Na podlagi 9. in 33. člena Zakona od društvih, Ur. l. RS, št. 60/95 je občni zbor Izseljenskega društva
Slovenija v svetu dne 27. 1. 1996 sprejel spremembe in dopolnitve Pravil Izseljenskega društva Slovenija v
svetu tako, da se njihovo prečiščeno besedilo glasi:

PRAVILA
Izseljenskega društva Slovenija v svetu
1. SPLOŠNE DOLOČBE:
1. člen
Izseljensko društvo Slovenija v svetu (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljno združenje državljanov, ki
je nastalo na pobudo potomcev katoliških izseljencev iz politične emigracije, ki živijo v Sloveniji, za
medsebojno povezovanje in ohranjanje vezi s skupnostmi iz katerih izhajajo. Društvo sodeluje z drugimi
izseljenskimi skupnostmi po svetu, ki soglašajo z nameni društvo in jih lahko v domovini tudi zastopa.
Izhajajoč iz lastnega izkustva, društvo pomaga Slovencem ali njihovem potomcem ob povratku ali naselitvi v
Slovenijo.
2. člen
Društvo je pravna oseba s sedežem v Ljubljani-Šentvid, na ul. Štula 23. Deluje na območju Republike Slovenije.
Društvo ima lahko tudi podružnice. Podružnica je metoda dela društva, organizirana po teritorialnem principu.
Podružnica ni pravna oseba.
3. člen
Društvo samostojno določi namen in cilje, dejavnost ter način delovanja s svojimi pravili, v skladu s pravnim
redom Republike Slovenije.
Društvu se lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli status društva, ki deluje v javnem interesu, ker njegovo
delovanje presega interese njegovih članov.
4. člen
Delovanje društva temelji na načelu javnosti. Javnost društva je zagotovljena z dajanjem pravočasnih, popolnih
in resničnih informacij o vprašanjih, ki se nanašajo na delovanje društva. Društvo izdaja tudi svoje glasilo z
imenom "Kulturno-informativni list Izseljenskega društva Slovenija v svetu".
Oblike, s katerimi se zagotavlja javnost dela so naslednje:
a) Ožjo javnost obvešča:
- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski društva,
- s tem, da so zapisniki vseh organov Slovenije v svetu dostopni na vpogled članom Slovenije v svetu,
z objavljanjem informacij v glasilu društva in v drugih glasilih.
b) Širšo javnost obvešča:
- s tem, da so seje društva javne in da se nanje vabi predstavnike sredstev javnega obveščanja,
- da društvo daje sredstvom javnega obveščanja gradiva za svoje seje in sestanke ter druge
informacije o svojem delu,
- da sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki sredstev javnega obveščanja,
- da zagotavlja organizacijske, materialne, tehnične in druge pogoje za nemoteno opravljanje nalog v
skladu z možnostmi, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede obveščanja javnosti o njihovem
delu.
Pooblaščenci društva za poslovanje z materialnimi in denarnimi sredstvi, ki so družbena lastnina, so dolžni
vsak čas zagotoviti pristojnim državnim organom vpogled v finančno in materialno dokumentacijo društva.
Za zagotovitev javnosti dela društva in dajanja informacij je odgovoren predsednik društva.
5. člen
Društvo ima svoj žig okrogle oblike premera 40 mm, z besedilom: Izseljensko društvo Slovenija v svetu,
izpisano na obodu pečata, v sredini pa je sedež društva.

II. DEJAVNOST DRUŠTVA
6. člen
Namen društva:
a) Vzdržuje stike s slovenskimi izseljenci, njihovimi potomci ter pospešuje sodelovanje med vsemi, ki se
zavedajo svojega slovenstva.
b) Zavzema se za uveljavljanje pravic in dolžnosti izseljencev, zdomcev ter njih potomcev v Republiki
Sloveniji.

c) Skrbi za obveščanje slovenske javnosti in državnih oblasti o izseljencih; pomaga pri reševanju problemov
svojih članov.
d) Svetuje izseljenskim rojakom in njih potomcem pri uveljavljanju njihovih pravic ter jim pomaga pri obiskih
ali pri povratku v domovino.
e) Izdaja društveno glasilo, ki povezuje Slovence po svetu v skladu z veljavnimi predpisi
f) Sodeluje pri zbiranju zgodovinskega gradiva o slovenskem izseljenstvu in zdomstvu. Proučuje vsa vprašanja,
ki se tičejo izseljencev.
g) Sodeluje z drugimi ustanovami, ki imajo podobne namene.
h) Daje pobudo za zakonodajne rešitve tekočih problemov izseljenskih rojakov.
i) Svetuje in posreduje članom informacije o postopkih za popravo krivic, storjenih med revolucijo in po vojni
na Slovenskem.
j) Nudi pravno pomoč svojim članom.
k) Organizira ali sodeluje pri kulturnih prireditvah, namenjene svojim članom doma in po svetu.
l) Društvo po potrebi tudi deluje kot založnik v skladu z veljavnimi predpisi
7. člen
Društvo ne opravlja pridobitne dejavnosti, kot svoje izključne dejavnosti. Presežek prihodkov nad odhodki, ki
ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti povezane z nameni in nalogami društva,
se sme uporabiti le za doseganje namenov in nalog društva, v skladu s pravili društva.
III. FINANČNA SREDSTVA
8. člen
Društvo se vzdržuje:
- s članarino
- s prostovoljnimi prispevki
- z sredstvi iz proračunov R Slovenije ali občine (Društvo deluje v javnem interesu in njeno delovanje presega
interese članov društva).
- s sredstvi iz dejavnosti društva
VI. ČLANSTVO
9. člen
Član društva lahko postane državljan Republike Slovenije, ki se je vrnil iz emigracije ali potomci slovenskih
izseljencev, ki živijo v Republiki Sloveniji. Člani društva so lahko tudi druge osebe slovenskega rodu; pogoj za
vse pa je, da izrazijo željo za pristop in izpolnjujejo program društva.
Članstvo je prostovoljno.
Člani društva so redni in častni člani.
Pravice članov društva so, da:
- volijo člane organov društva;
- sodelujejo pri delu društva in njenih organih;
- so voljeni ali imenovani v organe društva ali delegirani v druge organizacije in interesne skupnosti
kot predstavniki društva.
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem
10. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim izstopom;
- če predloži pisno izjavo o izstopu glavnemu odboru;
- s črtanjem iz društva po predhodnem opominu, če član ne plačuje članarine;
- z izključitvijo s sklepom častnega razsodišča;
- s smrtjo.
11. člen
Člana je možno izključiti iz društva, če trajneje krši določila teh Pravil, Programa in drugih aktov društva, ali
če deluje v nasprotju z usmeritvijo in interesi društva, ki izhajajo iz njenega Programa oziroma Programskih
smernic, po postopku, ki je določen v posebnem pravilniku.
12. člen

Častni član društva lahko postane državljan R Slovenije ali tujec, ki je posebno zaslužen za Slovenijo v svetu
oziroma na področju dejavnosti društva.
Častne člane imenuje občni zbor društva na predlog glavnega odbora društva.
V. ORGANI DRUŠTVA
13. člen
Organi društva so:
- Občni zbor
- Glavni odbor
- Častno razsodišče
- Nadzorni odbor
14. člen
Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ društva. Vsak član ima aktivno in pasivno volilno pravico in se more udeležiti ter
glasovati na občnem zboru osebno.
Občni zbori so redni ali izredni. Redni občni zbor skliče glavni odbor društva enkrat na leto, izredne pa skliče
isti odbor na zahtevo 2/3 članov ali navadne večine vseh članov društva, ali na zahtevo članov nadzornega
odbora ali na lastno zahtevo.
Če glavni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v roku 30 dni po sprejemu utemeljene zahteve, lahko to stori
predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznim gradivom.
15. člen
Občni zbor mora biti sklican javno najmanj 45 dni pred zasedanjem. V prvih petih dneh morajo biti poslana
članom vabila. Vabilu je treba priložiti dnevni red in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, ki ju
pripravi glavni odbor, le ta predlaga delovno predsedstvo občnega zbora, verifikacijsko komisijo in
zapisnikarja.
16. člen
Zasedanje občnega zbora je veljavno, če je na njem neposredno prisotna vsaj polovica članstva. Če ob
napovedani uri še ni polovice članov društva, se začetek seje odloži za 30 minut, na kar občni zbor veljavno
odloča, če je prisotnih najmanj 10 članov društva.
Odločitve občnega zbora so veljavne, kadar je glasovala zanje navadna večina prisotnih članov.
Člani odločajo neposredno, izjemoma lahko tudi pisno, vendar pisno samo o predlogih, s katerimi so bili
seznanjeni vnaprej.
Pisna stališča so veljavna, če jih pred začetkom občnega zbora potrdi verifikacijska komisija.
17. člen
Občni zbor vodi predsednik delovnega predsedstva.
18. člen
Glasovanje občnega zbora je javno, če občni zbor ne določi drugače.
Volitve organov so tajne.
Pri glasovanju občnega zbora ima vsak član en glas.
19. člen
Občni zbor - sklepa o dnevnem redu
a) sprejema, spreminja in dopolnjuje pravila in poslovnik Slovenije v svetu,
b) potrjuje vse akte društva, kot to določajo pravila,
c) določa okvirni program dela društva,
d) voli in razrešuje člane glavnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
e) določa višino in način plačevanja članarine,
f) odloča o prenehanju društva,
g) odloča o drugih pomembnih vprašanjih, ki so pomembna za delo društva.
h) sprejema finančni načrt in zaključni račun,
i) dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
j) odloča o pritožbah zoper sklepe glavnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
k) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
l) imenuje častne člane.

20. člen
Povzetki razprav in sklepov sej občnega zbora so po zapisku objavljeni v glasilu društva. O delu občnega zbora
se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoč, zapisnikar in dva overovatelja.
21. člen
Glavni odbor
Glavni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki vodi delo društva med dvema občnima zboroma in opravlja
organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Mandatna doba članov glavnega odbora je tri leta.
22. člen
Glavni odbor šteje pet članov in se konstituira na prvi seji, ko člani izmed sebe izvolijo:
- predsednika, podpredsednika, tajnika, blagajnika in kulturnega referenta,
- Glavni odbor sestavlja pet odbornikov.
Glavni odbor se sestaja najmanj enkrat na mesec. Razpravlja in odloča na sejah, na katerih je za sklepčnost
potrebna udeležba več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.
23. člen
Glavni odbor opravlja naslednje naloge:
a) sklicuje zasedanja občnega zbora, kot to določajo pravila,
b) pripravi predlog in letni finančni načrt društva v skladu z odločitvami občnega zbora in skrbi za njihovo
realizacijo ter odloča o vseh finančnih vprašanjih,
c) izvaja sklepe občnega zbora,
d) pripravlja predloge za sprejem aktov in drugih sklepov, ki jih sprejme občni zbor in jih daje v predhodno
razpravo,
e) ustanavlja in imenuje stalna in začasna delovna telesa,
f) predlaga častne člane,
g) razpravlja o pobudah in zahtevah nadzornega odbora in častnega razsodišča,
h) opravlja druge naloge, izhajajoče iz teh pravil,
i) sprejema akt o ustanovitvi društvenega glasila in o imenovanju ter odstranjevanju uredniškega odbora,
j) potrjuje zaključni račun društva ter sprejema letni delovni in finančni načrt.
24. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani (ki imajo lahko nadomestnike), ki jih izvoli občni zbor za dobo treh let in
ne morejo biti ponovno izvoljeni v zaporednem mandatu. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe
predsednika in njegovega namestnika. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad materialnim in finančnim
poslovanjem društva. Seje nadzornega odbora sklicuje predsednik odbora, in sicer obvezno pred sklicem seje
občnega zbora. Predsednik nadzornega odbora ali pa njegov namestnik se morata udeležiti sej glavnega odbora,
vendar brez pravice odločanja. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. Člani NO ne morejo biti obenem
člani drugih organov društva. Lahko pa sodelujejo na sejah drugih organov, brez pravice odločanja.
25. člen
Nadzorni odbor sklepa veljavno, če so navzoči vsi trije člani ali njihovi namestniki, če za sklep glasujeta vsaj
dva člana ali njuna namestnika.
26. člen
Dolžnost nadzornega odbora je redni pregled društvenih knjig, nadzorstvo nad premoženjem in izvrševanjem
društvenega proračuna. Pri svojem delu se opira nadzorni odbor na pravila, na poslovnik in na strokovno
administracijsko tehniko. Nadzorni odbor poda na seji občnega zbora poročilo o svojem delu, o materialnem in
finančnem poslovanju društva ter predlaga razrešitev organov Slovenije v svetu, če kršijo ta pravila ali zakon.
27. člen
Častno razsodišče
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki imajo lahko nadomestnike in ki jih izvoli občni zbor za dobo treh
let.
Sklepi so veljavni, če zanje glasujeta dva člana.
Predsednika iz svoje srede imenujejo člani častnega razsodišča sami. Za svoje delo je odgovorno občnemu
zboru.
28. člen

Častno razsodišče dela po svojem poslovniku.
Disciplinski ukrep se izreče članu društva, ki:
- krši pravila, ostale akte Slovenije v svetu ali sklepe organov Slovenije v svetu,
- ne izvršuje ali zanemarja zaupane mu naloge in dolžnosti,
- s svojim delom, postopki ali izjavami škoduje ugledu društva,
- s svojimi dejanji ali izjavami povzroča materialno ali moralno škodo Slovenije v svetu.
Častno razsodišče lahko izreče:
- javni pismeni opomin,
-suspenz dela v društvu od enega do treh mesecev,
- trajno izključitev iz Slovenije v svetu, oziroma prekinitev rednega delovnega ali pogodbenega delovnega
razmerja.
Častno razsodišče lahko obravnava tudi kršitve, ki jih storijo delavci v rednem ali pogodbenem delovnem
razmerju. V tem primeru mora to sodišče kršitve obravnavati po veljavnih predpisih s tega področja.
29. člen
Zoper sklep častnega razsodišča se prizadeti lahko pritoži na občni zbor najkasneje v 15 dneh od vročitve
pisanega odpravka sklepa častnega razsodišča, ki dokončno odloča o zadevi.
Disciplinski postopek se uvede na pismeni predlog kateregakoli člana društva.
V disciplinskem postopku se smiselno uporabljajo določbe zakona o kazenskem postopku.
30. člen
Predsednik društva
Predsednik društva vodi delo društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in glavnemu odboru. Vodi
seje glavnega odbora.
Predsednika izvoli občni zbor za tri leta.
Predsednik zastopa in predstavlja društvo. Je odgovoren za zakonito delo društva.
31. člen
Podpredsednik
Podpredsednika (namestnika) društva izvoli občni zbor za tri leta.
Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti.
32. člen
Blagajnik
Blagajniško poslovanje vodi blagajnik, ki sproti obvešča glavni odbor o stanju na žiro računu. Blagajnik vodi
finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno finančnem poslovanju. Denarna sredstva društva vodi
blagajnik v blagajniški knjigi.
Delo blagajnika je javno.
33. člen
Tajnik
Tajnik vodi vse pisarniške posle društva, skrbi za poslovne knjige (razen finančnih, ki so domena blagajnika),
podpisuje vsa pismena sporočila društva ter pripravlja zapisnike sej upravnega odbora. Tajnika društva izvoli
občni zbor za dobo treh let.

VI. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE
34. člen
Materialno finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društvo in veljavnimi predpisi.
Finančno poslovanje društva se odvija preko računa pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
Finančne dokumente podpisuje oseba, ki dobi pooblastilo glavnega odbora, drugače pa blagajnik ali skupno s
predsednikom.
Odredbodajalec je predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik (podpredsednik)
35. člen
Finančno in materialno poslovanje bo društvo upravljalo po predpisih, ki veljajo za družbeno-pravne osebe.
36. člen

V primeru, da društvo preneha s svojim delom na podlagi zakona, po sklepu občnega zbora ali če število članov
pade pod 10, preide njegovo premoženje na društvo Nova slovenska zaveza s sedežem na Resljevi 14 v
Ljubljani za namene za katere je bilo naše društvo ustanovljeno. Proračunska sredstva se pa vrnejo proračunu
37. člen
Društvo ima še naslednje izvedbene akte:
- poslovnik častnega razsodišča,
- pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju.
38. člen
Ta Pravila so bila spremenjena in dopolnjena na občnem zboru društva, dne 27. januarja 1996 na podlagi 8., 9.
in 33. člena Zakona o društvih, Ur. l. RS, št. 60/95 in so stopila v veljavo z dnem sprejema.

Predsednik delovnega predsedstva
občnega zbora:
Marjetka (Margarita) Dolinar

Predsednik društva:
Boštjan (Sebastian L) Kocmur

