
Na osnovi Zakona o društvih (UL RS št. 60 z dne 20. 10. 1995) je občni zbor Kulturnega društva Glasbena 
Matica Ljubljana na svoji seji dne 15. 05. 1997 sprejel spremembe in dopolnitve dosedanjih pravil društva in 
istega dne sprejel tudi prečiščeno besedilo novih pravil društva.

P R A V I L A   K U L T U R N E G A   D R U Š T V A
G L A S B E N A   M A T I C A

L J U B L J A N A

I. IME IN SEDEŽ DRUŠTVA

1. člen
Društvo se imenuje Kulturno društvo Glasbena Matica Ljubljana (v nadaljevanju: društvo).
Sedež društva je Vegova 5, Ljubljana.
Kratica društva je GM Ljubljana.

2. člen
Društvo vstopa v promet s tretjimi osebami kot pravna oseba zasebnega prava.

3. člen
Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva. V odsotnosti predsednika društva zastopa in predstavlja 
društvo tisti član upravnega odbora društva, ki ga z generalnim ali specialnim pooblastilom za predstavljanje in 
zastopanje pooblasti predsednik društva.

4. člen
Društvo ima za vstopanje v poslovna razmerja s tretjimi osebami svoj pečat, ki je šestero kotne oblike premera 4 
cm, s kratico GM kompozicijsko združeno z liro na sredini, na notranji strani oboda šestero kotnika pa je 
izpisano ime Kulturno društvo Glasbena Matica Ljubljana.

5. člen
Društvo v komuniciranju s tretjimi osebami na vseh svojih poslovnih papirjih uporablja tudi svoj logotip kot 
vizualni razpoznavni znak razlikovanja med drugimi sorodnimi društvi.

6. člen
Posamezne sekcije društva imajo pečat okrogle oblike, s premerom 4 cm, z vtisnjenim grbom lire na sredini, na 
obodu pa poleg navedbe imena društva še razvidno dejavnost sekcije.

7. člen
Zaradi internih potreb razlikovanja uporabe pečatov se glede na bodočo organiziranost društva in njenih 
dejavnosti pečati evidentirajo tudi s tekočimi številkami.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

8. člen
Osnovni namen društva je opravljanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti s poudarkom na glasbenih dejavnostih, 
spodbujanje in razvijanje kulturne ustvarjalnosti članov društva, njegovih simpatizerjev in širšega okolja.

9. člen
Osnovni namen društvo uresničuje z:

- zagotavljanjem pogojev za izvajanje kulturnih programov
- organiziranjem kulturnih prireditev
- izvajanjem kulturno izobraževalnih in vzgojnih programov
- izdajanjem društvenih publikacij
- povezovanjem ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev
- sodelovanjem z društvi Slovencev v zamejstvu in po svetu
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- sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini
- podeljevanjem internih priznanj za dosežke na področju kulture
- obveščanjem javnosti o svojem delovanju
- povezovanjem v zveze kulturnih društev in organizacij
- opravljanjem pridobitnih dejavnosti kot stranskih dejavnosti

10. člen
Društvo lahko ustanavlja tudi sekcije.
Sekcije v svojem imenu nosijo poleg svoje dejavnosti tudi ime društva.
Sekcije nimajo statusa pravnih oseb zasebnega prava.

III. NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJE ČLANSTVA

11. člen
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki sprejme ta pravila, se po njih ravna in ima 
kvalitete, primerne kulturno umetniškim ciljem društva.
Oseba iz prvega odstavka tega člena postane član društva s trenutkom, ko njegov sprejem potrdi upravni odbor 
društva, oziroma odbor sekcije, za katero se je član opredelil.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena lahko član društva postane tudi tujec.

Sekcije lahko za svoje članstvo sprejmejo tudi dodatne pogoje za članstvo v okviru teh pravil.

12. člen
Poleg rednih članov društva iz predhodnega člena teh pravil, ima društvo tudi častne člane, ki jih na predlog 
upravnega odbora društva  imenuje občni zbor društva.

Častni člani društva so lahko pomembne kulturne osebnosti, ki so dale pomemben kulturni prispevek k delovanju 
društva, oziroma osebe, ki so na kakšen drug način dale pomemben prispevek k delovanju in razvoju društva.

Če častni član ni redni član društva, nima pravice glasovanja.

13. člen
Članstvo v društvu preneha:

- s prostovoljnim izstopom
- z izključitvijo
- s smrtjo člana
- s prenehanjem delovanja društva ali sekcije

Prostovoljni izstop člana, smrt člana in prenehanje delovanja društva ugotovi upravni odbor društva.

Izključitev člana iz društva izreče disciplinska komisija društva.

IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA

14. člen
Pravice in dolžnosti članov društva so:

- da spoštujejo pravila društva
- da uresničujejo sklepe organov društva
- da sooblikujejo in uresničujejo program društva
- da si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delo društva
- da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih društva
- da redno plačujejo članarino

15. člen
Ukrepe v zvezi s kršitvami teh pravil izreka disciplinska komisija društva oziroma disciplinska komisija sekcije, 
v kolikor sekcija sprejme, poleg teh pravil, še svoja posebna pravila.
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V. ORGANI DRUŠTVA

16. člen
Organi društva so:

- občni zbor društva
- upravni odbor društva
- predsednik društva
- nadzorni odbor društva
- disciplinska komisija društva

Občni zbor društva

17. člen
Občni zbor društva je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva in ima sledeče pristojnosti:

- sprejema pravila društva in druge potrebne akte
- voli in razrešuje organe društva
- sprejema delovni program, finančni načrt in zaključni račun društva
- ustanavlja komisije in druga delovna telesa društva
- odloča o ustanovitvi in prenehanju delovanja sekcij društva
- odloča o prenehanju delovanju društva
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin društva
- sklepa o uvedbi in višini članarine društva
- imenuje častne člane društva
- odloča o vključevanju in sodelovanju društva z drugimi sorodnimi 
  organizacijami
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v
  skladu z namenom in cilji društva
- odloča o kadrovski politiki društva
- dokončno odloča o izključitvi člana društva

18. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Občni zbor voli 
svoje organe vsaki dve leti.

Izredni občni zbor se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora društva ali na zahtevo 
1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za 
sklic. Če upravni odbor ne skliče izrednega občnega zbora v roku, ga lahko skliče predlagatelj, ki pa mora 
predložiti tudi dnevni red.

19. člen
O sklicu občnega zbora in predloženem dnevnem redu morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred 
sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotna več kot polovica članov društva.

Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje preloži za 30 minut.

Po preteku 30 minut je občni zbor sklepčen, če je na njem prisotnih najmanj 10 članov društva.

Glasovanje je praviloma javno, volitve organov pa praviloma tajne, če občni zbor ne sklene drugače.

Občni zbor sprejema svoje odločitve z večino glasov navzočih članov. Če sklepa o spremembi pravil mora biti 
prisotna več kot polovica članov društva, za sprejem odločitve pa je potrebna dvotretjinska večina prisotnih 
članov. Sklep o prenehanju društva lahko sprejme z 2/3 večino vseh članov društva.
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Upravni odbor društva

20. člen
Upravni odbor društva je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in 
administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma društva po programu in sklepih občnega 
zbora društva.

21. člen
Upravni odbor društva ima sledeče pristojnosti:

- skrbi za uresničevanje programa dela društva
- sklicuje občni zbor društva in pripravi potrebno gradivo za sklic
- izvaja sklepe občnega zbora društva
- opravlja materialno-finančno poslovanje društva
- upravlja s sredstvi društva skladno s temi pravili
- pripravlja predloge aktov društva
- odloča o uresničevanju kadrovske politike društva
- pripravlja predloge poslovne politike društva, delovnih in finančnih
  programov in zaključnih računov
- ustanavlja in ukinja komisije društva
- na predlog predsednika društva imenuje tajnika in blagajnika društva
- odloča o vseh drugih zadevah, ki niso v pristojnosti občnega zbora 
  društva

22. člen
Upravni odbor društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru društva. Izvoli ga občni zbor društva za dobo 
dveh let. 

Upravni odbor društva šteje največ 8 članov. Po svoji funkciji so člani upravnega odbora društva tudi predsednik 
društva in predsedniki sekcij.

Upravni odbor društva sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa njegov pooblaščenec.

Upravni odbor društva se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na dva meseca. Sklepčnost je zagotovljena, če je 
na seji prisotnih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru 
neodločnega izida glasovanja so odločilni glasovi tistih članov upravnega odbora, ki delijo stališče predsednika 
društva.

V nujnih primerih lahko upravni odbor društva sprejema veljavne sklepe tudi na korespondenčnih sejah.

Predsednik društva

23. člen
Predsednik društva je tudi predsednik upravnega odbora društva. Voli ga občni zbor društva za dobo dveh let.

Predsednik društva uresničuje sklepe upravnega odbora in je odgovoren za delovanje društva v skladu s temi 
pravili in pravnim redom Republike Slovenije.

Na osnovi sklepov korespondenčne seje upravnega odbora je predsednik društva pooblaščen, da opravlja vse 
naloge iz pristojnosti upravnega odbora. Sklepe korespondenčne seje pa je predsednik društva dolžan verificirati 
na prvi seji upravnega odbora.

24. člen
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik 
društva, za vodenje finančno materialnega poslovanja pa blagajnik društva. Za svoje delo lahko po sklepu 
upravnega odbora društva prejemata nagrado.
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Nadzorni odbor društva

25. člen
Nadzorni odbor društva spremlja in nadzoruje skladnost delovanja društva s pozitivnimi predpisi Republike 
Slovenije in temi pravili. Izvoli ga občni zbor društva za dobo dveh let. Odgovoren je občnemu zboru društva, 
kateremu tudi poroča o svojih ugotovitvah.

Nadzorni odbor društva je sestavljen iz treh članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika odbora.

Član nadzornega odbora ne more biti predsednik društva, prav tako ne člani upravnega odbora društva ali odbora 
sekcije.

Člani nadzornega odbora društva so vabljeni na seje upravnega odbora društva oziroma odbora sekcije, vendar 
nimajo pravice odločanja.

Nadzorni odbor društva se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno ob pregledu poslovanja, s poudarkom na 
pregledu finančnega poslovanja društva oziroma pregledom njegovega zaključnega računa.

Nadzorni odbor društva je dolžan sporočiti upravnemu odboru društva vse nepravilnosti v zvezi s finančnim in 
materialnim poslovanjem društva oziroma sekcije.

V kolikor nadzorni odbor društva ugotovi, da je umestna revizija finančnega poslovanja društva oziroma sekcije, 
jo lahko sproži pri ustrezni instituciji Republike Slovenije, pristojni za revidiranje finančnega poslovanja.

Disciplinska komisija društva

26. člen
Voli jo občni zbor za dobo dveh let. Sestavljajo jo trije člani in dva namestnika. Člani izmed sebe izvolijo 
predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. 

Disciplinska komisija društva vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu s pravili društva. 

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
- kršitve določb pravilnika društva
- nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu
- neizvrševanje sklepov organov društva
- dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu društva

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s pravili in disciplinskim pravilnikom društva izreče 
disciplinska komisija so:

- opomin
- javni opomin
- izključitev

Disciplinska komisija društva lahko za izrek ukrepov po potrebi sprejme tudi posebna pravila za način 
ugotavljanja kršitev ter izreka ukrepov.

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot drugostopenjski 
organ. Odločitev občnega zbora društva je dokončna in zoper njo ni pritožbe in drugih izven društvenih pravnih 
sredstev.

VI. SEKCIJE DRUŠTVA

27. člen
Društvo lahko ustanavlja sekcije, ki so del dejavnosti društva. Za svoje delovanje lahko sprejmejo svoja pravila, 
skladno s pravili društva ali pa za svoje delovanje analogno uporabljajo pravila društva.
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28. člen
Organi sekcije so:

- občni zbor sekcije
- odbor sekcije
- predsednik sekcije

29. člen
Organi sekcij delujejo samostojno v okviru pravil društva.

30. člen
Najvišji organ sekcije je občni zbor sekcije. Sprejema lahko vse splošne akte sekcije, voli in razrešuje 
predsednika sekcije in odbor sekcije. Sprejema delovne programe, finančne načrte in poročila o poslovanju 
sekcije ter odloča o drugih zadevah, ki so po naravi stvari v njegovi pristojnosti.

31. člen
Odbor sekcije, ki ga vodi predsednik sekcije, lahko za svoje delovanje analogno uporablja procesualne določbe 
delovanja upravnega odbora društva ali pa si v okviru pravil sekcije predpiše svoje delovno območje in način 
funkcioniranja.

32. člen
Predsednik sekcije je tudi predsednik odbora sekcije in kot izvršilni organ izvaja sklepe odbora sekcije. Za 
predsednika sekcije se analogno uporabljajo določbe, ki po pravilih društva veljajo za predsednika društva ali pa 
se ravna po določbah pravil sekcije.

33. člen
Zadeve s področja delovanja sekcij društva , ki s temi pravili niso podrobneje opredeljene, lahko opredelijo 
sekcije s svojimi akti skladno s pravili društva. Sekcije so za svoje delo odgovorne organom društva.

VII. FINANCIRANJE DRUŠTVA IN NAČIN OPRAVLJANJA NADZORSTVA NAD RAZPOLAGANJEM S 
FINANČNIMI SREDSTVI

34. člen
Prihodki društva so:

- članarina
- sredstva iz materialnih pravic društva
- sredstva, pridobljena od državnih organov in lokalnih skupnosti
- darila, volila ter prispevki posameznikov, organizatorjev in donatorjev
- drugi prihodki

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni 
zbor društva. Na rednem občnem zboru društva člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

35. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno materialnem poslovanju v 
katerem društvo tudi določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, 
ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.

Društvo ima svoj žiro račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet.
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VIII. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA

36. člen
Društvo preneha na način in pod pogoji, ki jih določa zakon ali s sklepom občnega zbora, ki mora sklep sprejeti z 
2/3 večino vseh članov društva. V primeru prenehanja delovanja društva preide premoženje v last Zveze 
kulturnih društev Slovenije.

IX. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA DRUŠTVA

37. člen
Društvo zagotavlja javnost svojega dela s tem, da je odprto sredstvom informiranja in drugim institucijam, ki jim 
je dolžno poročati o svojem delu.

X. PRIDOBITNA DEJAVNOST DRUŠTVA

38. člen
Društvo lahko neposredno opravlja tudi pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih za opravljanje teh dejavnosti 
določa zakon. Prihodki iz teh dejavnosti so prihodki društva in se lahko uporabljajo samo skladno z zakonom in 
pravili društva.

Formiranje in delitev teh dohodkov je na osnovi delovnih programov predmet finančnih načrtov in zaključnih 
računov društva.

39. člen
Za odločanje o ustanavljanju pridobitnih dejavnosti društva je, na osnovi delovnih programov, finančnih načrtov 
in zaključnih računov, pristojen upravni odbor društva.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

40. člen
Do zaključka postopka za denacionalizacijo premoženja društva opravlja vsa tozadevna dejanja z neomejenimi 
pooblastili upravni odbor društva, ki je bil imenovan na občnem zboru društva dne 24. 04. 1997.

Po pravnomočno končanem postopku za denacionalizacijo premoženja društva je upravni odbor društva dolžan 
sklicati izredni občni zbor društva, ki bo na predlog upravnega odbora društva sprejel sklepe v zvezi z nadaljnjim 
delovanjem društva.

Upravni odbor društva mora sklicati občni zbor društva v smislu predhodnega odstavka najkasneje 30 dni po 
pravnomočnosti sodnega sklepa.

V kolikor bo nepremično premoženje vrnjeno društvu v naravi, se s temi pravili pooblašča upravni odbor 
društva, da lahko že pred občnim zborom sklene najemne oziroma zakupne pogodbe s sedanjimi najemniki 
poslovnih oziroma stanovanjskih prostorov.

Društvo lahko oživi vse pridobitne dejavnosti, ki mu jih je z odločbo o konfiskaciji prepovedala opravljati 
takratna Narodna vlada Slovenije. Poleg teh dejavnosti pa lahko društvo na način in ob pogojih zakona ter teh 
pravil opravlja tudi druge pridobitne dejavnosti katerih namen je financiranje temeljnih, ne pridobitnih dejavnosti 
društva.
Po končanem postopku denacionalizacije bo občni zbor društva sprejel spremembe in dopolnitve teh pravil, ki 
bodo natančneje regulirale pogoje in način opravljanja pridobitnih dejavnosti iz dosedanjih prehodnih in končnih 
določb.

41. člen
Dosedanji člani društva s sprejemom teh pravil ohranijo status člana društva oziroma sekcije.
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42. člen
Sekcija Mešani pevski zbor Kulturnega društva Glasbena Matica Ljubljana deluje še naprej v skladu s temi 
pravili ali pa sprejme svoja pravila, ki pa morajo biti skladna s temi pravili.

43. člen
Društvo bo za delovanje svojih sekcij in razpolaganje s finančnimi sredstvi odprlo ustrezne pod račune, s 
katerimi bodo sekcije razpolagale samostojno v okviru svojih pravil.

Sredstva, ki jih pridobijo sekcije so njihova lastna sredstva s katerimi lahko razpolagajo samostojno v okviru 
svojih pravil.

44. člen
Finančna sredstva društva na dan sprejema teh pravil se rezervirajo za tekoče potrebe delovanja društva in 
izvajanje programa Mešanega pevskega zbora Kulturnega društva Glasbena Matica kot sekcije.

V smislu predhodnega odstavka tega člena se sredstva načelno rezervirajo v razmerju 30 : 70 v korist Mešanega 
pevskega zbora.

S tako rezerviranimi sredstvi razpolaga upravni odbor društva oziroma odbor sekcije.

Del sredstev, rezerviranih za delovanje društva, je namenjen za plačevanje stroškov v zvezi z dokončanjem 
postopka za denacionalizacijo in minimalne profesionalne organiziranosti, ki izhaja iz zakona in bodočih pod 
zakonskih predpisov na njegovi osnovi.

45. člen
Gospod Avgust Pevec s sprejemom teh pravil zadrži status častnega predsednika.

46. člen
Z dnem sprejema teh pravil društva prenehajo veljati dosedanja pravila društva.

Tajnik društva: Predsednik društva:
Mateja Gašperlin-Krek Dr. Anton Vengušt

Ljubljana, 22. 05. 1997

Ta pravila so bila s številko dopisa Jr 026-459/97 z dne 09. 12. 1997 potrjena na Upravni enoti Ljubljana, Sektor 
za upravne notranje zadeve, Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2. KD Glasbena Matica je vpisana v register 
društev pod zaporedno številko 710 (prej 464). Njena matična številka je 5135109.

Predsednik društva:
Dr. Anton Vengušt

Ljubljana, 15. 12. 1997


