Na podlagi 9.in 33.clena Zakona 0 drusfvih ( Ur.L. RS, sf. :60120.10.1995) se
ljubifeljska kulfuma drusfva z obmocja MO Ljubljana povezujejo v Zvezo kulfurnih
drusfev Ljubljana, da bi v njej uresnicevala svoje skupne cilje na nacin, ki jih
opredeljuje fa

STATUT
I'. TEMELJNA NACELA
i.elen
Zveza kulturnih drustev Ljubljana ( v nadaljevanju : ZKD Ljubljana) je samostojno,
prostovo/jno in nepridobitno zdruzenje /jubiteJjskih ku/turnih drustev z obmocja
Mestne obcine Ljubljana in na tem obmocju nadaljuje delo obcinskih zvez ku:iturnih
organizacij Ljubljana Bezigrad, Ljub:ljana Center, Ljubljana Moste Polje, Ljubljana
Siska, Ljubljana Vic Rudnik in Zveze kulturnih organizacij mesta Ljubljana.
Ljubiteljska kulturna drustva se povezujejo vanjo, da bi:
- prek nje uveljavljala svoje skupne potrebe in interese za delovanje in razvoj
Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- doloeala kriterije in meril'a za sofinanciranje Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti
na obmocju mesta,
- skrbela za spodbujanje strokovnega dela in stem za izvedbeno kakovost
Ijubite ~skih kulturnih programov,
- oblikovala, organizirala in izvajala skupne kulturne prireditve in programe ter stem
bogatila kulturno zivljenje v mestu,
- organizirala strokovna sreeanja in izobrazevanje za potrebe Ijubiteljskih kulturnih
dejavnosti,
- s priloznostnim zaracunavanjem kulturnih programov, organiziranjem teeajev in
seminarjev za potrebe Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti, skladno z veljavnimi predpisi,
ki urejajo posamezno dejavnost, opravljali prek nje pridobitno dejavnost,
- seznanjala javnost s problematiko in dosezki Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- zagotovila izvajanje strokovnih, administrativnih, financnih ter drugih opravil
za potrebe zveze.

II. SPLOSNE DOLOCBE

2.elen
ZKD Ljubljana je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa jo predsednik, v njegovi
odsotnosti pa podpredsednik ZKD Ljubljana.
Sedez ZKD Ljubljana je v Ljubljani, Krekov trg 2.

3.elen
ZKD Ljubljana se po potrebi povezuje s sorodnimi organizacijami doma in na tujem.
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4.clen
Z'KD Ljubljana ima svoj peeat okrogle oblike premera 30 mm in peeat okrogle oblike,
premera 20 mm. Ob robu obeh peeatov je napisano : Zveza kulturnih drustev
Ljubljana, v sredini pa : Ljubljana, Krekov trg 2.

5.clen
Delo ZKD Ljubljana je javno, za kar je odgovoren predsednik ZKD Ljubljana, ki je
hkrati pooblaseen, da daje informacije v zvezi z njenim del'om.
Javnost dela zagotavlja ZKD Ljubljana:
- s pravico vpogleda clanov v zapisnike organov zveze,
- prek pisnih obvestil clanom,
- prek javnih medijev.
ZKD Ljubljana obvesea sirso javnost 0 svojem delu tako, da omogoea predstavnikom
sredstev javnega obveseanja navzocnost na sejah svojih organov, organi,zira tiskovne
konference ter vabi na seje svojih organov predstavnike z8linteresiranih ustanov,
organizacij in predstavnike javnih obcil.

III. CLANSTVO

6.clen
Clanstvo v Z~D Ljubljana je prostovoljno.
Ciani ZKD Ljubljana so lahko Ijubiteljska kulturna drustva z obmocja mestne obcine
Ljubljana, ki neprofitno izvajajo Ijubiteljske kulturne programe na podrocju vokalne in
instrumentalne glasbe, plesne, mazoretne, folklorne, gledaliske, literarne, lutkarske,
likovne, foto, video ,in filmske dejavnosti.
Kulturno drustvo se vclani v ZKD Ljubljana tako, da na njen upravnil odbor naslovi
vlogo za clanstvo, kateri prilozi: potrdilo 0 vpisu v register drustev, izvod veljavnega
statuta drustva, obvestilo Zavoda RS za statistiko 0 razvrstitvi po dejavnostih, ziro
racun drustva ter izjavo, da sprejema statut ZKD Ljubljana.
vlogi odloea upravni odbor ZKD Ljubljana.
Zoper sklep upravnega odbora se lahko vlagatelj pisno pritozi na skupsCino ZKD
Ljubljana.

o

7.clen
Clanstvo v ZKD Ljubljana preneha :
- s prostovoljnim izstopom,
- s prenehanjem clana ,
- z njegovo izkljucitvijo na podlagi odlocitve eastnega razsodisea.
Clan prostovoljno izstopi iz ZKD Ljubljana, ce upravnemu odboru ZKD Ljubljana
najkasneje v 15 dneh po sprejemu take odloCitve poslje pisno izjavo 0 odstopu.
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Bivsi clan je odgovoren za vse svoje obveznosti do ZKD Ljubljana, ki so nastale do
dneva izstopa.
8.clen

Pravice clanov ZKD Ljubljana so :
- da sodelujejo pri del,u organov ZKD LjublJana, da volijo te organe in so vanje
izvoljeni,
- da od organov ZKD Ljubljana zahtevajo obravnavanje problematike s podrocja
Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti ter s podrocja dela organov ZKD Ljubljana,
- da zahtevajo sklic izrednega zasedanja skupscine ZKD Ljubljana,
- da od organov ZKD Ljubljana dob;jo vse informacije 0 vprasanjih, ki so jih ti po tem
statutu dolzni resevati,
- da izstopijo iz clanstva ZKD Ljubljana.

9.cl:en
Dolznosti clanov ZKD Ljubljana so :
- da spostujejo ta statut in druge splosne akte ZKD Ljubljana,
- da sodelujejo pri delu organov ZKD Ljubljana,
- da v rokih in na nacin, ki jih dolocijo organi ZKD Ljubljana, posredujejo verodostojne
podatke 0 svojem delu in poslovanjlJ.

10.clen
ZKD Ljubljana ima lahko tudi svoje sponzorje. Sponzorji so lahko fizicne ali pravne
osebe, ki material no, moralno ali kako drugace podpirajo kulturne akcije ZKD
Ljubljana.
Sponzorji lahko sodelujejo na sejah skupscine ZKD Ljubljana, nimajo pa pravice
odloeanja.

IV. ORGANI ZKD LJUBLJANA
11.clen
Organi ZKD Ljubljana so :
- skupscina ,
- upravni odbor,
- nadzomi odbor,
- eastno razsodisce.
Ciani organov ZKD Ljubljana imajo pravico do nadomestila stroskov, razen za
zasedanje skupscine. Predsedniku in podpredsedniku ZKD Ljubljana se lahko
izplaeajo nagrade za delo, vendar letno najvec do visine treh izhodiscnih plac za
I.tarifni razred za negospodarske dejavnosti. 0 izplacilu odloea upravni odbor.
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Skupscina ZKD Ljubljana
12.clen
Najvisji organ upravljanja ZKD Ljubljana je skupscina. Vsak clan delegira vanjo po
enega predstavnika.
Stevilo delegatov skupscine je enako stevilu clanov ZKD Ljubljana.
13.clen
Mandat clana organov ZKD Ljubljana traja stiri leta. Moina je neomejena ponovna
izvolitev, mandat pa lahko tudi predeasno preneha, ee clan organa ZKD Ljubljana
odstopi oz., ee ga kulturno drustvo odpokliee.

14.clen
Skupscina ZKD Ljubljana zaseda praviloma enkrat letno, vsake stiri leta pa voli
svoje organe ter predsednika in podpredsednika ZKD Ljubljana.
Redno zasedanje skupscine ZKD Ljubljana sklicuje njen predsednik, lahko pa tudi
od njega pooblaseeni clan upravnega odbora.
Redno zasedanje skupscine mora biti sklicano najmanj stirinajst dni vnaprej. Sklic
zasedanja mora vsebovati pred'iog dnevnega reda in njegovo obraz'l oiitev.

15.clen
Izredno zasedanje skupscine ZKD Ljubljana mora skl'icati predsednik ZKD Ljubljana
na zahtevo :
- 1/3 clanov,
- upravnega odbora,
- nadzornega odbora.

Izredno zasedanje skupscine ZKD Ljubljana mora biti sklicano najkasneje v enem
mesecu po pisno obrazloieni zahtevi, sicer ga lahko skliee predlagatelj.
Uvodno obrazlozitev na izrednem zasedanju skupscine ima predlagatelj izrednega
zasedanjra.
Na izrednem zasedanju skupscine se sklepa Ie 0 zadevi, zaradi katere je bilo izredno
zasedanje skupscine sklicano.
16.clen
Sikupscina ZKD Lj,ubljana sklepa veljavno, ce je navzoGa vee kot polovica delegatov
clanov. Sklepe sprejema z vecino glasov prisotnih delegatov.
Ce seja skupscine ni sklepcna, se zasedanje odlozi za 30 minut. Po poteku tega
Gasa je zasedanje skupscine sklepcno, ce se ugotovi, da so bili vabljeni vsi ciani ter je
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na njej prisotnih najmanj 20 delegatov clanov. Ti sprejemajo veljavne sklepe z
vecino glasov prisotnih delegatov clanov, razen v primeru, Ce je za posamezno
vprasanje predvidena drugacna vecina clanov.
Glasovanje je praviloma jayn~, lahko pa se ciani na zasedanju odlocijo tudi za tajno
glasovanJe.
Volitve organov ZKD Ljubljana so praviloma tajne.

i7.clen
Skupscina ZKD Ljubljana ima naslednje naloge :
- izvoli del'ovno predsedstvo,
- sklepa 0 dnevnem redU seje,
- sprejema statutin druge akte ZKD Ljubljana,
- doloCa programsko in poslovno politiko ZKD Ljubljana,
- sprejema izhodisCa za pripravo .Ietnega programa in financnega nacrta ZKD
Ljubljana,
- sprejema zakljucni racun ZKD Ljubljana,
- voli in razresuje predsednika in podpredsednika ZKD ljubljana,
- voli clane upravnega odbora ZKD Ljubljana,
- voli nadzomi odbor,
- voli Castno razsodisCe,
- doloCa pravila za podeljevanje priznanj za dosezke v Ijubiteljski kulturi,
- razpravlja in sklepa 0 drugih zadevah s podrocja Ijubite'ljskih kultumih dejavnosti,
- dokoncno odloCa 0 izkljucitvi clana ZKD Ljubljana,
- odloCa 0 drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in ciani ZKD Ljubljana ter so v
skladu z nameni in cilji ZKD Ljubljana,
- odloCa 0 prenehanju delovanja ZKD Ljubljana.

o delu skupscine se vodi zapisnik,

ki ga podpisejo predseduJoci, zapisnikar in dva

overovatelja.

Upravni odbor ZKD Ljubljana

i8.clen
Upravni odbor ZKD LjubUana je izvrsilni organ skupscine ZKD Ljubljana. Izvoljen je za
4 leta.
Sestavlja ga 7 (sedem) clanov.
Po polozaju so CIani upravnega odbora :
- predsednik ZKD Ljubljana,
- podpredsednik ZKD Ljubljana,
v njem pa je se 5 clanov, ki jih izmed predstavnikov clanov izvolijo delegati clanov
na zasedanju skupscine ZKD Ljubljana.
Delo upravnega odbora vodi predsednik, ki je hkrati predsednik ZKD Ljubljana.

i9.clen
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat letno.
Veljavno sklepa, Ceje na seji navzoCa vecina clanov, sklepe pa sprejema z vecino
glasov prisotnih cia nov.
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o seji se vodi zapisnik, ki mora vsebovati :
- zaporedno stevilko in datum seje,
- sprejeti dnevni red,
- podatke 0 vabljenih in prisotnih clanih,
- zapis sprejetih sklepov.

20.clen
Upravni odbor ZKD Ljubljana :
- izvaja programsko in poslovno politiko ter sklepe skupscine ZKD Ljubljana,
- sprejema letni program in financni, nacrt ZKD Ljubljana,
- doloCa kriterije in merila za sofinanciranje programov Ijubiteljskih kulturnih
dejavnosti,
- oblikuje predloge normativnih aktov ZKD Ljubljana,
- ustanavlja strokovne odbore in komisije, imenuje njihove clane in vodstvo ter jim
doloCa mandat,
- sprejema pravilnik 0 financno materialnem poslovanju ZKD Ljubljana,
- sprejema poslovnike in pravilnike s podrocja svojih pristojnosti,
- oblikuje predloge pravil in podeljuje priznanja za dosezke v Ijubiteljski kulturi,
- doloCa sistemizacijo strokovne sluzbe ZKD Ljubljana ter skl'epa pogodbe 0
zaposlovanju delavcev, ki za nedolocen ali doloren cas opravljajo dela in naloge za
potrebe ZKD Ljub'ljana,
- imenuje sekretarja upravnega odbora,
- zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper clane, ki krsijo statut ZKD Ljubljana,
- skrbi za obvesCanje javnosti 0 problematiki in dosezkih Ijubiteljskih kulturnih
dejavnosti,
- opravlja druge naloge, za katere ga zadolzi skupscina ZKD Ljubljana.

Nadzorni odbor
21.clen
Nadzorni odbor je organ skupscine ZKD Ljubljana. tzvoli ga skupscina izmed
predstavnikov clanov ZKD Ljubljana za obdobje stirih let. Ciani nadzornega odbora
izmed sebe izvolijo predsednika.
Clan je lahkoizvoljen veckrat zapored.
Nadzorni odbor ima predsednika in dva clana.

22.clen
Nadzorni odbor nadzoruje financno poslovanje ZKD ljubljana, izvajanje pravilnikov,
sklepov in delovnih obveznosti organov ZKD Ljubljana, ugotavlja morebitne
nepravilnosti pri njihovem delu, predlaga ukrepe za njihovo odpravo ter poroCa
skupscini ZKD Ljub l~ana 0 svojih ugotovitvah.
Clan nadzornega odbora ne more biti hkrati clan upravnega odbora ZKD Ljubljana.
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Ciani nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa
odloeati.

23. elen

Nadzorni odbor se sestane vsaj enkrat letno, ko obravnava zakljucni racun ZKD
Ljubljana.
Seje nadzornega odbora sklicuje njegov predsednik na lastno pobudo, na pobudo
predsednika ZKD Ljubljana, na pobudo clanov in pristojnih organov mestne obcine
Ljubljana oz. driavnih organov.
Nadzorni odbor je sklepCen, Ce so na seji prisotni vsi trije ciani.
Veljavne sklepe sprejema z vecino prisotnih clanov.

Castno razsodisee
24.elen

Clane eastnega razsodi'sea voli skupscina izmed predstavnikov clanov ZKD Ljubljana
za dobo stirih let. Ciani Castnega razsodisCa. so lahko izvoljeni veckrat zapored.
Castno razsodisce sestavljajo trije ciani. Ciani izmed sebe izvolijo predsednika.
Castno razsodisce se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev clanov ali organov
ZKD Ljubljana.
Gastno razsodisCe vodi disciplinski postopek ob smiselni uporabi Zakona 0 splosnem
upravnem postopku.
25.elen

Disciplinske krsitve, ki jih obravanava Castno razsodisce so naslednje :
- krsitve dolocb statuta,
- nevestno sprejemanje in izvrsevanje zadolzitev in funkcij v ZKD Ljubljana,
- neizvrsevanje sklepov organov ZKD Ljubljana,
- dejanja, ki kakorkoli skodujejo ugledu ZKD Ljubljana.
Clan, ki je s svojim ravnanjem povzrocil ZKD Ljubljana skodo, jo je dolzan povrniti.
Visino skode doloci upravni odbor ZKD Ljubljana.
26.elen

Disciplinski ukrepi, ki jih izrece Castno razsodisCe, so
- opomin,
- javni opomin,
- izkljucitev.
loper sklep, ki ga izda Castno razsodisCe, ima prizadeti pravico pritozbe na skupscino
lKD Ljubljana.
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Predsednik in podpredsednik ZKD Ljubljana
27.elen
::;f edsednik ZKD Ljubljana zastopa ZKD Ljubljana, je njen odredbodajalec, podpisuje
godbe in druge splosne akte ZKD Ljubljana. Po svojem polozaju je hkrati
... edsednik upravnega odbora ZKD Ljubljana.
ali ga skupscina na predlog upravnega odbora izmed delegatov clanov ZKD
_jubljana.
andat predsednika je stiri 'leta. Izvoljen je lahko veckrat zapored.
'::a svoje delo je odgovoren skupscini ZKD Ljubljana.

28.elen
primeru odsotnosti predsednika ZKD Ljubljana ga nadomesCa podpredsednik ZKD
_jubljana. Podpredsednika voli skupscina na predlog upravnega odbora ZKD
_jubljana izmed delegatov clanov ZKD Ljubljana.
v1andat podpredsednika je stiri ~eta. Izvoljen je lahko veckrat zapored. Podpredsednik
po polozaju Clan upravnega odbora ZKD Ljubljana. Za svoje delo je odgovoren
skupscini ZKD Ljubljana.

~e

V. ORGANI UPRAVNEGA OOeORA
Strokovni odbori
29.elen
Strokovne odbore ustanavlja upravni odbor ZKD Ljubljana. Odbori stejejo najvec do
5, clanov. Njihov mandat traja praviloma stiri leta, lahko pa tudi manj, ee jih upravni
Jorlbor ZKD Ljubljana imenuje za opravljanje doloeene strokovne naloge ali
:lrogramskega projekta. Clan odbora je Ilahko imenovan veckrat zapored .
.Jdbori se sestajajo po potrebi.
Za svoje delo so odgovorni upravnemu odboru ZKD Ljubljana. Delo odbora vodi
:x edsednik, katerega imenuje upravni odbor ZKD Ljubljana. Predsednik sklicuje seje
:>d bora nalastno pobudo, na pobudo predsednika skupscine ZKD Ljubljana ali
sekretarja upravnega odbora.
30.elen
Strokovni odbori :
- pripravljajo strokovne analize in ocene 0 stanju oz. razvojnih usmeritvah na
posameznem podrocju Ijubiteljske kulturne dejavnosti,
- predlagajo upravnemu odboru izhodisCa za oblikovanje meril za sofinanciranje
programov Ijubiteljskih kulturnih dejavnosti,
- nudijo neposredno strokovno pomoc Ijubiteljskim kulturnim skupinam,
- pripravljajo nacrte za strokovno izpopolnjevanje kadrov na posameznem podrocju
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Ijubiteljske kulturne dejavnosti,
- opravljajo druge strokovne naloge na pobudo upravnega odbora.

Sekretar upravnega odbora
31.clen
Sekretar upravnega odbora (v nada'ljevanju : sekretar) je odgovoren za usklajevanje
ela strokovnih odborov in strokovne slu.zbe ZKD Ljubljana ter za operativno izvajanje
o ograma in financnega nacrta ZKD Ljubljana.
'llenuje ga upravni odbor za dobo stirih let in je po izteku mandata lahko veckrat
zapored imenovan. Svoje delo lahko opravlja tudi poklicno, pogoje , ki jih mora pri
"em izpolnjevati, doloci upravni odbor.
_a svoje delo je odgovoren predsedniku ZKD Ljubljana.
la nepoklicno delo lahko upravni odbor doloci sekretarju nagrado.

32.clen
Sekretarjalahko upravni odbor pred iztekom mandata razresi na njegovo lastno
zahtevo, ce prekoraci pooblastila in stem skodi interesom ZKD Ljubljana ali pa zaradi
ujsih krsitev delovnih obveznosti.

Ce sekretarja zaradi kateregakoli razloga ni, lahko upravni odbor imenuje vrsilca
dol.znosti sekretarj1a, vendar najdlje za dobo enega leta.
VI. FINANCNO INI MATERIALNO POSLOVANJE ZKD LJUBLJANA

33.clen
~remozenje

ZKD Ljubljana predstavljajo vse premicnine, ki so last ZKD Ljubljana in
so vpisane v inventarno knjigo ZKD Ljubljana. S premo.zenjem upravlja upravni odbor,
i odloCa tudi 0 nakupu ali odtujitvi premicnin.
nakupu ali odtujitvi morebitnih nepremicnin odloCa s'kupscina ZKD Ljubljana.

34.clen
ZKD Ljubljana razpolaga s financnimi sredstvi v skladu s programsko in poslovno
ool itiko, ki jo doloci skupscina ZKD Ljubljana. Ta tudi obravnava in sprejema
zakljucni racun ZKD Ljubljana.

3S.clen
dredbodajalec za upravljanje s sredstvi ZKD Ljubljana ter podpisnik financnih in
aterialnih Hstin je predsednik ZKD Ljubljana, po njegovem pisnem pooblastilu pa so
lahko tudi podpredsednik ZKD ljubljana in sekretar upravnega odbora.

to

36.clen
. J jubljana pridobiva dohodke :
s edstvi;, pridobljenimi od driavnih organov in mestne obcine Ljubljana,
- s edstvi, pridobljenimi s kandidiranjem na javnih nateeajih in razpisih,
sredstvi, pridobljenimi zaizvajanje nalog in pragramov Sklada RS za Ijubiteljske
Iturne dejavnosti,
~ sredstvi, pridobljenimi z organizacijo kulturnih prireditev in izobrazevalnih oblik
=a potrebe Ijubiteljskega kultumega dela,
- - cl anarino,
. s prostovoljnimi darili, volili in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev,
- .:: drugih viray.
-

37.clen
sameznimi financerji ali donatorji lahko upravni odbor ZKD Ljubljana oz. v
- a-govem imenu predsednik ZKD Ljubljana sk:lene pogodbo 0 medsebojnih
veznostih.
38.clen
ZKD Ljubljana posluje v skladu z racunovodskimi standardi za drustva ter veljavnimi
redpisi. Financno poslovanje ZKD Ljubljana poteka prek racuna pri Agencjji RS za
acilni promet.

39.clen
- ancno in materialno poslovanje ZKD Ljubljana je javno. Vodi se v skladu s
- 'avilnikom, v katerem se doloci nacin vodenja in izkazovanja podatkov 0 finaneno
aterialnem poslovanju. Pravllnik 0 materialno financnem poslovanju sprejema
avni odbor ZKD Ljubljana in mora biti v skladu z racunovodskimi standardi za
., stva.

40.clen
sak clan ZKD Ljubljana ima pravico vpogleda v financno in materialno
umentacijo ter poslovanje ZKD Ljubljana.

II. STROKOVNA SLUZBA
41.clen
~ 0 Ljubljana ima lahko za opravljanje organizacijskih, financnih, administrativnih in
.. gih nalog za potrebe svojih clanov in organov svojo lastno strokovno sluzbo, lahko
"' - za opravljanje teh nalog sklene pogodbo z ustreznimi fizicnimi oz. pravnimi
sebami.
seg potrebnih na109, ki naj bi jih opravljala strokovna sluzba, doloci upravni odbor
_ 0 Ljubljana.
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42.clen
., kovna sluzba :
pravlja strokovne podlage in grad iva za delo organov in odborov ZKD Ljubljana,
avlja financna in administrativna dela za potrebe ZKD Ljubljana,
oJ
avlja strokovne, tehnicne in organizacjjske naloge , potrebne za izvajanje
• ulturnih in izobrazevalnih programov ZKD Ljubljana,
i strokovno knjiznico ZKD Ljubljana,
: rbi za informiranje clanov ZKD Ljubljana.
' ''okovno sluzbo vodi sekretar upravnega odbora ZKD Ljubljana.

III PREHODNE IN KONCNE DOLOCBE
43.clen
: -<D Ljubljana preneha z delom po volji dvotretjinske vecine clanov ali po zakonu.
Sl<lep 0 prenehanju je sprejet po sklepu skupscine ZKD Ljubljana. Sklep 0 prenehanju
ora biti sprejet z dvotretjinsko vecino clanov.
: : > remozenje ZKD Ljubljana se, po poravnavi vseh njenih obveznosti, prenese na
:Jravnega naslednika, ki nadaljuje njeno delo, kar se navede v sklepu, v katerem se
... gotavlja, da je ZKD Ljubljana prenehala obstajati.
: : > roracunska sredstva se vrnejo proracunu .

44.clen
-a statut je bil sprejet na 2.seji skupscine ZKD Ljubljana dne, 29.10. 1;997 uporabljati
'"' 9 se zacne z dnem, ko pristojni organ za notranje zadeve pis no sporoci , da je statut
s ladu z Zakonom 0 drustvih in je vpisan v register drustev.
~

veljavitvijo tega statuta preneha veljati statut ZKD Ljubljana, sprejet na ustanovni
pcini ZKD Ljubljana dne, 29.11 .1994.

Sekretar
~ JF?e Meden
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