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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06) je ustanovni svet v 
Ljubljani dne 21.06.2007 sprejel sklep o ustanovitvi društva in v ta namen sledeči

STATUT ŽENSKEGA ZDRUŽENJA "ZEMZEM"

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(opredelitev)

ZEMZEM je prostovoljno, nepridobitno, nevladno, samostojno združenje. Združenje je 
ustanovljeno z namenom organiziranja kulturnih in družabnih prireditev, humanitarnih akcij 
in izobraževanja.

2. člen
(ime, sedež)

Ime društva: ZEMZEM. 

Sedež društva: društvo deluje v prostorih Islamske skupnosti v Republiki Sloveniji, v C. 
Andreja Bitenca 70, Ljubljana.

Znak društva: znak Ženskega združenja Zemzem je sestavljen iz polmeseca, ki je odprt na 
desno stran, in peterokrake zvezde v sredini polmeseca. V odprtem polju polmeseca je z 
arabskimi črkami desetkrat (10) napisana beseda »Allah«.

Pečat: okrogle oblike s premerom 30mm, vsebuje znak, opis (žensko združenje), ime 
(ZEMZEM) društva in mesto (Ljubljana).

3. člen
(načelo javnosti)

Delo društva in njegovih organov je javno. 

Člane društva se obvešča:
- preko oglasne deske
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
- preko društvenega strokovnega glasila
- preko sredstev javnega obveščanja.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da 
organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke 
vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev 
javnega obveščanja. 

Za javnost delovanja društva je odgovoren predsednik društva.
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4. člen
(povezovanje)

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi in organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki 
delujejo na področju dejavnosti podobnega značaja.

5. člen
(registracija)

Društvo je pravna  oseba zasebnega prava, ki je vpisana v register društev in je registrirana 
pri: Upravna enota Ljubljana. 

Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v 
Republiki Sloveniji.

6. člen
(namen)

Namen društva je združenje z namenom organiziranja kulturnih in družabnih prireditev, 
humanitarnih akcij, izobraževanj na različnih področjih…

Svoj namen društvo uresničuje predvsem z naslednjimi sredstvi in metodami:

- verska edukacija iz islama
- sodelovanje v izobraževalnih, humanitarnih in kulturnih projektih Islamske skupnosti 

v Republiki Sloveniji  
- izdajanje informativnih brošur 
- priprava in urejanje spletne strani  
- informiranje in svetovanje za javnost
- druženja in integracija žensk v družbene segmente.

Sredstva in metode iz zgornjega odstavka so namenjene članom društva in se opravljajo na 
nepridobitni podlagi. Prav tako so lahko namenjene tudi nečlanom društva, vendar v obsegu 
potrebnem za izvajanje osnovnega namena društva.

Društvo poleg naštetih dejavnosti opravlja tudi: prodajo suvenirjev, prireja tečaje arabskega 
pisma in delavnice ročnih del, ob različnih priložnostih promovira bosansko in islamsko 
kulturo in jo skuša ohraniti v spominu in praksi.

Dejavnosti iz prejšnjega odstavka društvo opravlja kot pridobitne dejavnosti, in sicer le v 
obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne 
dejavnosti.

II. ČLANSTVO

7. člen
(član)

Članstvo v društvu je redno in častno. Redno članstvo je individualno. Individualni člani so 
ženske (fizične osebe).
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Članstvo je prostovoljno.

Član društva je lahko tudi tuji državljan. 

Častni člani so osebe, ki so s svojim delovanjem znatno pripomogli k razvoju in delovanju 
ženskega združenja. 

III. NALOGE

8. člen

- Seznanjati člane s projekti in aktivnostmi društva in jim omogočiti aktivno 
udejstvovanje pri načrtovanju in organizaciji predavanj, tečajev, kulturnih prireditev 
ter športnih in družabnih srečanj za svoje člane,

- zagovarjati svoja osnovna načela in pridobivati nove člane,
- vzpodbujanje zanimanja za znanost, kulturo in razvoj družbe,
- izdaja biltena in drugih publikacij,
- razvoj drugih primernih aktivnosti na področju delovanja društva,
- organizirati javne prireditve, ki so namenjene osveščanju drugih za kulturne in 

duhovne vrednote ter spodbujanju odgovornosti za strpnost,
- podpiranje multikulturnosti.

Društvo uporablja vire dohodkov društva za izvajanje naslednjih dejavnosti za člane društva:

- organizacijo društvene založniške dejavnosti (izdaja publikacij)
- organizacijo društvenih srečanj, seminarjev, delavnic in simpozijev,
- organizacijo športnih in društvenih prireditev,
- organizacijo društvenih reklamnih dejavnosti (promocija društva in namena),
- organizacijo društvenih ekskurzij.

Društvo  lahko občasno za doseganje namena in v skladu z zakoni RS opravlja pridobitne 
dejavnosti:

- organiziranje javnih prireditev

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem 
pridobitne dejavnosti opredeljene v tem členu, se sme uporabiti le za doseganje namenov in 
nalog društva.

IV. PRAVICE ČLANOV

9. člen

Pravice članov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 
- da sodelujejo pri delu organov društva, 
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- da dajejo predloge organom društva za delovanje in reševanje nalog, 
- da imajo vpogled v delo organov in teles društva in dajejo o njem mnenja. 

Pravice članov so enake. 

V. DOLŽNOSTI ČLANA

10. člen

Dolžnosti člana so:
- da sodelujejo pri delu organov društva, 
- da izvršujejo sprejete naloge in funkcije, 
- da se ravnajo po statutu društva in sklepih organov društva, 
- da z osebnim prizadevanjem in zgledom pripomorejo k uresničevanju programa društva, 
- da se ravnajo po kodeksu in drugih etičnih normah društva, 
- da redno plačujejo članarino. 

Člani društva in voljeni organi društva so osebno odgovorni za vestno opravljanje sprejetih 
nalog in funkcij. 

VI. PRENEHANJE ČLANSTVA

11. člen

Članstvo v društvu preneha:
- z izstopom iz društva,
- z izključitvijo v primeru hujših kršitev statuta društva,
- v primeru neplačane članarine za tekoče leto,
- če član načrtno deluje proti načelom društva ali negativno vpliva na medsebojne odnose,
- v primeru smrti.

Član lahko izstopi iz društva prostovoljno, kadar predsedstvu odda pisno izjavo o odstopu.

VII. ORGANI DRUŠTVA
12. člen

Organi društva so:
- občni svet,
- izvršni odbor,
- druge začasne komisije.

Posebne komisije (disciplinska in druge začasne komisije) se lahko ustanavljajo za presojo 
posameznih primerov ali za izvajanje določenih nalog. Ustanavlja in ukinja jih izvršni odbor.
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13. člen

Mandat voljenih organov ter predsednika in podpredsednika društva traja 4 leta. Predsednik, 
podpredsednik in člani organov društva so lahko ponovno voljeni. 

14. člen

Dolžnosti voljenih članov v organih društva so častne in za svoje delo v organih društva člani 
ne prejmejo plačila. 

15. člen

Občni svet je najvišji organ društva. Sestavljajo ga vsi člani društva. 

Občni svet je lahko redni ali izredni. Redni občni svet sklicuje izvršni odbor vsako leto. 
Izredni občni svet se skliče po potrebi.

Občni svet sprejema sklepe z večino glasov prisotnih. Glasujejo vsi prisotni člani društva. 
Način glasovanja določi občni svet.

Občni svet odpre predsednik društva in ga vodi.

16. člen

Pristojnosti občnega sveta so, da: 
- voli delovno predsedstvo in delovne organe, 
- sklepa o dnevnem redu,
- razpravlja o delu in poročilih predsednika in izvršnega odbora ter o tem sklepa,  
- sklepa o finančnem načrtu za obdobje trajanja mandata ter potrjuje poslovanje za preteklo 
obdobje,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut, pravilnike ter druge splošne akte društva ter 
potrjuje statutarne sklepe,
- z glasovanjem neposredno voli predsednika in člane izvršnega odbora ter disciplinske 
komisije,
- na predlog izvršnega odbora imenuje častne člane društva,
- daje in odvzema pooblastila izvršnemu odboru,
- odloča o statusnem preoblikovanju društva,
- odloča o drugih pomembnih zadevah, ki jih določa statut, drug splošni akt društva na 
predlog izvršnega odbora,
- odloča o prenehanju društva.

O delu občnega sveta se vodi zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar in predsednik.

17. člen

Izvršni odbor je izvršilni organ društva in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni svet in 
druge zadeve, ki sodijo v njegovo delovno področje in ki jih je treba opravljati zaradi 
delovanja društva. Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in 
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strokovno-tehnične zadeve, izvršuje sklepe občnega sveta in deluje za uresničevanje programa 
društva. 

Izvršni odbor šteje 5 članov. Sestavljajo ga: predsednik društva, podpredsednik in trije člani 
društva. Predsednica društva je istočasno tudi predsednica izvršnega odbora. 

18. člen

V okviru svojih pristojnosti opravlja izvršni odbor naslednje zadeve:

- sklicuje občni svet in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni svet, 
- pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun, 
- uresničuje program dela,                                                                                                             
- imenuje komisije, organizacijske in programske odbore,                                       
- imenuje delegate in delegacije, ki zastopajo društvo pri drugih organizacijah, 
- odloča o včlanjevanju v mednarodne organizacije, 
- odloča o sodelovanju z drugimi organizacijami in o mednarodnem sodelovanju, 
- odloča o naslovu znotraj sedeža društva, 
- odloča o višini članarine in olajšavah, ki se priznajo članom društva, 
- obravnava poročila teles in organov društva, ki jih imenuje, 
- obravnava poročila o delu in poslovanju društva, 
- obvešča javnost o delovanju društva in o svojem delovanju, 
- upravlja s premoženjem društva, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa statut ali drug splošni akt. 

Mandat članov izvršnega odbora preneha s potekom, z odstopom ali z odvzemom. 

Izvršni odbor se sestaja po potrebi in dogovoru.

Seje izvršnega odbora sklicuje predsednik društva. Sklic seje mora biti objavljen najmanj 
sedem dni pred dnevom, za katerega je seja sklicana. 

19. člen

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in drugimi organizacijami ter 
v javnosti.

Predsednika se izvoli z večino glasov na občem svetu. Kandidate predlaga izvršni odbor.

Predsednik društva mora imeti dokončano najmanj 4. stopnjo izobrazbe in mora aktivno 
(pisno in ustno) poznavati slovenski jezik.

Mandat predsednika traja 4 leta.

20. člen

Za tekoče izvrševanje nalog na osnovi potreb programa dela in pripravo sej izvršnega odbora 
lahko izvršni odbor imenuje blagajnika. Mandat blagajnika preneha najkasneje s prenehanjem 
mandata izvršnega odbora. 
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Blagajnika društva imenuje izvršni odbor. Blagajnik društva predvsem:
- vodi evidenco članov, 
- skrbi za materialno-finančno poslovanje in sredstva društva, 
- vodi korespondenco in arhiv društva.

21. člen

Sekretar društva je eden od članov izvršnega odbora.

Poglavitne naloge sekretarja so, da:

- vodi zapisnike sej izvršnega odbora in občnega sveta,
- pripravlja gradivo za seje izvršnega odbora in komisij.

VIII. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

22. člen

Viri dohodkov društva so:
    - članarina,
    - darila,
    - prostovoljni prispevki,
    - dohodek iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
    - dohodki iz pridobitnih dejavnosti (v skladu z zakonom),
    - prispevki sponzorjev in donatorjev,
    - javna sredstva,
    - drugi viri.

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 med njegove člane je nična.

Materialne listine podpisuje predsednica društva, v njeni odsotnosti pa podpredsednica 
društva.

23. člen

Finančne listine podpisuje predsednica društva (v njeni odsotnosti podpredsednica društva).

IX. VOLITVE

24. člen

Volitve so lahko redne in izredne. Redne volitve so vsaka štiri leta. Volitve skliče izvršni 
odbor društva ali občni svet.
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25. člen

Kandidat voljen v organe društva mora biti član društva in starejši od 18 let.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

26. člen

Statut društva prične veljati z dnem sprejetja na občnem svetu. 

27. člen

Za razlago statuta je pristojen predsednica društva in izvršni odbor.

Ljubljana, dne 3.12.2009

                                                                                    Predsednica Ženskega združenja Zemzem

                                                                                                    Elvira Alagić
                                                                                        
                                 


