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Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije št. 60-2789/95 z dne 20. 1O. 1995) je Slovensko
filozofsko društvo spremenilo svoja prejšnja PRAVILA,
sprejeta na občnem zboru 25. februarja 1978, in na občnem zboru dne 22. 11 . 1996 sprejelo ta

STATUT SLOVENSKEGA FILOZOFSKEGA DRUŠTVA

IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

1.

člen

Društvo se imenuje SLOVENSKO FILOZOFSKO
DRUŠTVO (v nadaljnjem besedilu: društvo). V društvo
se prostovoljno združujejo posamezniki/fizične osebe , ki
jim je filozofija osnovna stroka ali poklic ali ki so sicer
posebej zainteresirani za razvoj in popularizacijo filozofije .
2.

člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež
društva je v Ljubljani (Filozofska fakulteta , Aškerčeva 2) .
3. člen
Društvo ima okrogel pečat z imenom in sedežem društva: SLOVENSKO FILOZOFSKO DRUŠTVO, LJUBLJANA.
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4. člen
Društvo ima status društva, ki deluje v javnem interesu,
ko mu ga s posebno odločbo podeli minister za kulturo
in/ali minister za znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
5. člen
Društvo deluje v Republiki Sloveniji in lahko
ustanavlja podružnice tudi v krajih zunaj svojega sedeža, če to sklene vsaj deset tamkajšnjih članov .
Društvena podružnica je že ustanovljena v Mariboru .
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije na pobudo upravnega odbora ali občnega zbora.
6.

člen

Društvo sodeluje s sorodnimi društvi v Republiki
Sloveniji in v tujini. Društvo se lahko včlanjuje v sorodne
mednarodne društvene organizacije ali zveze.
Društvo se lahko z drugimi enakimi in/ali sorodnimi društvi poveže v ustrezno Zvezo društev.
7. člen
Delo društva je javno. Prireditve so namenjene javnosti ,
seje so odprte, zapisniki so na vpogled vsem, ki jih zanimajo . Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih
informacij o delu društva je odgovoren predsednik
društva.
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NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

8. člen
Namen in cilji društva so:
• ohranjanje, spodbujanje in podpiranje miselnega,
znanstvenega in strokovnega dela na področju filozofije
oz. na področju filozofskih znanosti;
• filozofski dialog,. izmenjava mnenj in posvetovanje o
vseh vprašanjih filozofije in njenih mejnih področjih (religija, umetnost, znanost in tehnika, družba in politika,
okolje);
• prizadevanje za strokovno in pedagoško raven pouče
vanja filozofije ter podpiranje ter interesno zastopanje
filozofije na področju izobraževanja, znanosti in kulture
za člane društva;
• seznanjanje strokovne in širše javnosti z novejšimi filozofskimi uvidi, spoznanji in dosežki ;
• širjenje oz. popularizacija filozofije kot splošnočloveške
kulturne dobrine in vrednote s stro kovnimi predavanji in
znanstvenimi kolokviji.
9. člen
Osnovne naloge društva so:
• skrb za ohranjanje in varovanje pravic in koristi diplomantov filozofije;
• spodbujanje interdisciplinarnega znanstvenega sodelovanja in povezovanja, ki ohranja znanstveno strogost
posameznih disciplin;
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• opravljanje pridobitniške dejavnosti na področju filozofskega izobraževanja in založništva v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja;
• spodbujanje založniške dejavnosti in filozofskega ča
sopisja v skladu s predpisi;
• soustanoviteljstvo časopisa »Anthropos«;
• podpiranje prizadevanj za slovensko filozofsko terminologijo;
• sodelovanje z drugimi društvi v Republiki Sloveniji,
katerih dejavnost sega tudi na področje filozofije,
• sodelovanje z organizacijami, združenji, društvi in posamezniki v tujini, ki se ukvarjajo s filozofijo;
• predlaganje kandidatov za priznanja, nagrade in štipendije svojim članom oziroma pomembnim strokovnja·
kom na filozofskem in znanstvenem področju;

ČLANSTVO
10.
Društvo ima redne in

11.

12. člen
Pravice članov društva so:
• da volijo in so izvoljeni v organe društva,
• da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter obveščeni o društvenih prireditvah,
• da sodelujejo pri delu društva ter dajejo pobude in
predloge,
• da sodelujejo v dejavnostih, ki jih organizira društvo.
13 . člen

člen

častne članice

Za včlanitev v društvo je treba upravnemu odboru poslati pristopno izjavo. Za sprejem v društvo je pristojen
upravni odbor društva, ki sklepa o sprejemu glede na
kandidatkino/ovo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev . Kandidat/ka, ki bi ji/mu upravni odbor odklonil sprejem, se lahko pritoži na občni zbor.
Članstvo v društvu je prostovoljno.

in

člane.

člen

Redna članica/član (v nadaljevanju : član) društva je
lahko posameznica/ik, ki sprejme ta pravila, plačuje čla
narino ter izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:
• filozofija ji/mu je osnovna stroka (diploma iz filozofije),
• je drugače zainteresiran/a za razvoj in popularizacijo
filozofije.

Dolžnosti članov društva so:
• da upoštevajo statut društva,
• da redno plačujejo članarino,
• da sodelujejo pri delu društva in pri uresničevanju
njegovega programa,
• da skrbijo za ugled društva
• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k
uresničevanju ciljev in nalog društva.
14.

člen

častni član lahko postane član ali nečlan društva , ne
glede na svoje državljanstvo:
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če je opazno obogatil slovensko filozofijo oz. filozofsko
kulturo sploh,
• če je posebej zaslužen za sodelovanje s slovenskimi
filozofi,
• če je posebej zaslužen za društvo.
Častne člane imenuje občni zbor na predlog in utemeljitev upravnega odbora.

15.

A) OBČNI ZBOR
16.

člen

Občni

zbor sestavljajo vsi člani društva. Je najvišji organ
društva in voli druge organe.
Občni zbor je reden ali izreden .

člen

17. člen

Članstvo v društvu preneha:

• s prostovoljnim izstopom, o katerem član pismeno
obvesti upravni odbor,
• s črtanjem, o katerem sklepa upravni odbor, zaradi
neplačane članarine po predhodnem opominu,
• z izključitvijo, o kateri sklepa upravni odbor na podlagi
predloga in utemeljitve častnega razsodišča,
• s smrtjo.
ORGANI DRUŠTVA

16. člen
Organi društva so: občni zbor, upravni odbor, nadzorni
odbor, častno razsodišče . Mandatna doba članov upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča je dve leti z možnostjo ponovne izvolitve.

Redni občni zbor skliče predsednik upravnega odbora
enkrat na leto, redni občni zbor z volitvami društvenih
organov pa je vsako drugo leto. O sklicu občnega zbora
mora upravni odbor obvestiti člane društva najmanj sedem dni pred sklicem in sicer z vabili, ki vsebujejo navedbo kraja in ure, dnevni red ter ustrezno gradivo.
Izredni občni zbor se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na
pisno zahtevo najmanj petine članov društva. Upravni
odbor mora sklicati izredni občni zbor najpozneje mesec
dni po dobljeni zahtevi. če tega ne stori, ga lahko skliče
predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi
materialnimi gradivi. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
19. člen
Občni

zbor je sklepčen, če se ga udeleži večina članov.
Če ni kvoruma, se začetek lahko odloži za pol ure, potem pa za veljavno sklepanje občnega zbora zadostuje
prisotnost najmanj desetih . Če jih ni toliko, je treba občni
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zbor z istim dnevnim redom ponovno sklicati v roku štirih
tednov. Ta je sklepčen , če je prisotnihvsaj deset članov .
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov navzočih članov , le za spremembo statuta in za prenehanje delovanja društva morata glasovati dve tretjini navzočih članov .

Glasovanje je praviloma javno, volitve v organe
društva so tajne . O obojem lahko občni zbor odloči drugače . O razrešnici organom društva ne morejo glasovati
člani teh organov.
Na občnem zboru so lahko navzoči tudi nečlani
društva, nimajo pa pravice glasovanja.
20.

člen

Občni zbor začne predsednik upravnega odbora
in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overiteljev zapisnika, verifikacijske komisije ter v primeru predvidenih volitev še volilne komisije.
O poteku, delu in sklepih občnega zbora se piše
zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in oba overitelja zapisnika.

21 . člen
Pristojnosti občnega zbora so:
• sklepa o predloženem dnevnem redu ,
• izvoli delovne organe občnega zbora,
• razpravlja in sklepa o delu , poročilih, programih in
predlogih upravnega in nadzornega odbora in o predlogih članov ;
• voli in razrešuje predsednika in člane upravnega odbora , nadzornega odbora in častnega razsodišča ;

• razpravlja o poročilu filozofskega dela uredništva ča
sopisa »Anthropos«;
• sprejema statut društva ter sklepa o spremembah in
dopolnitvah statuta društva;
• voli delegate in predstavnike društva za povezovanje
z drugimi društvi;
• razpravlja o programu dela in drugih zadevah
• sklepa o finančnem načrtu in zaključnem računu ;
• odloča o povezovanju društva z drugimi sorodnimi
društvi;
• na predlog upravnega odbora podeljuje naziv čast
nega člana ;
• sklepa o prenehanju delovanja društva,
• odloča o pritožbah proti sklepom upravnega odbora
in drugih organov društva,
• dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
•

odloča

o nakupu in prodaji

nepremičnin.

8) UPRAVNI ODBOR

Ze. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela. Upravni odbor vodi delo društva med dvema
občnima zboroma. Upravni odbor jeza svoje delo odgovoren občnemu zboru .
Upravni odbor šteje deset članov : predsednika , ki je tudi
predsednik društva, podpredsednika, tajnika in še sedem članov . Po izvolitvi na občnem zboru na predsednikov predlog izvolijo izmed sebe podpredsednika in tajnika.
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Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat
letno.
·
.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih
najmanj pet njegovih članov . Veljavne sklepe sprejme z
večino glasov prisotnih .

•

)
.)

23 . člen
Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge:
• sklicuje občni zbor, na njem poroča o opravljenem
delu in poslovanju ter predlaga program za prihodnje
.
delo;
• uresničuje stališča in sklepe občnega zbora·
• imenuje delovne skupine za pripravo društvenih prireditev, urednike društvenih publikacij,
.
• organizira društvene prireditve in o tem obvešča javnost;
• vzdržuje stike s sorodnimi društvi doma in v tujini
• določa in pobira članarino;
• razpravlja o morebitnih sporih med članom društva in
društvom, zlasti pri ravnanju, ki ni v skladu s statutom in
:klepi organov društva; naslednja stopnja v teh sporih je
castno razsodišče, najvišja pa občni zbor;
• pripravlja predloge za statut društva in za splošne
akte društva;
• predlaga člane uredništva revije »Anthropos« in ter
imenuje svoje delegate v izdajateljski svet revije »Anthropos«;
• skrbi za finančno in materialno poslovanje,
• vodi posle, ki zadevajo evidenco

članov,

pripravi predlog plana in

zaključnega računa

• sprejema nove člane,
• na željo članov, društvenih organov ali drugih organizacij daje mnenja o delu člana,
• predlaga odlične filozofinje oz. filozofe, člane in nečlane društva za nagrade , priznanja in odlikovanja, ki se
podeljujejo zunaj društva,
• skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva.
C) PREDSEDNIK DRUŠTVA

24.

člen

Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik
društva.
Predsednikove naloge so:
• zastopa in predstavlja društvo v javnosti; če je zadržan , ga nadomešča podpredsednik ali tajnik;
• sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
• podpisuje društvene vloge, sporočila itd .
Predsednik društva je za delovanje društva odgovoren v skladu s statutom in pravnim redom RS . Za
svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu
odboru.
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C) TAJNIK UPRAVNEGA ODBORA
25.

člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za kordinacijo med organi društva
skrbi trajnik upravnega odbora, ki ga imenuje
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upravni odbor za dobo 2 let. Za svoje delo je odgovoren
zboru in upravnemu organu .

občnemu

Č) NADZORNI ODBOR

26.

člen

Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izvoli občni
zbor za dve leti. Člani nadzornega odbora izvolijo izmed
sebe predsednika . Nadzorni odbor je sklepčen, če so
navzoči vsi trije člani. Člani NO ne morejo obenem biti
člani upravnega odbora . Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora brez pravice odločanja .
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častno razsodišče obravnava primere očitnega

delovanja zoper programske cilje društva. Sestaja se po
potrebi in je odgovorno občnemu zboru, toda svoje
sklepe ali predloge sporoča najprej upravnemu odboru .
častno razsodišče lahko predloži upravnemu
odboru naslednje ukrepe: opomin, javni opomin ali izključitev . častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skaldu z disciplinskim pravilnikom.
Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti
pravico pritožbe na občn i zbor kot drugostopenjski organ . Odločitev občnega zboraje dokončna .
V. FINANSIRANJE IN FINANČNO-MATERIALNO
POSLOVANJE

27. člen
29.
Naloge nadzornega odbora so:
• spremljati delo upravnega odbora
• nadzorovati materialno in finančno poslovanje društva
• pismeno poročati volilnemu občnemu zboru o svojih
ugotovitvah.
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru,
kateremu mora enkrat letno poročati.
D) ČASTNO RAZSODIŠČE

28.

člen

Častno razsodišče ima tri člane, ki jih izvoli občni
zvar za dve leti. Predsednika izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe.

člen

Sredstva društva so :
• članarina
• dohodki od društvenih prireditev in publikacij,
• namenska sredstva za finansiranje društvenih prireditev in mednarodnega sodelovanja s strani Ministrstva za
znanost in tehnologijo, Ministrstva za šolstvo ter Ministrstva za kulturo ;
• darila in volila donatorjev in drugi dohodki.
Z društvenim premoženjem gospodari upravni odbor,
odločilne ukrepe sprejema občni zbor.
30 .

člen

Društvo finančno in materialno posluje v skladu z
veljavnimi predpisi s tega področja .
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Vse dohodke namenja društvo za društvene potrebe, publikacije, prireditve in mednarodne stike.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev društvo lahko honorarno zaposli strokovno osebo v
skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega
prava.
Društvo ima svoj žiro račun pri· Novi ljubljanski
banki v Ljubljani.
31 . člen
Vsak

član

društva ima pravico vpogleda v finan-

čno in materialno dokumentacijo in poslovan:je društva.

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo .
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje
pa na podlagi sklepa občnega zbora .
Društvo ima lahko tud i sponzorje. Sponzorji so
lahko fizične ali pravne osebe , ki društvu materialno ,
moralno ali kako drugače pomagajo . Sponzorji lahko
sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja .
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in o tem obvesti upravni odbor društva in nato
zbor.

občni

33 . člen
Zbor članov podružnice iz svojih vrst izvoli predsednika in tajnika.
Podružnica deluje po statutu matičnega društva.
Člani podružnice so člani matičnega društva.
Podružnica ni pravna oseba. Delovanje podružnice se ravna po statutu društva.
Za svoje delo so podružnice odgovorne obč
nemu zboru in upravnemu odboru .

PRENEHANJE DRUŠTVA
34 . člen
Oruštvo preneha delovati:
• s sklepom občnega zbora , sprejetim z dvotretjinsko
večino navzočih članov ;

• po samem zakonu .
DRUŠTVENE PODRUŽNICE

35 . člen
32 . člen

Po 5. členu tega statuta je mogoče v vsakem
kraju Republike Slovenije ustanoviti podružnico društva ,
če se za to odloči vsaj deset tamkajšnjih članov društva

Če društvo preneha delovati, preide premoženje v last

Fenomenološkega društva v Ljubljani.
Pro računska sredstva se vrnejo proračunu .
Če se ponovno ustanovi filozofsko društvo, analogno
SFD , preide hranjeno premoženje v last novega filozofskega društva.
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KONČNE DOLOČBE

36 . člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor
društva in ko pristojni organ Republike Slovenije ugotovi
njegovo skladnost z Zakonom o društvih.
Ko začne veljati ta statut, prenehajo veljati »Pravila Slovenskega filozofskega društva«.

RS- UPRAVNA ENOTA WUBWANA
Sek1or 111 upr11vno nolr!!rl)e :1:11deve
Oddelek lil )11vnl red
Adamit Lundrovo n11bretje 2
100J UUBWANA

'

Tajnica SFD:
Predsednik SFD:
Marjetka Ščelkov-Vujanovič red . prof. dr. Valentin Kalan

st., J~O! -11

V Ljubljani, 22. 11. 1996.

Datum :

nf

1 9 -09- 1997

PRAVILA-STATUT SO-JE V SKLADU
Z DOLOCBAMI ZAKONA O DRUSTVIH
(Ur . l. RS ~t. 60/95)
Vocja oddelka :

VIDA KOKALJ, dipl.

lur.

