Na podlagi 9. člena novega Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006) so člani na Občnem zboru
društva z imenom: SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center, društvo dne 04.11.2008 sprejeli
naslednji

S T A T U T
SIGIC - SLOVENSKI GLASBENOINFORMACIJSKI CENTER, DRUŠTVO

UVODNE DOLOČBE
1. člen
SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center, društvo (v nadaljevanju: društvo) je prostovoljno
združenje posameznikov, ki se združujejo zaradi poklicnih, strokovnih in ljubiteljskih interesov na
področju glasbene umetnosti in dejavnosti, povezanih z glasbo.
Pod pogoji iz tega statuta se v društvo včlanjujejo tisti, ki imajo interes in reference na področju, ki je
predmet delovanja društva.
2. člen
Ta statut določa: ime in sedež društva; namen in naloge društva; način včlanjevanja in prenehanje
članstva; način upravljanja društva; pravice in dolžnosti članov; zastopanje društva; financiranje
društva in način opravljanja nadzorstva nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi; način prenehanja
društva in razpolaganje s premoženjem v takem primeru; način zagotavljanja javnosti dela društva in
način sprejemanja sprememb in dopolnitev temeljnega akta.

SPLOŠNE DOLOČBE
3. člen
Društvo deluje kot osrednji slovenski glasbenoinformacijski center. Domači in mednarodni kulturni
javnosti predstavlja informacije o slovenski glasbeni preteklosti in sedanjosti vseh zvrsti in stilov,
informacije o slovenskih glasbenikih vseh zvrsti in stilov ter njihovih delih, o slovenskih institucijah in
nevladnih organizacijah, ki profesionalno ali ljubiteljsko delujejo na področju glasbe, o dostopnih
nosilcih zvoka slovenskih avtorjev in izvajalcev, o slovenskih knjižnih in notnih izdajam, o bogastvih

slovenskih glasbenih arhivov in muzejskih zbirk, o slovenski ljudski glasbi, o dosežkih slovenske
muzikologije, o programih ustvarjalcev slovenskega glasbenega življenja ter hkrati s spletnimi
povezavami omogoča izmenjave informacij s sorodnimi glasbenoinformacijskimi organizacijami po
svetu.
Društvo obenem načrtno skrbi za promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti in poustvarjalnosti v
domači in mednarodni kulturni javnosti ter omogoča visoko dostopnost vseh glasbenoinformacijskih
vsebin.
4. člen
Ime društva je: SIGIC - Slovenski glasbenoinformacijski center, društvo
(v nadaljevanju: društvo).
Sedež društva je: Trg francoske revolucije 6, 1000 Ljubljana
5. člen
Društvo ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, na katerem se nahajajo naslednji podatki:
slovenskem jeziku - SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center, društvo
angleškem jeziku - SIGIC – Slovenian Music Information Centre, Society
naslov: Trg francoske revolucije 6, SI – 1000 Ljubljana
Premer pečata je : 40 mm.

CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
6. člen
-

ustvarja in posodablja baze podatkov o slovenski glasbi vseh časov, zvrsti in oblik,
ustvarja in posodablja baze podatkov o slovenskih glasbenikih vseh časov in stilov,
ustvarja in posodablja baze podatkov o slovenskih institucijah in nevladnih organizacijah, ki
profesionalno ali ljubiteljsko delujejo na področju glasbe,
ustvarja in posodablja baze podatkov o slovenski glasbeni dediščini,
ustvarja in posodablja baze podatkov o slovenski ljudski glasbi,
ustvarja baze podatkov o slovenskih notnih izdajah in knjižnih izdajah ter drugih tiskanih
izdajah, povezanih s področjem glasbene umetnosti,
ustvarja in posodablja baze podatkov o izdajah na nosilcih zvoka (zgoščenke, DVD in video
izdaje), na katerih se predstavljajo slovenski avtorji,
v sodelovanju z ustvarjalci programov ustvarja in posodablja baze podatkov o slovenskem
glasbenem življenju in njegovih nosilcih,
ustvarja bazo podatkov o slovenskih glasbenih arhivih,
ustvarja druge baze podatkov,

-

izdaja notne izdaje, izdaje na nosilcih zvoka, knjige in revije ter druge publikacije s področja
glasbene dejavnosti,
promovira slovensko glasbo in glasbenike v domači in v mednarodni javnosti,
omogoča predstavljanje novih del slovenskih glasbenih avtorjev ter podpira ravnovesje med
kulturnim izročilom in sodobno umetnostjo,
organizira strokovne posvete, srečanja in simpozije ter drugo izobraževalno dejavnost na
področju glasbe,
za zainteresirano javnost deluje po sistemu odprtih vrat (posredovanje informacij po spletnih
straneh ter fizična dostopnost centra in njegovih strokovnih sodelavcev),
programsko in poslovno sodeluje z vsemi nosilci in ustvarjalci slovenskega glasbenega
življenja,
sodeluje s sorodnimi organizacijami v mednarodnem kulturnem prostoru,
omogoča javno dostopnost programa in podatkov telesno oviranim osebam,
omogoča koncertno delovanje in posredovanje članov na območju Slovenije in mednarodne
kulturne javnosti, v skladu s predpisi in obsegu potreb za doseganje namena in nalog društva
omogoča prodajo društvenih glasbenih publikacij, notnih izdaj in nosilcev zvoka, v skladu s
predpisi in obsegu potreb za doseganje namena in nalog društva
izvaja snemalno in studijsko dejavnost za člane in potrebe društva.

7. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik, v njegovi odsotnosti ga nadomešča
podpredsednik ali v skladu s pooblastili upravnega odbora generalni sekretar.

8. člen
Društvo deluje javno, za kar sta odgovorna predsednik in generalni sekretar, ki sta pooblaščeni osebi za
informacije v zvezi z delom društva.
Javnost dela društvo zagotavlja:
- s sistemom odprtih vrat delovanja
- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva
- z javno dostopnimi bazami podatkov društva
- po spletnih povezavah
- z izdajateljsko in publicistično dejavnostjo
- s koncertno dejavnostjo
- z organizacijo okroglih miz, tiskovnih konferenc, seminarjev in posvetov
- po drugih javnih medijih
Širšo zainteresirano javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da javno izvaja svoje kulturno
poslanstvo.

ČLANSTVO
9. člen
Član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki deluje na področju glasbene kulture,
podpiše pristopno izjavo, v kateri opredeli svoje dosedanje reference ter pisno obrazloži, kako bo s
svojim delom pripomogel k razvoju in promociji društva. O vstopu posameznega člana odloča upravni
odbor društva, na podlagi sprejetega pravilnika. V primeru, da posameznik izpolnjuje pogoje, postane
član društva. Z lastnoročnim podpisom potrdi, da sprejema statut društva ter plača članarino. V
primeru, da predlagatelj ne izpolnjuje pogoje, ga upravni odbor društva zavrne.
10. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane. Častni člani lahko postanejo tisti posamezniki, ki so pomembno
prispevali k razvoju društva. Častni člani ne plačujejo članarine. Naziv častnega člana podeljuje občni
zbor društva na predlog upravnega odbora.
Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.
11. člen.
Pravice članov so:
-

da volijo in so izvoljeni v organe društva,
da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
da pod enakimi pogoji sodelujejo pri vseh društvenih aktivnostih,
da so seznanjeni o aktivnostih društva, o njegovem programu in poslovanju.

12. člen
Dolžnosti članov so:
-

da spoštujejo določbe tega statuta in drugih aktov društva,
da izvršujejo sklepe in odločitve organov društva,
da aktivno delujejo v društvu ter s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog
društva,
da redno poravnavajo članarino v višini, ki jo določi upravni odbor društva,

-

da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog,
da si prizadevajo za pridobitev sredstev za delovanje društva,
da varujejo ugled društva.
13. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma
ne prejemajo plačila. Le za izjemne dosežke in posebno požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri
svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado. Način podeljevanja in višina
takšne nagrade se urejajo s posebnim pravilnikom, ki ga sprejeme upravni odbor društva.
14. člen
Članstvo v društvu preneha:
-

s prostovoljnih izstopom,
z izključitvijo zaradi hujših kršitev določb tega statuta in drugih aktov društva kot tudi zaradi
neizvršitve sklepov in odločitev organov društva,
- z izključitvijo v primeru zavestnega ravnanja proti interesom društva na podlagi mnenja
častnega razsodišča,
- zaradi neplačevanja članarine v skladu s pogoji, ki jih določi upravni odbor,
- s smrtjo.
15. člen
O izključitvi člana zaradi razlogov iz 2., 3. in 4. alineje prejšnjega člena odloča častno razsodišče na
predlog kateregakoli od organov društva. Predlog za izključitev mora biti sestavljen v pisni obliki in
mora biti utemeljen. Pred izključitvijo je treba članu, ki je v postopku za izključitev, omogočiti, da se o
navedbah predloga za izključitev pisno ali ustno izjavi. Članu, ki je v postopku za izključitev, se
pošlje vabilo na sejo častnega razsodišča, ki odloča o njegovi izključitvi.

ORGANI DRUŠTVA
16. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- častno razsodišče.

OBČNI ZBOR
17. člen
Najvišji organ društva je občni zbor, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Občni zbor odloča o
najpomembnejših vprašanjih delovanja društva. Občnemu zboru so za svoje delo odgovorni vsi organi
društva.
Pristojnosti občnega zbora so:
- sprejema dnevni red občnega zbora,
- sprejema statut in njegove spremembe,
- voli in razrešuje organe društva ter sprejema poročila o njihovem delu,
- sprejema program, finančno poročilo in finančni načrt društva,
- odloča o prenehanju delovanja društva,
- imenuje častne člane društva,
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin in druge lastnine društva,
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča
društva,
- odloča o vključevanju in izstopu društva v zveze društev,
- odloča o prenehanju društva,
- izvaja druge pristojnosti, za katere je tako določeno z zakonom, drugimi predpisi, tem
statutom ali drugimi akti društva.
Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor se praviloma sklicuje vsako leto, izredni pa po
potrebi.
Posamezni predlogi za razpravo morajo biti v pisni obliki podani upravnemu odboru najmanj 8
delovnih dni pred sklicem občnega zbora.
Občni zbor vodi delovno predsedstvo (predsednik, dva overovitelja, zapisnikar), ki ga izvoli občni
zbor. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva
overovitelja.
Sklepi občnega zbora so veljavni, če za njih glasuje večina prisotnih članov (več kot 50%).
18. člen
O sklicu rednega občnega zbora morajo biti člani ob predloženem dnevnem redu seznanjeni praviloma
14 dni pred datumom občnega zbora.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov društva. Če občni zbor ni sklepčen, se
zasedanje odloži za 30. minut. Po preteku tega časa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih najmanj 10
članov društva.
Glasovanje je praviloma javno, prisotni člani občnega zbora pa se lahko z večino glasov navzočih
glede posamezne točke dnevnega reda odločijo za tajno glasovanje.

Volitve v organe društva se izpeljejo v skladu s pravilnikom o volitvah, ki ga sprejme občni zbor.
Praviloma so volitve tajne, javne pa so v primeru, če tako odloči večina prisotnih na občnem zboru.
19. člen
Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga upravni odbor na zahtevo večine svojih članov ali
nadzorni odbor v primeru ugotovljenih nepravilnosti v materialnem ali finančnem poslovanju društva.
Občni zbor se skliče tudi na zahtevo 1/3 članov društva.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni po prejemu zahteve za sklic.
Če upravni odbor izrednega občnega zbora v predpisanem roku ne skliče, ga skliče predsednik društva,
ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom najmanj 14 dni pred datumom občnega zbora.
Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican.

UPRAVNI ODBOR
20. člen
Upravni odbor je izvršni organ občnega zbora in vodi delo društva med dvema sejama občnega zbora v
skladu s smernicami, sprejetimi na občnem zboru. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.
Upravni odbor šteje devet članov. Število predstavnikov s posameznih področij zainteresirane javnosti
se določi s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme občni zbor.
Člani upravnega odbora na prvi seji izvolijo predsednika in podpredsednika odbora ter imenujejo
generalnega sekretarja društva.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj dvakrat na leto.
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Predsednik
skliče sejo po potrebi, dolžan pa jo je sklicati tudi na zahtevo nadzornega odbora, ali na pobudo večine
članov upravnega odbora.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z
večino glasov prisotnih članov. Glasovanje je javno, razen če se glede posamezne točke dnevnega reda
navzoči člani z večino glasov ne odločijo drugače.
Mandat članov upravnega odbora traja štiri leta. Člani upravnega odbora so lahko v upravni odbor
izvoljeni večkrat zaporedoma.
Pristojnosti upravnega odbora so:
-

skrbi za uresničevanje programa dela,
sklicuje in pripravlja gradiva za občni zbor,
vodi evidenco članov, sponzorjev, donatorjev,
skrbi za poslovanje društva v skladu z veljavno zakonodajo,
upravlja s premoženjem društva,
izmed svojih članov imenuje predsednika in podpredsednika društva,
imenuje in razrešuje generalnega sekretarja društva,

-

sprejema pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest in druge akte, za katere je tako
določeno s tem statutom,
predlaga vsebinski in finančni načrt društva ter zaključni račun,
ustanavlja in ukinja strokovne komisije društva za posamezna področja delovanja društva,
odloča o sprejemu novih članov v društvo,
določa višino članarine in sankcije za primer neplačila,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz tega statuta, drugih aktov in programov društva.

NADZORNI ODBOR
21.člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva, opravlja nadzor nad
zakonitostjo poslovanja ter nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki med seboj izberejo predsednika. Članstvo v nadzornem
odboru je nezdružljivo s članstvom v upravnem odboru ali častnem razsodišču.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani, veljavne sklepe pa sprejema z večino
glasov.
Njegov mandat poteka sočasno z mandatom upravnega odbora društva. Vsaj enkrat letno je občnemu
zboru dolžan poročati o ugotovljenem stanju v društvu.
Nadzorni odbor je v primeru ugotovljenih nepravilnosti v materialnem ali finančnem poslovanju
društva dolžan pisno opozoriti upravni odbor. V primeru, da se ta v 30. dneh na njegovo pobudo ne
odzove, lahko skliče izredni občni zbor in člane obvesti o svojih izsledkih.

Č A S T N O RA Z S O D I Š Č E
22. člen
Častno razsodišče sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor. Na prvi seji izmed članov izvolijo
predsednika. Sestajajo se po potrebi ali na podlagi pisnih zahtev članov ter organov društva.
Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi trije člani, veljavne sklepe pa sprejema z
večino.
Mandat častnega razsodišča poteka sočasno z mandatom upravnega odbora društva.
Častno razsodišče razsoja o izključitvah v primeru grobe kršitve pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz
statuta in o izključitvah na podlagi zavestnega ravnanja članov proti interesom društva.
Častno razsodišče občnemu zboru predlaga v sprejem Disciplinski pravilnik.
Častno razsodišče vodi postopek v skladu z določili tega statuta in ob smiselni uporabi določil Zakona
o splošnem upravnem postopku.
Ukrepi, ki jih izreka Častno razsodišče so :
- opomin,
- javni opomin

- izključitev iz društva.
Zoper sklep, ki ga izda Častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, ki je v tem
primeru drugostopenjski organ.
ZASTOPANJE DRUŠTVA
23. člen
Predsednik je zakoniti zastopnik društva.
Predsednika izbere upravni odbor izmed članov upravnega odbora.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. Njegov mandat se sklada z
mandatom upravnega odbora društva.
Predsednik lahko v posameznih primerih prenaša svoja pooblastila in obveznosti v skladu s pravilniki
o organizaciji dela društva.
Predsednik sklicuje seje upravnega odbora in občni zbor ter podpisuje pogodbe in druge akte, razen če
ni v aktu o organizaciji dela društva določeno drugače.

STROKOVNA SLUŽBA
24. člen
Strokovna služba zagotavlja izvajanje dejavnosti društva.
Upravni odbor imenuje generalnega sekretarja društva, ki je lahko obenem tudi vodja strokovne službe.
Generalni sekretar je delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi.
Organizacijo dela strokovnih služb, naloge in pristojnosti generalnega sekretarja ter naloge zaposlenih
delavcev določa pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest, ki ga sprejme upravni
odbor društva.

MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE
25. člen
Društvo vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi. Društvo ima svoj
transakcijski račun pri pristojni poslovni banki.

26. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje :
- s članarino svojih članov,
- s sredstvi, pridobljenimi z izvajanjem dejavnosti društva,
- s sredstvi, pridobljenimi od državnih organov in lokalnih skupnosti,
- z darili, volili in prispevki posameznikov, organizacij in donatorjev, vključno s sponzorskimi
sredstvi
- iz drugih virov.
Ustvarjeni presežek prihodkov nad odhodki društvo uporablja za izboljšanje kvalitete in širjenje
dejavnosti.
Delitev premoženja ali sredstev med člane društva ni mogoča.
27. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim načrtom, ki ju
sprejme občni zbor.
Društvo vsako leto obvezno sestavi zaključni račun, ki ga sprejme in potrdi občni zbor.
Za pomoč in strokovno vodenje finančno- materialnega poslovanja lahko po potrebi in v skladu z
veljavno zakonodajo angažira računovodsko službo.
28. člen
Finančne in materialne listine društva podpisujeta predsednik in generalni sekretar, lahko pa tudi druga
oseba, ki jo pooblasti upravni odbor.
29. člen
Na podlagi pisne zahteve mora biti finančno- materialna dokumentacija dostopna članom društva ter v
skladu z veljavno zakonodajo pristojnim inšpekcijskim in revizijskim organom ter organizacijam.

P R E N E H A N J E DRUŠTVA
30. člen
Društvo preneha z delovanjem:
- na podlagi sklepa o prenehanju društva, ki ga sprejme občni zbor z večino članov,
- po samem zakonu.

Sklep o prenehanju delovanja mora vsebovati tudi določilo o prenosu sredstev društva na Društvo
slovenskih skladateljev.
Sredstva po tem odstavku lahko prevzame v upravljanje morebitni naslednik dejavnosti društva ali
višja organizacijska oblika združevanja v kulturi, če z Zakonom ni drugače določeno.
O sklepu o prenehanju delovanja mora predsednik društva obvestiti pristojni organ.
KONČNE DOLOČBE
31. člen

Spremembo statuta je sprejel občni zbor dne, 04. 11. 2008.
Veljati začne z dnem vpisa društva v Register društev pri Upravni enoti Ljubljana.

Kraj in datum :

______________________________

Predsednik: Zoran Krstulović

_______________________

