
Na ustanovni skupščini, dne 22. septembra 2008 je Društvo Temno nebo Slovenije sprejelo 
naslednji 

STATUT DRUŠTVA 
 

IME, SEDEŽ IN NAMEN 

1. člen 

1.1 Ime društva je "Društvo Temno nebo Slovenije''. 
1.2. Sedež društva je v Ljubljani.  

1.3. Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki je pravna 
oseba in deluje na območju Republike Slovenije. 

 

2. člen 

2.1 Nameni in cilji društva so: 
 (a)  Ozaveščanje javnosti o negativnih učinkih svetlobnega onesnaževanja 

 (b)  Spodbujanje raziskav o učinkih svetlobnega onesnaževanja 

 
(c)  Meritve stanja svetlobnega onesnaževanja (monitoring) ter obveščanje pristojnih državnih 

institucij in javnosti 
 (d)  Raziskovalna dejavnost 

 (e)  Svetovanje glede kakovostne razsvetljave 

 
(f)  Povezovanje društev in drugih organizacij s področja astronomije, biologije, medicine, 

naravovarstva in drugih področij, povezanih s svetlobnim onesnaženjem 
 (g)  Prirejanje izobraževalnih dogodkov (seminarji, delavnice, konference, šolanja ipd.) 

 (h)  Mednarodno sodelovanje s strokovnimi organizacijami s področja delovanja društva 
 (i) Spodbujanje kakovostnega projektiranja razsvetljave. 
 

NALOGE DRUŠTVA IN VIRI PRIHODKOV 

3. člen 

3.1 Člani društva opravljajo za uresničevanje namenov in ciljev društva naslednje naloge: 

 
(a) zbiranje sredstev za društveno dejavnost na načine, ki so navedeni v členu 3.2 tega 

statuta, 

 
(b) zbiranje, obdelava in priprava informacij o problematiki svetlobnega onesnaževanja in 

varovanja temnega neba, 

 (c) sodelovanje s pristojnimi inštitucijami, državnimi organi in drugimi organizacijami, 
 (d) pomoč članom pri zbiranju informacij na področju delovanja društva, 

 (e) vzpodbujanje članov in nečlanov za raziskovanje na področju delovanja društva, 

 
(f) dajanje iniciative za zakonodajne in upravne ter druge podobne ukrepe z uporabo 

rezultatov raziskav, če le-ti služijo dejavnosti društva, 

 
(g) prirejanje javnih akcij v skladu s predpisi s tega področja za predstavitev ciljev in 

dejavnosti društva ter ozaveščanje javnosti na področju varovanja in ohranjanja temnega 
neba 

 (h) prirejanje posvetovanj, predavanj, ekskurzij in študijskih potovanj za svoje člane, 



 

 
(i) vzpostavljanje in vzdrževanje stikov z društvi in organizacijami doma in v tujini, ki imajo 

podobno dejavnost, zlasti z organizacijami na področju astronomije ter varstva okolja in 
narave 

3.2  Viri dohodkov društva so: 
 (a) članarina, 
 (b) darila in prispevki donatorjev, 

 (c) subvencije in javna sredstva, 
 (d) dohodki iz lastne dejavnosti, skladno s členom 3.3. 
 (e) drugi dohodki. 

3.3. Člani društva lahko za uresničevanje namenov in ciljev društva opravljajo tudi naslednje 
pridobitne dejavnosti, povezana z nameni in cilji društva:  

 
(a) izdajanje publikacij v skladu s predpisi s tega področja za predstavitev ciljev in 

dejavnosti društva, 

 (b) 
 prodaja promocijskih artiklov, ki so povezani z dejavnostjo društva in niso profitne 
narave 

 (c)  razvoj in prodaja merilne opreme, specifične za raziskovanje kakovosti nočnega neba 
3.4. Pridobitna dejavnost društva se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi in v obsegu 

potrebnem za doseganje namena in ciljev društva. Namen društva Temno nebo ni ustvarjanje 
dobička ali izključno opravljanje pridobitne dejavnost. 

 

ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI DELA 

4. člen 

4.1 Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. 

4.2 Ožjo javnost društvo obvešča: 
 (a) z objavami na zaprtem delu spletnega portala društva 
 (b) z izdajo internega glasila društva, 

 (c) s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva. 
4.3 Širšo javnost društvo obvešča: 

 
(a) s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge osebe, ki 

izkažejo tak interes, 
 (b) prek javnega spletnega portala društva in drugih sredstev javnega obveščanja. 

4.4 Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva. 
 

ČLANSTVO IN PRENEHANJE ČLANSTVA 

5. člen 

5.1 Društvo ima redne, podporne in častne člane. 
5.2 Redni člani društva so lahko domače ali tuje fizične osebe, če se obvežejo k sodelovanju v 

društvu in redno plačujejo članarino v znesku, ki ga določi skupščina. Redni člani so lahko tudi 
društva ali organizacije, ki delujejo na sorodnem področju. Taka društva ali organizacije imajo 
pri glasovanju le en glas. 

5.3 Častni člani so lahko domače ali tuje fizične osebe, imenovane s strani skupščine na predlog 
izvršnega odbora. 



 
5.4 Društvo ima lahko tudi podporne člane ali sponzorje, ki so lahko fizične ali pravne osebe. 

Medsebojne pravice in obveznosti v takem primeru uredita društvo in podporni član oz. 
sponzor s posebno pogodbo. Podporni člani lahko sodelujejo na skupščinah, nimajo pa pravice 
odločanja. 

 

6. člen 

6.1. V društvo se lahko včlani vsak posameznik, ki poda pisno prošnjo, s čimer se obveže k 
sodelovanju v društvu in rednemu plačevanju članarine. V društvo se lahko včlani tudi pravna 
oseba, katere dejavnost je sorodna dejavnosti društva. Tudi pravna oseba mora vložiti pisno 
prošnjo, se obvezati k sodelovanju in rednemu plačevanju članarine. 

6.2 Izvršni odbor ugotavlja izpolnjevanje pogojev za članstvo. O svojih ugotovitvah seznanja 
skupščino. 

6.3 Častni člani so imenovani s sklepom skupščine na predlog izvršnega odbora. 
 

7. člen 

7.1 Članstvo v društvu preneha: 
 (a) s smrtjo, v primeru fizičnih oseb, oz. s prenehanjem pravne osebe, v primeru pravnih oseb. 

 
(b) z izstopom: Izstop je možen le ob koncu leta s pisno izjavo člana, ki jo je treba predložiti 

izvršnemu odboru. Obveznosti za naslednje leto prenehajo, če je izjava o izstopu podana 
do konca oktobra tekočega leta. 

 
(c) s črtanjem: Redni član je črtan iz društva, če kljub opominu ne plača članarine za dobo 

dveh let. O črtanju odloča izvršni odbor, na pritožbo člana dokončno odloči skupščina. 
 (d) s prenehanjem obstoja društva 
 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 

8. člen 

8.1 Člani društva imajo naslednje pravice: 

 (a) da volijo in so izvoljeni v organe društva, 
 (b) da sodelujejo pri delu organov društva, 

 (c) da dajejo predloge organom društva za delo in izpolnjevanje nalog, 

 (d) da sprejmejo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe, 

 (e) da prisostvujejo na vseh prireditvah in akcijah društva v okviru njegovih dejavnosti. 
8.2 Člani društva imajo naslednje dolžnosti: 
 (a) da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

 
(b) da spoštujejo ta statut ter odločbe in sklepe organov društva ter deklaracije in druge 

dokumente, 

 
(c) da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa 

društva, 
 (d) da redno plačujejo članarino, 

 (e) da skrbijo za sredstva, s katerimi društvo razpolaga. 
 



ORGANIZACIJA DRUŠTVA 

9. člen 

9.1 Organi društva so: 

 (a) skupščina, 
 (b) izvršni odbor, 
 (c) nadzorni odbor. 
 

SKUPŠČINA DRUŠTVA 

10. člen 

10.1 Najvišji organ društva je skupščina, ki voli druge njegove organe. Pristojna je za sprejemanje 
končnih odločitev glede vseh vprašanj, ki se nanašajo na društvo. Sestavljajo jo vsi redni in 
častni člani. 

10.2 Skupščina je lahko redna ali izredna. 
10.3 Redna skupščina društva se vrši enkrat letno, in sicer v prvih šestih mesecih tekočega leta. Na 

tej skupščini se obravnava in potrdi finančno poslovanje za preteklo leto. 

10.4 Izvršni odbor skliče skupščino najkasneje dva tedna pred dnevom, za katerega je sklicana, 
tako da v pisnem vabilu vsem rednim in častnim članom navede kraj in čas zasedanja ter 
dnevni red. Člani lahko predlagajo spremembo dnevnega reda najkasneje 8 dni pred 
začetkom skupščine, z naslovitvijo svoje pisne zahteve na izvršni odbor. 

10.5 Izredno skupščino skliče izvršni odbor po potrebi. Skliče jo lahko na svojo pobudo, na 
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredna skupščina sklepa o 
svari, za katero je sklicana. Izvršni odbor je dolžan sklicati skupščino v roku 1 meseca po 
prejemu zahteve za sklic. Če izvršni odbor izredne skupščine ne skliče v roku 1 meseca po 
prejemu zahteve za sklic, jo skliče predlagatelj. 

10.6 Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob 
predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 30 minut, nakar skupščina 
veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 5 članov.  

10.7 Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi 
statuta ali o prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini 
navzočih članov in da prisostvuje skupščini najmanj polovica članov. Način glasovanja določi 
skupščina. 
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem 
društva, kot npr. predstavniki državnih organov, predstavniki sponzorjev, mediji in občani 
nasploh, vendar pa imajo le pravico posvetovalnega glasu in ne morejo glasovati ter odločati 
o zadevah, o katerih sklepa skupščina. 

10.8 Skupščino odpre predsednik ter jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega predsedstva. 
Poleg tega skupščina izvoli še zapisnikarja in overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi druge 
delovne organe. 

10.9 Skupščina: 
 (a) sklepa o dnevnem redu, 

 (b) razpravlja o delu in poročilu izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njem, 
 (c) sprejema delovni program društva, 
 (d) sprejema letno poročilo 

 (e) odloča o pritožbah zoper odločbe in sklepe izvršnega odbora, 
 (f) sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za preteklo leto, 
 (g) sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut in druge splošne akte društva, 



 (h) z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane izvršnega odbora in nadzornega 
odbora, 

 (i) odloča o prenehanju in združitvi društva, 
 (j) določa višino članarine. 
 O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik delovnega predsedstva in 

overitelj zapisnika. 
 

IZVRŠNI ODBOR IN POSEBNE OBVEZNOSTI POSAMEZNIH ČLANOV IZVRŠNEGA 
ODBORA 

11. člen 

11.1 Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Sestavljajo ga trije člani: predsednik in 
dva člana. Predsednik (v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa njegov namestnik) 
posamič zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organi, pri čemer mora spoštovati 
navodila izvršnega odbora. Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema skupščinama po 
smernicah, sprejetih na skupščini. 

11.2 Izvršni odbor je pristojen za odločanje glede vseh vprašanj, razen vprašanj, ki so v izključni 
pristojnosti skupščine, še posebej pa mora: 

 
(a) pripraviti letno poročilo in finančno poročilo za preteklo leto ter predračun stroškov za 

tekoče leto, 

 (b) pripraviti dnevni red za zasedanje skupščine, 
 (c) sklicevati redna in izredna zasedanja skupščine, 
 (d) skrbeti za izvrševanje sklepov skupščine, 

 
(e) upravljati s premoženjem društva, pri čemer za to po potrebi lahko pritegne ustrezne 

strokovnjake, 
 (f) sprejemati redne člane, 

 
(g) pripraviti ustrezne predloge in obrazložitve za odločanje na skupščini društva v zvezi s 

častnimi člani, 

 (h) pripraviti predlog višine članarine in drugih prispevkov članov za delovanje društva. 
11.3 Člane izvršnega odbora voli skupščina za dobo enega leta, z možnostjo ponovne izvolitve. 
11.4 Izvršni odbor veljavno sklepa, če so prisotni vsi trije člani in če za določen sklep glasujeta 

vsaj dva člana. 

11.5.  Izvršni odbor odloča o spremembi naslova društva. 
 

12. člen 

12.1. Predsednik zastopa društvo v razmerjih s tretjimi osebami. 
12.2. Izvršni odbor je odgovoren za finančno poslovanje društva, za organizacijska vprašanja in za 

administrativno poslovanje društva. 
 

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE 

13. člen 

13.1. O finančnem in materialnem poslovanju društva odloča skupščina, skladno s finančnim 
pravilnikom društva. Finančni pravilnik društva bo sprejet v roku 90 dni od datuma 
registracije društva. 

13.2. Izvršni odbor imenuje blagajnika, ki je lahko član društva ali zunanji strokovnjak. 



13.3. Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi načeli, ki veljajo za 
društva, ter v skladu z veljavnimi predpisi. 

13.4. Finančno poslovanje društva se odvija preko ustreznega računa pri izbrani banki. Člani 
izvršnega odbora vodijo finančno poslovanje društva po pravilniku o materialno-finančnem 
poslovanju. 

13.5. Denarna sredstva društva vodi blagajnik v blagajniški knjigi. 
13.6. Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in blagajnik. Odredbodajalec je 

predsednik društva. 

13.7. Delo blagajnika  je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno 
poslovanje društva. 

 

NADZORNI ODBOR 

14. člen 

14.1. Nadzorni odbor je sestavljen iz enega člana, ki ga izvoli skupščina za dobo enega leta. 
14.2. Nadzorni odbor zlasti skrbi za kontrolo nad finančnim poslovanjem društva in pripravlja letna 

poročila o finančnem poslovanju ter spremlja delo izvršnega odbora med dvema 
skupščinama. Odgovoren je skupščini in ji mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu. 

14.3 Član nadzornega odbora ne more biti hkrati člani izvršnega odbora. Ima pravico udeleževati 
se vseh sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja. 

 

PRENEHANJE DRUŠTVA 

15. člen 

15.1 Društvo lahko preneha po volji članov, s spojitvijo z drugimi društvi, s pripojitvijo k drugemu 
društvu ali po samem zakonu. V primeru prenehanja po volji članov o prenehanju društva 
odloča skupščina z dvotretjinsko večino vseh navzočih članov v skladu z 10.7 členom tega 
statuta. 

15.2 Pravni naslednik društva je subjekt v skladu z zakonom o društvih. 
 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

16. člen 

16.1 Ta statut je bil sprejet na ustanovni skupščini na svojem zasedanju dne, 22. septembra 2008 in 
spremenjen na skupščini dne, 30. septembra 2008. 

 

Zastopnik društva – predsednik društva: 

Herman Mikuž 


