članski upravni odbor podružnice, ki vodi jo vodi. Upravni odbor podružnice izmed sebe 
izvoli predsednika in tajnika. Predsednik je za svoje delo neposredno odgovoren UO SK SSK. 
 
Odbor podružnice izvaja svoj program v skladu s programom in statutom SK SSK. Za svoje delo je 
odgovoren SK SSK. Odbor vsako leto predloži svoj program dela s poročilom o preteklem delu Svetu SK 
SSK, kateremu je za svoje delo in poslovanje v celoti odgovoren. 
 
Podružnica ima 2 blagajniška nadzornika, ki ju imenuje ustanovni zbor in nimata nobenih drugih funkcij 
v odboru. Za svoje delo sta odgovorna odboru. 



 
Odbor podružnic se sestaja po potrebi. Redne zbore vseh svojih članov imajo vsaj enkrat etno. Zbor 
podružnic sprejema pravila podružnice, obravnava delo v preteklem obdobju, obravnava in sprejme 
poročilo članskega odbora ter blagajniško poročilo. Določa glavne smernice za delo v prihodnjem 
obdobju, voli člane upravnega odbora podružnice in dva člana blagajniška nadzornika ter delegate za 
letni zbor Konference. 
 
Podružnice SK SSK imajo lahko zaradi boljše urejenosti delovanja svoja pravila, ki ne smejo biti v 
nasprotju z določili tega statuta. V ostalem velja za njihovo delovanje smiselna uporaba določil statuta 
Slovenske konference SSK. 
 
Pristojnosti podružnic določi svet SK SSK na podlagi predloženega programa in smernic društva 
Slovenske konference SSK. 
 
Pravila podružnic postanejo veljavna, ko jih potrdi svet SK SSK. 
 

9. člen 
Podružnice SK SSK niso pravne osebe. Imajo pa lahko svojo hranilno knjižico ali svoj konto pri žiro 
računu Slovenske konference SSK. 
 
Podružnice lahko načrtujejo in izvajajo tudi svoje programske projekte. V sporazumu z upravnim 
odborom SK SSK lahko v ta namen samostojno pridobivajo posamične sponzorje. 
 

IV 
ORGANI  SLOVENSKE KONFERENCE SSK 

 
10. člen 

Organi Slovenske konference so: 
- zbor konference 
- svet konference 
- upravni odbor 
- nadzorni odbor 
- častno razsodišče. 
 

11. člen 
Najvišji organ SK SSK je Zbor konference, ki se praviloma sestaja enkrat letno. 
 
Glasovalno pravico na zboru imajo delegati podružnic, vsi člani sveta SK SSK, upravnega odbora, 
nadzornega odbora ter častnega razsodišča in vodje sekcij, ter vsi člani SK SSK s plačano članarino v 
tekočem letu do dneva pred zborom, ki ga določi svet SK SSK. 
 
Število delegatov iz podružnic določi svet Slovenske konference, glede na številčnost njenega članstva 
in dejavnosti posamezne podružnice. Nato podružnice na zboru svojih članov na podlagi sklepa sveta 
Slovenske konference SSK s tajnim glasovanjem odločijo o posameznih delegatih za zbor Slovenske 
konference SSK. 
 
Zbor konference ter drugi organi Slovenske konference SSK so sklepčni, če je na njih navzočih več kot 
polovica delegatov in drugih članov, ki imajo glasovalno pravico. 
 
Če zbor Konference ob napovedani ur še ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut, na kar zbor 
veljavno razpravlja in odloča ob prisotnosti vsaj ene petine glasovalnih upravičencev. 
 



Zbor konference ima svoj poslovnik. 
 

12. člen 
Zbor SK SSK obravnava svoje delo v preteklem obdobju, sprejema statut ter njegove spremembe in 
dopolnitve ter druge splošne akte; sprejema programske in druge dokumente, finančni načrt, zaključni 
načrt; določa glavne naloge in smernice za delo v prihodnjem obdobju izvoli in razrešuje predsednika 
in tri podpredsednike SK SSK, ter 11 članov sveta SK SSK, 3-članski nadzorni odbor ter 3 redne in 2 
nadomestna člana častnega razsodišča – odloča tudi o pritožbah zoper odločitve organov SK SSK. Svet 
SK SSK setavljajo predsednik SK SSK in trije podpredsedniki SK SSK, ter 11 članov sveta SK SSK. 
 
Volitve so tajne. Voli se na podlagi odprte liste kandidatov, ki jo predlaga dotedanji  svet SK SSK. 
Dodatne kandidate lahko predlaga vsak od udeležencev na samem zasedanju. Na listo pa se vpiše, če 
zanj na zboru glasuje več kot polovica glasovalnih upravičencev. 
 
Pri izvolitvi članov sveta, nadzornega odbora in častnega razsodišča Konference ter delegatov za 
zasedanje SSK je treba upoštevati regionalno zastopanost. 
 
Zbor SK SSK sprejema sklepe in druge odločitve z večino glasov navzočih glasovalnih upravičencev. 
 
Za sprejem sprememb in dopolnitev statuta je potrebna dvotretjinska večina navzočih glasovalnih 
upravičencev. 
 
Na zahtevo sveta SK SSK ali več kot polovice podružnic se lahko skliče tudi izredni zbor Konference. 
 

13. člen 
Po funkciji so strokovni člani sveta Slovenske konference SSK brez glasovalne pravice kot, tudi vsi 
predsedniki podružnic in predsedniki posameznih sekcij. 
 

14. člen 
Svet Slovenske konference SSK organizira za določene naloge naslednje sekcije: zgodovinsko, 
jezikovno, kulturno, pravno, sekcijo za gospodarsko sodelovanje, znanstveno, študentsko, sekcijo za 
tretjo slovensko univerzo, sekcijo za vračanje Slovencev v domovino, etnološko medicinsko, sekcijo za 
demografska vprašanja in ostarele. 
 
Vodje posameznih sekcij imenuje svet Konference. Vodje sekciji morajo o delu sekcije vsaj enkrat letno 
poročati na seji sveta Konference.  
 
 
 

15. člen 
Svet SK SSK sestavljajo neposredno izvoljeni predsednik in trije podpredsedniki, ki imajo hkrati svojstva 
predsednika in podpredsednikov Slovenske konference SSK in 11 neposredno izvoljenih članov sveta 
SK SSK. Slovensko konferenco SSK predstavlja in zastopa njen predsednik. V odsotnosti in zadržanosti 
ga nadomešča eden od podpredsednikov, ki ga določi predsednik pred svojo odsotnostjo ali svet SK 
SSK. 
 
V odsotnosti predsednika vsak izmed podpredsednikov lahko, po nalogu odsotnega  predsednika ali po 
pooblastilu sveta Konference, opravlja tudi druge naloge. 
 

16. člen 
Svet SK SSK je najvišji organ Konference v času med dvema zboroma, vodi delo Konference in se sestaja 
najmanj vsake tri mesece. 



 
Na seje sveta Konference so poleg rednih članov, brez glasovalne pravice, vabljeni še: predsednik 
nadzornega odbora, glavni/a tajnik/ca in odgovorni/a urednik/ca »Glasila SSK«, ter predsednika ali 
podpredsednika SSK. 
 
V času med dvema zasedanjem zbora Konference,je svet Konference pooblaščen da nastopa v imenu 
celotne Konference, usmerja, spremlja in nadzira delo upravnega odbora, izdela letni proračun in 
zaključni račun, letni program dela ter sklicuje zasedanje (zbor) Konference. Vse sklepe sprejema z 
večino glasov prisotnih članov. Svet se za sprejem posameznih sklepov lahko odloči tudi drugače, in to 
za vsako sejo posebej. 
 

17. člen 
Upravni odbor sestavljajo predsednik in oba podpredsednika Konference oz. sveta  konference ter 
štirje člani sveta, ki jih izvoli svet na svoji prvi seji.  
 
Na seje upravnega odbora se vabijo tudi predsednik nadzornega odbora, vodje sekcije za gospodarsko 
sodelovanje  ter glavni in odgovorni urednik »glasila SSK«. 
 
Kadar se na seji upravnega odbora obravnavajo vprašanja s področja posameznih sekcij, se na sejo vabi 
vlagatelje obravnavanih vlog ali problemov sekcij. 
 
Upravni odbor opravlja vse izvršilne in tekoče dejavnosti Slovenske konference SSK in upravlja 
premoženje društva. 
 

18. člen 
Upravni odbor organizira svoje delo tako, da sta oba podpredsednika in njegovi člani zadolženi za 
posamezna področja. Vsakdo od njih odgovarja lahko le v okviru lastnih pooblastil in pa za delo 
voljenega organa z lastnimi pristojnostmi. Način dela posameznih funkcionarjev vsako leto z letnim 
programom določi svet SK SSK. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren svetu. 
 

19. člen 
Nadzorni odbor  pregleduje in nadzira blagajniško in finančno poslovanje. kot nadzorni organ ima 
pravico in dolžnost vpogleda v blagajniško in finančno poslovanje SK SSK in njenih podružnic. 
 
Izvoljeni člani nadzornega odbora Konference, na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik Konference, 
izvolijo izmed sebe svojega predsednika.  
 
Svoje delo NO opravlja po potrebi praviloma pa vsaj enkrat letno. Za svoje delo je odgovoren svetu 
Slovenske konference SSK.  
 

20. člen 
Častno razsodišče izvoli zbor Konference. Sestavljajo jo trije redni in dva nadomestna člana. Redni člani 
izmed sebe izvolijo predsednika na prvi seji, ki jo skliče predsednik Konference. Sestanejo se po potrebi, 
na podlagi pisnih zahtev posameznih članov ali organov društva SK SSK. Častno razsodišče obravnava 
sporne zadeve glede delovanja in poslovanja Konference, njenih organov in podružnic ter odloča o 
pritožbah glede njenega članstva. 
 
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki 
ga na predlog častnega razsodišča sprejme svet Konference. 
 
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so: 
- kršitve določb statuta, 



- nevestno in malomarno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu, 
- ne izvrševanje sklepov organov društva, 
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo delu in ugledu društva, 
- delovanje v nasprotju s programom in statutom Slovenske konference.  
 
Disciplinski ukrepi, ki jih lahko po izvedenem postopku v skladu s pravilnikom častnega razsodišča 
izreče disciplinska komisija so: 
- opomin 
- javni opomin, 
- izključitev. 
 
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na zbor Slovenske konference 
SSK, kot drugostopenjski organ. 
 
Eden ali oba nadomestna člana sodelujeta na seji častnega razsodišča, kadar je redni član  v spornem 
primeru posredno ali neposredno prizadet. 
 

21. člen 
Svet SK SSK, nadzorni odbor in častno razsodišče so za svoje delo odgovorni zboru Konference kot 
najvišjemu organu. 
 

22. člen 
Volitve predsednika in podpredsednikov konference ter predsednika nadzornega odbora in 
predsednika častnega razsodišča so praviloma tajne. 
 

23. člen 
Mandatna doba članov sveta Konference, Upravnega odbora, Nadzornega odbora, Častnega 
razsodišča ter odborov podružnic traja tri leta in se lahko na zboru Konference oz. zboru članov 
podružnic podaljša še za eno mandatno dobo. 
 
Ob izteku mandata članov zgoraj navedenih organov konference skliče svet letno zasedanje 
Konference najkasneje mesec dni pred iztekom triletne mandatne dobe. V primeru, da tega ne stori, 
skliče zasedanje predsednik nadzornega odbora v nadaljnjem mesecu dni. 
 
V kolikor bi se med zasedanjema zmanjšalo število članov sveta,  nadzornega odbora, častnega 
razsodišča ter odborov podružnic, lahko svet oz. odbor sam manjkajoče število dopolni z izvolitvijo 
novih članov največ do  tretjine števila članov, in sicer izmed članov, ki je na kandidatni listi za določeni 
organ na zadnjih volitvah prejel zadostno število glasov.  
 
V primeru, da predsednik zaradi smrti, izstopa ali kakšnega drugega razloga ne more več opravljati 
svoje funkcije, imenuje Svet, kot najvišji organ med dvema Zboroma, novega predsednika SK SSK. 
 
Novoizvoljeni član oz. funkcionar nadaljuje mandat svojega predhodnika. 
 

24. člen 
Za operativno izvajanje nalog Konference in sklepov njenih organov ima konferenca tajništvo, ki ga 
organizira in vodi glavni tajnik. 
 

25. člen 
Glavni tajnik odgovarja upravnemu odboru in predsedniku ter sodeluje na sejah sveta in upravnega 
odbora. 
 



Tekoče administrativno in finančno poslovanje ter vse upravne zadeve v zvezi s poslovanjem 
konference vodi glavni tajnik Slovenske konference SSK, ki ga imenuje svet konference in je v rednem 
delovnem razmerju. 
 
V skladu z določilom 18.člena Statuta Svetovnega slovenskega kongresa, je po posebnem medsebojnim 
dogovorom glavni tajnik SK SSK lahko tudi glavni tajnik SSK. 
 

V. 
ČLANSTVO 

 
26. člen 

Slovenska konferenca SSK ima redne in častne člane. Redno članstvo je odprto vsem polnoletnim 
prebivalcem Republike Slovenije, ki so slovenskega rodu ali porekla, ter njihovim zakoncem, ki 
sprejemajo statut in soglašajo s cilji SK SSK. 
 
Članstvo se potrjuje s pristopno izjavo, podano v podružnici ali pri sedežu Slovenske konference SSK. 
Evidenca vseh članov se vodi na sedežu Konference. 
 
Članstvo preneha s smrtjo posameznega člana, z izstopom, z izbrisom iz evidence zaradi dolgotrajne 
nedejavnosti in z izključitvijo.  
 
Redni član je lahko tudi mladoletna oseba s tem, pri čemer za mladoletnika do 15. leta starosti podpiše 
pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih društva. Starejši mladoletnik o 
vstopu in delovanju odloča samostojno. 
 
Članom Slovenske konference SSK se izdajo posebne izkaznice. 
 

27. člen 
Člani Slovenske konference SSK imajo pravico sodelovati v vseh dejavnostih SK SSK; voliti in biti izvoljeni 
v odbore ter odločati pri sklepanju sklepov in drugih odločitev. Imajo tudi dolžnosti zavzemati se za 
glavne programske cilje Slovenske konference SSK ter za uresničevanje resolucij, sklepov in drugih 
odločitev. 
 

28. člen 
Podjetja, finančne in druge organizacije, državne in lokalne ustanove in posamezniki lahko aktivno 
sodelujejo v prid Slovenske konference tako da sponzorji ali darovalci Slovenski konferenci SSK dajejo 
občasno finančno ali drugačno podporo. 
 
Sponzorji se organizirajo v svet sponzorjev SK SSK in med sebe izvolijo predsednika. 
 

29. člen 
Svet Slovenske konference SSK lahko podeli SSK, Konferencam, zaslužnim posameznikom ali 
sponzorjem naziv častnega člana. Postopek in merila za podelitev tega naziva se uredijo s posebnim 
pravilnikom. 
 

VI. 
FINANCIRANJE 

 
30. člen 

Poleg sponzorstva so viri finančnih sredstev SK SSK še: članarina in prispevki članov, dotacije ter darila 
in volila, pa tudi dohodki, ustvarjeni s pridobitnim delovanjem društva, v skladu s predpisi in tem 



statutom. Društvena sredstva se uporabljajo za redno dejavnost društva in za podporo tistim, ki s svojo 
dejavnostjo dopolnjujejo dejavnost društva. 
 
Zgoraj navedeni viri financiranja ne pogojujejo in ne opredeljujejo dejavnosti in usmeritve SSK in delo 
Slovenske konference. 
 

31. člen 
Višino članarine določa svet Konference v letnem minimalnem znesku v 1. četrtletju za tekoče leto. 
Znesek, ki ga plača član preko višine minimalne članarine, se  šteje kot darilo v smislu prejšnjega člena. 
 
Upravni odbor Konference ali odbor podružnice lahko posamezne člane na njihovo prošnjo za določen 
čas oprosti plačevanja članarine. 
 
Člani SK SSK plačujejo članarino Slovenski konferenci SSK na njen žiro račun. To pravilo ne velja za člane 
podružnic, ki plačujejo članarino svojim odborom.Člani so dolžni plačati članarino najkasneje do 
začetka vsakoletnega zbora Konference. 
 

32. člen 
Viri dohodkov: 
- članarina 
- darila, volila 
- dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, 
- prispevki sponzorjev, 
- javna sredstva, 
- drugi viri. 
 
 
Če društvo SK SSK pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za izvajanje dejavnosti, ki izhajajo iz nalog Slovenske konference SSK navedenih v 2. členu tega 
statuta. 
 
Vsaka delitev premoženja med njegove člane je nična. 
 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme 
svet SK SSK. Svet v  začetku vsakega leta obravnava in sprejme zaključni račun in finančni plan za tekoče 
leto. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva SK SSK. 
 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja in se vodi v 
skladu z računovodskimi standardi za društva. Način vodenja in izkazovanja podatkov o materialnem 
in finančnem poslovanju se določi s posebnim pravilnikom. 
 
SK SSK ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet. 
 
Vsak član SK SSK ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje Društva. 
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last Društva vpisana v inventurno knjigo. 
 
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično 
premoženje pa se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa sveta SK SSK. 
 

VII. 
JAVNOST DELA 

 



33. člen 
Delo društva in njegovih organov je javno. Slovenska konferenca SSK svoje člane obvešča: 
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva, 
- preko svojega glasila, 
- preko sredstev javnega obveščanja. 
 
Slovenska konferenca SSK o svojem delu obvešča širšo javnost tako, da so seje organov javne, da 
organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, 
ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela in za dajanje verodostojnih informacij o delu SK SSK je odgovoren njen 
predsednik. 
 

VIII. 
PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 
34. člen 

Dokler se Slovenska konference SSK v zadostnem obsegu ne organizira na celotnem ozemlju Republike 
Slovenije, se uporabljajo statutarne določbe veljavnega statuta SK SSK. 
 
Poslovnik vsakega zbora Konference sprejme svet Konference. 
 

 
 

35. člen 
Slovenska konferenca SSK preneha obstajati, če število njenih članov pade pod 10, ali po zakonu, ali pa 
če je tako sklene zbor SK SSK z dvotretjinsko večino navzočih glasovalnih upravičencev. V takem 
primeru preidejo vsa razmerja, pravice in celotno premoženje SK SSK, na po dejavnosti sorodnemu 
društvu registriranem po določbah zakona o društvih, ki ga s sklepom določi zbor Slovenske konference 
SSK. 
 

36. člen 
Statut je bil sprejet na letnem zboru Slovenske konference SSK za Republiko Slovenijo, dne 20.9.1998, 
v Kranju. 
 
S sprejemom tega statuta preneha veljati statut SSK - Konferenca za Republiko Slovenijo, z dne 
23.01.1993. 
 
Dopolnila k statutu SK SSK je z amandmaji sprejel zbor Slovenske konference SSK na svojem rednem 
zasedanju 15. novembra 2003 in 24. oktobra 2018. 
 
Upravna pisarna je zadolžena, da se statut SK SSK v celoti  popravi slovnično in redakcijsko s sprejetimi 
amandmaji. 
 
 
V Ljubljani, 24. junij 2020  
 

 
Tone Kajzer, 

predsednik Slovenske konference SSK 


