
Na podlagi Zakona o dru5tvih ( Ur. list RS 5tev. 6112006 in 58/2009, v nadaljevanju ZDru-1)smo
1.12.2011 na izredni ustanovni skup5dini sprejeli

STATUT DRUSTVN SKSK
SLOVENSKI KONOPLJIN SOCIALNI KLUB

vv

I. SPLOSNE DOLOCBE
1. 6len

lme dru5tva je SKSK - Slovenski konopljin socialni klub. Skraj5ano ime druStva je Dru5tvo SKSK.
DruStvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdruZenje fizidnih oseb, ki se zdruZujejo zaradi
uporabe konoplje v medicinske namene.

2. 6len

Dru5tvo je pravna oseba civilnega prava, sedeZ dru5tva je v LJUBLJANI.

3. dlen

DruStvo ima svoj znak in zig.Zig dru5tva je okrogle oblike, premera 3 cm. V Zigu so stiliziran konopljin

list, tri zvezde in napis ,,SKSK - Slovenski konopljin socialni klub".

4. 6len

Dru5tvo sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami ali dru5tvi s podobno dejavnostjo v Republiki
Sloveniji ali izven nje. DruStvo se povezuje z drugimi drZavnimi in mednarodnimiorganizacijami, ki

zasledujejo enake cilje.

5. dlen

Delo dru5tva in njegovih organov je javno. Dru5tvo obve5da svoje dlane:

l. s pravico do vpogleda v zapisnike organov dru5tva;
2. prek sredstev javnega obve5danja;
3. na rednih sestankih dru5tva;
4. lahko preko glasila dru5tva;
5. preko oglasne deske dru5tva;
6. na druge nadine.

Sir5ojavnost druSfuo obve5da tako, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje
vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ter predstavnike sredstev javnega obve5danja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik druitva. Predsednik lahko pooblasti drugega
dlana za stike z javnostjo, kateri odgovarja za resnidnost in pravilnost navedenih podatkov.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUSTVN
6. 6len
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Namen in ciljidruitva so aktivno zavzemanje za uporabo konoplje in njenih produktov v medicinske
namene, obve56anje javnosti, omogodanje osebne uporabe konoplje v medicinske namene in
raziskovalna dejavnost.

Naloge in dejavnosti so:

- obve5danje javnosti in izobraZevanje Olanov o zdravilnih uCinkih medicinske konoplje;

- raziskovanje udinkov konoplje, nadinov zdravljenja s konopljo in druZbeno-kulturnih udinkov uporabe
konoplje;

- svetovanje in informiranje s podrodja medicinske uporabe konoplje;

- promocija strpne politike do drog;

- posredovanje dostopa do ustreznih zdravstvenih storitev.

To dosega tako, da:

- promovira zdrav in kakovosten nadin Zivljenja;

- 5ir5o javnost seznanja s problematiko,

- sodef uje z organizacijami in institucijami, ki se strokovno ali znansfueno ukvarjajo s tem podroejem;

- si prizadeva za visoko strokovno raven delovanja dru5tva;

- izobraZuje svoje 6lane in strokovne delavce;

- upo6teva etidna na6ela zdravstvenega in socialnega dela;

- organizira izobraZevanja za 6lane, zdravstvene in socialne delavce ter druge strokovnjake;

- oblikuje, alurira in vzdrZuje spletne stranidruStva;

- dlane in drugo zainteresirano javnost obve5da prek spletne strani in na druge na6ine;

- skrbi za gojenje in preskrbo dlanov po dru5tvenem statutu;

- organizira zdravstvene in druge oblike svetovana, vzpostavlja stik z zdravsfuenimi ustanovami ter s
strokovnjaki s podrodja zdravstva;

- podpira 6lane prizagotavljanju ustreznih zdravstvenih storitev;

- spremlja in vrednoti udinke uporabe konoplje v medicinske namene;

- uporabnikom medicinske konoplje pomaga pri izbolj5anju kvalitete Zivljenja, vkljudevanju v druZbo in

za njihovo destigmatizacijo;

- sodeluje pri izvajanju programov;

- pridobiva sredstva zaizvlanje dejavnostidru5tva prek dlanarine, donacij, prijavljanja na razpise in

na druge nadine;

- javnost in stroko seznanja z novostmi pri delu druSfua;

- izvla svetovanje svojcem oseb, ki konopljo uporabljajo v medicinske namene;

- izdla literaturo.

III. CLANSTVO
7. 6len

Clan dru5tva lahko postane vsakdo, ki se strinja z idejo uporabe konoplje v medicinske namene alije
kako drugade povezan z dejavnostjo dru5tva.

Druitvo ima redne 6lane in dastne dlane.

Redni dlani druStva so posamezniki, ki aktivno sodelujejo v dru5tvu. elanstvo v dru5tvu je prostovoljno.
Nove 6lane sprejema Upravniodbor po podpisu pristopne ilave, s katero se zaveZe, da bo delovalv

skladu s pozitivno razlago statuta dru5tva ter z ostalimi predpisi in zakoni, ki urejajo to podrodje.

eastni 6lani so npr. lahko predstavnikivedjih donatorjev, simpatizerjiter posamezniki, ki si npr.

to zasluZijo zaradi svoje pokondne moralne drZe in so spo5tovane osebe. eastni 6lani lahko sodelujejo



na skup56ini, nimajo pa volilne in glasovalne pravice.

8. dlen

Pravice dlanov so:

l. da volijo in so izvoljeniv organe dru5tva;
2. da sodelujejo pri delu in soodlo6ajo v organih dru5tva;
3. da uresni6ujejo svoje interese na podrodju dru5tva;
4. da so seznanjeni s programom in poslovanjem druSfua;
5. da sodelujejo v akcijah, kijih organizira dru5tvo, pod pogoji, kijih doloda upravniodbor.

9. 6len

DolZnosti6lanov so:

l. da spo$tujejo statut in druge akte ter sklepe organov dru5tva;
2. da aktivno sodelujejo na akcijah, kijih prireja dru5tvo in s svojim delom prispevajo k

uresnidevanju ciljev in nalog dru5tva;
3. da redno pladujejo dlanarino;
4. da dajejo dru5tvu informacije, ki so potrebne za izvlanje aktivnosti dru5tva;
5. da prena5ajo svoje izku5nje in znanje na ostale dlane dru5tva;
6. da varujejo ugled druStva;

7. da s svojim delovanjem ne ogroZajo sebe ali drugih.

Neizpolnjevanje navedenih dolZnosti pomeni disciplinsko kr5itev, razen dolZnosti iz tretje alineje. Za
dlane, ki aktivno sodelujejo pri aktivnostih dru5tva po drugi alineji, lahko upravni odbor dolodi niZjo

Clanarino. Kr5itev zadnje alineje pomeni teZjo kr5itev statuta in pomeni izkljuditev iz dru5tva. O tem,

koliko dasa ima tak 6lan prepoved obiskovanja prostorov dru5tva odloda upravniodbor.

10.6len

elanstvo v druStuu preneha:

1. s prostovoljnim izstopom;
2. s Crtanjem;
3. z izklju6itvijo;
4. s smrtjo.

Clan prostovoljno izstopi iz dru5tva z pismeno izjavo.

Upravni odbor iz dlanstva 6rta 6lana, ki kljub opominu v roku na plada Olanarine za tekode leto.

Clan, kije bil iz dlanstua 6rtan, se lahko v6lani po preteku treh let od drtanja, oz prej, 6e plada zaostalo

dlanarino.

elan se iz dru5tva izklju6i na podlagi pravnomodno izredenega disciplinskega ukrepa.

elan, kije bil iz dru5tva izkljuden se v druStvo ne more vdlaniti prej kot po 2 letih. V organe dru5tva je

lahko voljen po preteku nadaljnjih 2 let.

IV. ORGANI DRUSTVA
'1'1. dlen

Organi druStva so:

1. skup5dina,
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2. predsednik dru$tva,
3. upravni odbor,
4. nadzorni odbor,
5. disciplinskakomisija,
6. sekcije.

elani organov dru5tva imajo pravico do nadomestila stro5kov, razen za zasedanje skup5dine.

12. elen

SkupS6ina

Skup5dina je najvi$ji organ dru$tua, ki ga sestavljajo vsi (redni in dastni) 6lani.

Skup56ina je lahko redna ali izredna. Redno skupSdino sestavljajo vsi 6lani (redni in dastni). Redno

skup5dino sklicuje upravni odbor enkrat letno.

lzredno skup$fino se lahko skli6e po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na

zahtevo tretjine 6lanov dru5tva.

Upravniodbor je dolZan sklicatiskup5fino v 30 dneh po prejemu zahteve za sklic.

lzredna skup5fina odlofa le o zadevi, za katero je bila sklicana. V nasprotnem primeru jo sklide

predlagatelj.

13. 6len

O sklicu skup56ine in z dnevnim redom morajo biti 6lani dru5tva seznanjeni najmanj 14 dni pred

skup56ino.

SkupSdina je sklepdna, de je prisotna ve6 kot polovica 6lanov.

Ce skup5dina ni sklepdna, se zasedanje preloZi za 60 minut. Po poteku tega dasa se smatra, da je

skupsdina sklepdna z obstojeeim Stevilom prisotnih elanov- vendar ne manj kot 3. 6lanov.

Sklepi skup56ine stopijo v veljavo v 2 dneh

14. 6len

Glasovanje je javno. Clani se lahko z navadno vedino odlodijo tudi za tajno glasovanje. Sklep

skup5dine je veljaven, 6e se zanj odlodi polovica prisotnih.

Za spremembe statuta oz. temeljnega akta dru5tva se potrebuje najmanj dvotretjinska ve6ina.

Predsednik dru$tva oz. njegov namestnik lahko z vetom z obrazloltlvijo doseZe ponovno glasovanje,

ki se opravi 6ez 30 dni. To velja tudiza sklep upravnega odbora.

15.6len

Skup5dino vodi delovno predsedstvo, ki ga izvoli skup56ina na predlog upravnega odbora ali na

predtog skupine 6lanov. O poteku sestanka se vodizapisnik, ki ga podpi5e delovni predsednik in dva

overovitelja, od katerih je eden zapisnikar.

16. dlen

Naloge in pristojnosti skup6dine so:

f . izvoli delovno predsedstvo;
2. sklepa o dnevnem redu;
3. sprejema porodila o preteklidobi;
4. sprejema program dela dru5tva;
5. sprejema finanOno porodilo in zakljudni radun;



6. razre5uje in voli predsednika dru5tva, tajnika, blagajnika, dlane nadzornega sveta ter
upravnega odbora in disciplinske komisije;

7. odloda o pritoZbah zoper sklepe organov dru5tva;8. odloda o prenehanju delovanja dru5tva;
9. sprejema spremembe in dopolnitve statuta in drugih aktov;
10. odloda o drugih zadevah.

17. dlen

Sekcije se organizira za specifidna podrodja delovanja dru5tva. Sekcije tahko organizirqo delo po
statutih, kijih sekcija predlaga v sprejem skup5dini diu5tva. Sekcrja ima svolegipredstavnika v
upravnem odboru dru5tva.Sekcije ustanavlja skup5dina na predlog naozornegi odbora.

18.6len

Upravni odbor je izvr5ilniorgan skupS6ine in opravlja organizacijska, strokovna in administrativna dela
ter vodi delo druStva po programu in sprejetih sktefin. Upravni oonor je izvoljen za 4 leta.
Za svoje delo je odgovoren skup56ini.

Upravni odbor Steje naslednje dlane:

1 predsednik (vodi in organizira delo upravnega odbora),2. tajnik (lahko nadome5da predsednika), -
3. blagajnik,
4. predstavnik sekcije.

Sestaja se enkrat mesedno oz. po potrebi.

V upravnem odboru se odlo6a s soglasjem. Za sklepdnost mora biti prisotna ve6 kot polovica vseh
dlanov UO.

19. 6len

Naloge upravnega odbora:

l. sklicuje redno in izredno skup5dino;
2. skrbiza izvr5evanje programa druStva;
3. pripravi predlog finandnega plana in zakljudnega raduna;4. skrbiza finanCno in materialno poslovanje drultva;5. ustanavlja in ukinja komisije;
6. skrbiza strokovno in varno delo na akcijah dru5tva;7. doloda vi5ino dlanarine;
8. odlo6a o ostalih operativnih zadevah;
9. odloda o spremembi naslova sedeZa dru5tva.

20. dlen

Predsednik druStva

Predsednik zastopa in predstavlja dru5tvo protitretjim osebam in ustanovam brez omejitev.
Predsednik druStva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in je izvoljen za 4leta. Lahko je
izvoljen ve6krat.

Za svoje delo je odgovoren upravnemu odboru in skuosdini.

2'1. dlen

Naloge predsednika dru5tva:

- sklicuje sestanke;

l.)

.'n S/::

;;:;'"tl,l: ,,jfi,r
'f4.-r.t.

' ji$ .,'.-,i:r'
t',,,,:=::ill,'l t



- koordinira delo upravnega odbora in drugih organov;
- odloda o nakupu in prodaji premidnin manj5e vrednosti;

- izvala strategijo razvoja druitva.

Naloge tajnika dru5tua:

- skrbi za dokumentacijo in arhiv dru5tva

- skrbi za obve5danje dlanov

- administrira E skupino SKSK

- razpo5ilja po$to

- skrbiza razpise

Naloge blagajnika dru5tva:

- skrbi za blagajno

- vodi evidenco dlanstva

- sledi porabi sredstev in pripravlja finandna poro6ila

- enkrat letno skupaj s poobla5denim radunovodskim servisom pripravi letni obradun/bilanco stanja

Naloge predstavn ika sekcije:

- koordinira delo sekcrye

- dokumentira delovanje sekcije

- poroda skup5dini in nadzornemu odboru

22.6len

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja.delo upravnega odbora- Spremlja tudi financno materialno poslovanje
drustva. Nadzorni odbor letno poroda skupSdini, katerije bojouor"n za delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh dlanov, kijih izvoli skup5dina za dobo 4 let. e lani med seboj
izvoltjo predsednika. Funkcija v nadzornem odboru in upravnem odboru se med seboj izklju6ujeta.
Nadzorni odbor odloda s preglasovanjem.

Prisotni morajo bitivsidlani NO.

23. dlen

Disciplinska komisija

Disciplinsko komisijo vori in razresuje skupsdina za dobo 4. ret.

Sestavljajo jo trije 6lani. Med seboj izvolijo predsednika. Komisija se sestaja po potrebi in sprelema
sklepe z navadno ve6ino.

V. DISGIPLINSKI POSTOPEK
24. dlen

Disciplinski postopek se vodi po nadelih skrajsanega kazenskega postopka.
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25. dlen

Disciplinski ukrepi

Kot disciplinski ukrep se lahko izre6e:

l. opomin,
2. javni opomin,
3. izkljuditev.

Za kr5itev zadnje alineje 9. clena disciplinska komisija obvezno izredi ukrep izkljuditve. Ukrep
izkljuditve je glede na okoli5dine mozno izredi tudi z odlozenim pogojem za ooob dveh tet. eian oz.
uporabnik storitev druStva, ki s svojim ravnanjem povzrodi Skodo OruStvu jo je dolZan tudi povrniti.
ViSino Skode odlo6i upravni odbor"

Disciplinski postopek doloda natandneje pravilnik o disciplinskem postopku.

zoper pritozbo o odlo6itvi disciplinske komisije odloda skupsdina.

VI. FINANENO IN MATERIALNO POSLOVANJE
26. 6len

Viri dohodkov dru5tva so:

1. 6lanarina,
2. javna sredstva,
3. donacije in prispevki sponzorjev,
4. darila in volila,
5. dohodek iz dejavnosti druStva,
6. drugiviri.

27,6len

Ce drustvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
zaizvalanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno

Vsaka delitev premoZenja med dlanije ni6na.

28. dlen

DruStvo razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi financnimi plani, kijih sprejme
skupsdina. Na redni skup5dini 6lani vsako leto obravnavajo in sprelmejo zaklju6ni ra6un.

29. 6len

Financne in materialne listine podpisuje predsednik dru5tva, po pooblastilu skups6ine pa tudi drugpoobla5den dlan, ki ga rahko poobrasti tudi predsednik drustva.
Finandno in materialno poslovanje mora biti v skladu s pravili. Financno in materialno poslovanje
natandneje doloda Pravilnik o finandnem in materialnem poslovanlu.

30. dlen

Delo blagajnika je javno.
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Za pomod in urejanje finandno materialnih zadev lahko dru5tvo zaposlifinandnega strokovnjaka v
skladu z veljavno zakonodajo.

31. dlen

Drustvo ima nepremidno in premidno premoZenje, kije last dru5tva in je vpisano v inventarno knjigo.
Premicno premoZenje manjse vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odloditve predsednika.
Premidno premo2enje se lahko kupiali odtuji na poo'tagi sktepa upravnega odbora, nepremicno pa na
podlagi sklepa skup56ine.

VII. PRENEHANJE DRUSTVN
32. dlen

DruStvo preneha:

-po sklepu skupSdine,

-po samem zakonu.

V primeru prenehanja druStva preide po poravnavi obveznosti premoZenje druStva pravnemu
nasledniku ali sorodnemu drustvu, oz. rokarni skupnosti, kar se navede lrskrepu, v katerem seugotavlja, da je druStvo prenehalo obstajati.

Proradunska sredstva se vrnejo proradunu.

VII. PREHODNE IN KONEruC DOLOEBE
33. dlen

Ta statut je sprejela skupSdina na svoji ustanovni seji dne 21.1.2012 pravilniki bodo sprejeti v roku
enega meseca po registraciji.

Dru5tvo SKSK

m. p.predsednik

* Jaka Bitenc
\ t.-.t\ ,tp,6ecl

Matidna Sleviika druit';l '"i,
Datum 1 ,i :^ rt register Li.rsl€\ ''

Stevilo strgl,i

PodPis uradn; osebe
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