17.3.2019
Na osnovi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95, 61/06, 58/09 in 39/11), Statutarne pogodbe o
ustanovitvi Zveze društev general Maister z dne 15.9.2005, sprememb in čistopisa Statutarne pogodbe
ZDGM z dne 28.3.2015, Zakona o nevladnih organizacijah (Ur. List RS št. 21/18), predloga 29. seje
Upravnega odbora ZDGM z dne 5.2.2019 o dopolnitvi oz. spremembi Statutarne pogodbe ZDGM je 14.
skupščina ZDGM dne 17. 3. 2019 sprejela naslednje prečiščeno besedilo:
STATUTARNA POGODBA
ZVEZE DRUŠTEV »GENERAL MAISTER«
Ustanovitelji Zveze društev so Društvo general Maister Ljubljana, Društvo general Maister Kamnik in
Zgornje-savinjsko društvo generala Maistra Ljubno ob Savinji, ki so dne 15. 9. 2005 na ustanovni skupščini
v Ljubljani sklenili Statutarno pogodbo o ustanovitvi Zveze društev general Maister. K tej pogodbi so
naknadno pristopila nova društva kot člani zveze in so navedena v 20. členu te pogodbe.
I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Zveza društev »General Maister« (v nadaljnjem besedilu »ZVEZA«) je pravna oseba civilnega prava, ki so
jo na podlagi 11. člena Zakona o društvih ustanovile pravne osebe – ustanovitelji za uresničevanje svojih
skupnih interesov s sedežem v Sloveniji.
»ZVEZA« je nepridobitna; neprofitna; neodvisna od drugih subjektov; prostovoljna nevladna organizacija v
javnem interesu in ni organizirana kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali
zbornica«.
Društva so pravne osebe zasebnega prava, ki združujejo fizične osebe, potomce Maistrovih borcev,
zainteresirane državljane Republike Slovenije in druge ljudi, ki želijo ohraniti spomin na zgodovinsko delo
in domoljubno sporočilnost generala Rudolfa Maistra in njegovih borcev za severno mejo, kot tudi tiste, ki
so delovali za nastanek samostojne Slovenije in delujejo v domoljubnih društvih v negovanju domoljubja.
Druge pravne osebe (podjetja, zavodi, šole in druge ustanove) so v ZVEZI lahko le simpatizerji, ki s svojimi
predlogi lahko sodelujejo, vendar brez pravic, ki po tej statutarni pogodbi in Zakonu o društvih gredo le
članom ZVEZE, registriranim po ZDru.
V ZVEZO lahko kadarkoli pristopijo slovenska domoljubna društva in njihove zveze, registrirane po ZDru,
če z ZVEZO sklenejo pristopno pogodbo na podlagi odločitev svojih najvišjih organov in jo podpišejo
njihovi zastopniki.
S pristopno pogodbo novi član prevzema pravice in obveznosti iz te Statutarne pogodbe in se zavezuje, da
bo sodeloval v organih in programih ZVEZE. Društvo, ki na novo pristopa v ZVEZO, mora poleg sklepa o
pristopu predložiti tudi sklep pristojne upravne enote. Pristop novih članov potrjuje skupščina ZVEZE.
2. člen
Ime ZVEZE: ZVEZA DRUŠTEV »GENERAL MAISTER«
Kratica ZVEZE: ZDGM
Sedež ZVEZE: Ljubljana, Slovenija
ZVEZA ima :
Žig, okrogel s podobo generala Maistra in napisom: ZVEZA DRUŠTEV »GENERAL MAISTER«,

Prapor, v standardni velikosti in obliki, v barvi blaga – pantone št. 5545, z všitim motivom »oljčne vejice in
meča« ter napisom: ZVEZA DRUŠTEV »GENERAL MAISTER«.
3. člen
Javnost dela
Svoje člane (društva) obvešča ZVEZA:
- S pravico vpogleda v zapisnike organov,
- Z glasilom,
- Po sredstvih javnega obveščanja,
- S poročili na skupščini ZVEZE,
- Z neposrednim sporočanjem in vabljenjem na sestanke in akcije ZVEZE,
- S spletno stranjo.
Širšo javnost obvešča ZVEZA o svojem delu tako, da so seje organov ZVEZE javne, da organizira okrogle
mize in tiskovne konference. ZVEZA na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, organizacij
ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o
delu ZVEZE je odgovoren predsednik ZVEZE.
II.

DEJAVNOST ZVEZE

4. člen
» ZVEZA ima pridobljen status društva oz. zveze društev, ki deluje v javnem interesu na področjih
obrambe, vzgoje in izobraževanja, kulture in tudi na področju vojnih veteranov na podlagi Zakona o vojnih
veteranih ( Uradni list RS št.59/06)«.
ZVEZA in njeni člani (društva) delujejo na zgodovinskem, kulturnem, umetniškem, izobraževalnem,
znanstvenem in športnem področju na ozemlju Republike Slovenije, vse z namenom razvijanja in utrjevanja
domoljubja.
ZVEZA nastopa v vseh zadevah sodelovanja z republiškimi organi, Slovensko vojsko in drugimi
organizacijami na državnem nivoju, društva pa sodelujejo na svojem regionalnem nivoju. Društva lahko
sodelujejo z republiškimi organi le v koordinaciji z ZVEZO.
Naloge ZVEZE na nepridobitni podlagi:
- Daje pobude za ustanavljanje novih domoljubnih društev;
- Priprava dokumentacije in finančnih pogojev za postavitev spomenikov in spominskih obeležij
generalu Maistru in njegovim borcem;
- Postavitev in ohranjanje spominskih obeležij ljudem in organizacijam, ki so pomembno delovali na
programu Zedinjene Slovenije, borbi za severno mejo, proti fašizmu in nacizmu in za samostojno
Slovenijo;
- Raziskovalno delo ter zbiranje in publiciranje dejstev o življenju in delu generala Rudolfa Maistra,
borcev za severno mejo ter drugih ljudi in organizacij, ki so delovali na programu Zedinjene
Slovenije ter borcev za severno mejo, proti fašizmu in nacizmu in za samostojno Slovenijo;
- Evidentiranje glasbenih, knjižnih ter drugih umetniških del o generalu Maistru in drugih ljudi, ki so
povezani z domoljubjem;
- Spodbujanje ustvarjalcev za ustvarjanje avtorskih del na temo domoljubja in dogodkov v zvezi s
slovensko samostojnostjo;
- Sodelovanje pri šolskih aktivnostih v zvezi s proučevanjem tistega dela politične in kulturne
zgodovine, ki je vezana na sporočilnost in delo Rudolfa Maistra;

-

Spodbujanje in utrjevanje domoljubja pri vseh državljanih RS, posebno pa v Slovenski vojski in
profesionalnih organizacijah, pri katerih je primarna naloga obramba domovine;
Druge dejavnosti, potrebne za ohranjanje dediščine generala Maistra ter drugih domoljubov in
organizacij.

Za doseganje svojih ciljev lahko ZVEZA opravlja tudi naloge, ki so povezane z osnovnim namenom
ZVEZE, kot so:
- Zalaganje književnih, likovnih, filmskih, glasbenih, multimedijskih, internetnih in drugih del na temo
sporočilnosti generala Maistra;
- Izdelava spominkov in založniških izdelkov s področja delovanja ZVEZE.
5. člen
ZVEZA in društva delujejo v javnem interesu, ker njihovo delovanje presega interese članov društev
skladno s 3. in 38. členom Zakona o društvih.
Posebej izpostavljene naloge ZVEZE v javnem interesu so:
- Vzpodbujanje narodne zavesti Slovencev;
- Proučevanje vojaške zgodovine – tradicije Slovencev od bojev za severno mejo, bojev proti fašizmu
in bojev za samostojno Slovenijo;
- Vzgoja mladih rodov Slovencev v obliki domoljubnega delovanje po sekcijah (kvizi med
osnovnošolsko in srednješolsko mladino, sodelovanje z občinami…) in Ministrstvom za
izobraževanje , znanost in šport;
- Organizacija proslav v spomin na generala Maistra in drugih zaslužnih borcev za severno mejo ter za
samostojno Slovenijo v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo;
- Sodelovanje z Ministrstvom za obrambo, Slovensko vojsko, veteranskimi organizacijami in Zvezo
slovenskih častnikov v skupnem delovanju za vzpodbujanje domoljubja med svojimi člani in vsemi
državljani Republike Slovenije ter za utrjevanje obrambnih sposobnosti Republike Slovenije;
- Podeljevanje priznanj.
III.

ORGANI ZVEZE

6. člen
Organi ZVEZE so:
- Skupščina, Predsednik, Predsedstvo, Upravni odbor (UO), Nadzorni odbor (NO)
Funkcionarji ZVEZE so:
- Predsednik, Podpredsedniki, Zakladnik, Generalni sekretar, Predsedniki društev
7. člen
Skupščina ZVEZE
Skupščina je najvišji organ ZVEZE.
Skupščino sestavljajo vsi funkcionarji ZVEZE in po trije delegati, delegirani iz vsakega društva – člana
ZVEZE, vsi s pravico glasovanja. Na zasedanje skupščine se vabi tudi zainteresirana javnost.
Skupščina se sestaja enkrat letno ali izredno po potrebi na predlog nadzornega odbora ali upravnega odbora.
Skupščino skliče predsednik oz. v njegovi odsotnosti podpredsednik ali pa upravni odbor. Izredno skupščino
mora po podani pobudi upravni odbor sklicati najkasneje v 14-ih (štirinajst) dneh.

Redna skupščina se skliče praviloma vsako leto po zaključnem računu, vendar najkasneje do konca maja
tekočega leta. Skupščina veljavno odloča z večino glasov. Redna ali izredna skupščina prične z delom, ko je
prisotnih vsaj polovica glasovalnih upravičencev; kadar ni prisotnih polovica, pa pol ure po napovedanem
času za začetek zasedanja.
Potek dela in glasovanja
Skupščino prične predsednik, ki predlaga delovno predsedstvo. Delovno predsedstvo vodi delo skupščine.
Skupščini o delu poročajo: v imenu upravnega odbora predsednik, generalni sekretar in zakladnik, v imenu
nadzornega odbora predsednik ali član NO. O delu društev poročajo predsedniki društev, če njihova poročila
niso vsebovana v poročilu predsednika ZVEZE.
Redna skupščina ZVEZE poteka vsako leto, volilna skupščina pa je vsako četrto leto.
Na skupščini se praviloma glasuje javno, na zahtevo vsaj 1/3 (tretjine) prisotnih glasovalnih upravičencev pa
je glasovanje tajno.
Skupščina izvoli vsakokratnega zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči delovnega predsedstva in zapisnikar ter oba
overitelja zapisnika.
8. člen
Naloge in pristojnosti skupščine so:
- Sprejema statutarno pogodbo ZVEZE in njene spremembe;
- Sprejema svoj poslovnik in druge akte ZVEZE;
- Imenuje častnega predsednika ZVEZE;
- Voli in razrešuje organe ZVEZE;
- Sprejema letni program dela ZVEZE;
- Sprejema finančni načrt in zaključni račun ZVEZE;
- Podeljuje spominska priznanja ZVEZE;
- Potrjuje pristop novih članov ZVEZE in njihov izstop iz ZVEZE na podlagi izjave o izstopu;
- Odloča o vključevanju ZVEZE v druge domoljubne asociacije;
- Sklepa o prenehanju ZVEZE.
9. člen
Upravni odbor ZVEZE
Upravni odbor je najvišji organ ZVEZE med dvema skupščinama. Voli ga skupščina za dobo 4 let (štirih)
let. Mandat članov upravnega odbora se lahko obnovi.
Upravni odbor sestavljajo:
- Predsednik,
- Podpredsedniki,
- Generalni sekretar,
- Zakladnik,
- Predsedniki društev, izvoljeni na skupščinah svojih društev.
10. člen
Naloge upravnega odbora ZVEZE SO:
-

Predlaga letni program ZVEZE, akte in poslovnike ZVEZE;

-

Skrbi za izvajanje letnega programa;
Usklajuje vse aktivnosti, potrebne za izvedbo letnega programa;
Pripravlja predlog finančnega načrta in predlog zaključnega računa;
Po potrebi imenuje ustrezne delovne skupine,
Izvršuje druge sprejete odločitve skupščine;
Sklicuje skupščino;
Predlaga skupščini podelitev priznanj;
Skrbi za ustanavljanje društev in njihov pristop v ZVEZO;
Odloča o spremembi naslova sedeža ZVEZE;
Opravlja druge potrebne aktivnosti za uspešno delo ZVEZE.

11. člen
Nadzorni odbor ZVEZE
Nadzorni odbor ZVEZE sestavljajo predsednik NO in dva člana, ki jih izvoli skupščina ZVEZE za dobo 4
(štirih) let, njihov mandat pa se lahko obnovi. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Naloge nadzornega odbora so:
- Nadzira izvajanje programa dela in finančnega načrta;
- Daje mnenje k predlogu finančnega načrta in k predlogu zaključnega računa;
- Daje poročilo o finančnem poslovanje;
Predlaga skupščini izključitev članov ZVEZE zaradi hujših kršitev te statutarne pogodbe.
12. člen
Predsednik ZVEZE
Predsednik predstavlja in zastopa ZVEZO ter odgovarja za njeno zakonito poslovanje. Predsednik zveze je
obenem tudi predsednik UO.
Predsednika izvoli skupščina za 4 (štiri) leta. Mandat predsednika se lahko obnovi.
12.a člen
Predsedstvo ZVEZE
Z namenom boljšega delovanja ima predsednik operativen organ –predsedstvo, ki ga sestavljajo;
- Predsednik
- Podpredsedniki
- Zakladnik
- Generalni sekretar
Predsedstvo zveze v nujnih primerih odloča o zadevah, za katere je sicer zadolžen Upravni odbor. Odobrava
tudi izredna odstopanja od sprejetega finančnega plana za tekoče leto v skladu s finančnimi predpisi, vendar
mora o teh odstopanjih poročati Upravnemu odboru ZVEZE na njegovi naslednji seji.
13. člen
Podpredsedniki ZVEZE

Podpredsedniki nadomeščajo predsednika in imajo v odsotnosti predsednika ista pooblastila kot predsednik.
Podpredsedniki so zadolženi za posamezne naloge ZVEZE iz 5. člena te Statutarne pogodbe za katere jih
zadolži UO. En (1) podpredsednik je praviloma iz vrst predsednikov društev. Število podpredsednikov je
odvisno od obsega dela na področju, za katere so podpredsedniki zadolženi.
Podpredsednike izvoli za 4 (štiri) leta skupščina ZVEZE, njihov mandat se lahko obnovi.
Predsednik ZVEZE lahko izmed izvoljenih podpredsednikov pooblasti enega kot svojega namestnika, ki ima
v odsotnosti predsednika ista pooblastila kot predsednik ZVEZE. Imenovanje namestnika predsednika potrdi
upravni odbor ZVEZE.
14. člen
Zakladnik ZVEZE
Zakladnik skrbi za finančno stanje ZVEZE in skupaj s predsednikom išče donatorje oziroma dotacije ter
usmerja finančno poslovanje ZVEZE v skladu z zakonom. Zakladnik skupaj s predsednikom pripravlja
finančni načrt ZVEZE.
Zakladnika izvoli skupščina ZVEZE za 4 (štiri) leta, njegov mandat se lahko obnovi.
15. člen
Generalni sekretar ZVEZE
Generalni sekretar vodi organizacijsko in administrativno poslovanje ZVEZE. Generalni sekretar sodeluje s
predsednikom in drugimi funkcionarji ZVEZE, skrbi za pripravo gradiv za seje organov, izvaja sklepe, ki
mu jih naloži UO, vodi zapisnike sej UO in opravlja druge naloge, ki mu jih določita UO, predsedstvo in
predsednik ZVEZE.
Generalnega sekretarja izvoli skupščina ZVEZE za 4 (štiri) leta, mandat se lahko obnovi.
IV.

FINANČNO POSLOVANJE ZVEZE

16. člen
ZVEZA ni ustanovljena z namenom opravljanja pridobitne dejavnosti ali z namenom pridobivanja dobička
ali z namenom razvoja, olajšanja ali pospeševanja pridobitne dejavnosti svojih ustanoviteljev ali članov.
ZVEZA dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki uporablja izključno za doseganje svojega namena ali
ciljev in svojega premoženja ne deli med svoje ustanovitelje, člane in fizične osebe.
Če ZVEZA pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za
izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena. Vsaka delitev premoženja ZVEZE med njene ustanovitelje,
člane ali druge osebe je nična.
17. člen
ZVEZA se financira iz:
- Članarin članov (društev) ZVEZE; višino in način plačevanja določi skupščina ZVEZE;
- Donacij, dotacij, dediščin in daril;
- Udeležbe pri akcijah društev in ZVEZE;
- Naslova materialnih pravic in dejavnosti ZVEZE.

ZVEZA vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, prirejenem za njene potrebe ob
upoštevanju določil 26. člena Zakona o društvih. Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora ZVEZA do
31. marca tekočega leta predložiti AJPES-u
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik, po njegovem pooblastilu pa lahko tudi eden od
podpredsednikov, generalni sekretar ali zakladnik.
ZVEZA ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki.
V.

NASTOPANJE V PRAVNEM PROMETU

18. člen
Predsednik ZVEZE nastopa v pravnem prometu v imenu ZVEZE s pooblastili, ki mi jih dajejo ta statutarna
pogodba, skupščina in upravni odbor ZVEZE. Za izredna razpolaganja s premoženjem ZVEZE izven
finančnega načrta je potreben sklep upravnega odbora oz. v nujnih primerih predsedstva.
Zveza odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem, odgovorne osebe pa odgovarjajo do
višine oškodovanja ZVEZE, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem.

19. člen
ZVEZA preneha po sklepu skupščine ali po samem zakonu.
V primeru prenehanja ZVEZE se premoženje ZVEZE prenese na društva, o čemer odloča skupščina, ki
razpusti ZVEZO.
VI.

KONČNE DOLOČBE

20.a člen
Skupščina Zveze lahko na predlog upravnega organa Zveze in pobudo člana Zveze v znak priznanja za
dolgoletno delo in dosežke pri delovanju društev general Maister ali v organih Zveze podeli naziv zaslužni
član Zveze društev general Maister. Naziv se lahko izrazi tudi s posebno insignijo, ki je opredeljena v
pravilniku o priznanjih Zveze.
20. člen
Original Statutarne pogodbe o ustanovitvi ZVEZE se hrani na sedežu ZVEZE.
Poleg treh ustanoviteljev ZVEZE:
1. Društvo general Maister, Ljubljana;
2. Društvo general Maister, Kamnik;
3. Zgornje – Savinjsko društvo general Maister, Ljubno;
so do sprejema tega prečiščenega besedila do 17.3.2019 pristopila še naslednja domoljubna društva kot člani
ZVEZE in sicer;

4. Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra Maribor;
5. Prleško društvo generala Maistra – Ljutomer;
6. Koroško domoljubno društvo Franjo Malgaj;

7. Domoljubno društvo Franjo Malgaj – Šentjur;
8. Notranjsko domoljubno društvo general Maister – Unec;
9. Društvo general Maister za Zasavje – Zagorje ob Savi;
10. Pohorsko društvo general Maister-Zg. Ložnica;
11. Slovenjegoriško društvo general Maister- Polenšak;
12. Društvo general Maister Ptuj;
13. Domovinsko društvo generala Rudolfa Maistra - Šentilj;
14. Dolenjsko društvo general Maister - Trebnje;
15. Društvo generala Maistra Celje;
16. Društvo generala Maistra Kranj;
17. Društvo generala Maister Cerkvenjak;
18. Prekmursko društvo generala Maistra - Črenšovci;
19. Spodnje savinjsko društvo general Maister - Žalec;
20. Društvo general Maister Grosuplje;
21. Društvo general Maister Domžale;
22. Belokranjsko društvo general Maister – Metlika;
23. Prekmursko društvo general Maister - Murska Sobota;
24. Šaleško društvo general Maister - Velenje;
25. Turistično društvo general Rudolf Maister – Vojanov Zavrh;
26. Društvo general Maister Veržej;
27. Domoljubno obalno kraško društvo general Maister Piran;
28. Domoljubno društvo general Rudolf Maister Žiri.

Datum: 17. 3. 2019

Predsednica ZDGM
Mag. Lučka Lazarev Šerbec

