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statut DRS

Na podlagi 9. in 33. člena zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95) je občni zbor
Društva restavratorjev Slovenije dne 12. oktobra 1998 sprejel
STATUT
DRUŠTVA RESTAVRATORJEV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Društvo restavratorjev Slovenije (kratica DRS, v nadaljnjem besedilu: društvo) je
prostovoljno stanovsko združenje poklicnih konservatorjev-restavratorjev, ki se
združujejo zaradi uresničevanja svojih strokovnih interesov.
Pod pogoji iz tega statuta se lahko kot pridruženi člani včlanijo tudi drugi občani, ki
imajo interes na konservatorskem-restavratorskem področju. Njihove pravice in
dolžnosti ureja ta statut.
Tujci so lahko člani društva pod pogoji, ki jih določa ta statut.
2.člen
Društvo je pravna oseba.
Sedež društva je v Ljubljani, Poljanska c. 40, 1000 Ljubljana.
3. člen
Društvo ima pečat z besedilom DRS Društvo restavratorjev Slovenije.

II. CILJI IN DEJAVNOST DRUŠTVA
4. člen
Delo društva temelji na interesu njegovega članstva za razvoj, popularizacijo in
uveljavljanje konservatorske-restavratorske stroke in dejavnosti ob upoštevanju
poklicne etike.
5. člen
Cilji društva so:
- združevanje konservatorjev-restavratorjev v interesu razvoja stroke in dejavnosti v
RS,
- popularizacija dejavnosti varstva naravne in kulturne dediščine,
- strokovno izpopolnjevanje in pospeševanje izobraževanja
- pomoč zakonodajalcu in drugim pri reševanju strokovnih vprašanj,
- razvoj konservatorske-restavratorske stroke
- pospeševanje imterdisciplinarnega povezovanja za varstvo dediščine
- utrjevanje in širjenje poklicne etike med članstvom
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6. člen
Za izpolnjevanje ciljev iz prejšnjega člena društvo zlasti:
- organizira strokovna in poljudna predavanja, okrogle mize, tečaje in razstave zaradi
popularizacije dejavnosti varstva naravne in kulturne dediščine,
- izdaja strokovne, znanstvene in poljudne publikacije v skladu z veljavnimi predpisi,
- podeljuje nagrade in priznanja za izjemne dosežke na področju konservatorskerestavratorske stroke na podlagi pravilnika o nagradah in priznanjih
- organizira sestanke (okrogle mize, strokovna srečanja) članov društva zaradi reševanja
odprtih strokovnih vprašanj,
- organizira strokovne ekskurzije, športna in družabna srečanja svojih članov,
- pomaga strokovnim delavcem - članom društva, da se udeležujejo strokovnih srečanj
doma in v tujini,
- sodeluje v načrtovanju in pripravah nacionalnega kulturnega programa, zakonov in
predpisov s področja varstva dediščine v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega
interesa na področju kulture
- rešuje spore med člani društva oziroma člani društva in drugimi udeleženci pri
ohranjanju kulturne dediščine
7. člen
Poleg dejavnosti iz prejšnjega člena se društvo lahko v omejenem obsegu ukvarja tudi s
pridobitno dejavnostjo, in sicer z organiziranjem in izvajanjem konservatorskihrestavratorskih strokovnih dejavnosti, namenjenih uresničevanju ciljev društva.

III. ČLANI DRUŠTVA
8. člen
Društvo združuje redne poklicne, častne in pridružene člane in kolektivne podporne
člane.
Redni poklicni člani društva so lahko osebe, ki so:
1. poklicni konservatorji-restavratorji, kakor jih opredeljuje statut ICOM in imajo
ustrezno izobrazbo in so opravili priznan državni strokovni izpit za področje
konservatorstvo-restavratorstvo
2. upokojeni poklicni konservatorji-restavratorji.
Status častnega člana društva se lahko podeli osebi z izrednimi zaslugami za razvoj
stroke, varstvo dediščine ali za delo v društvu.
Pridruženi člani so osebe, ki podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih
izobraževalnih, ljubiteljskih, komercialnih ali sorodnih poklicnih interesov in zato
želijo sodelovati pri delu društva.
Kolektivni podporni člani so društva, podjetja, zavodi, izobraževalne ustanove ali druge
organizacije, ki podpirajo dejavnost in cilje društva zaradi svojih izobraževalnih,
ljubiteljskih, komercialnih ali sorodnih poklicnih interesov in želijo biti obveščene o
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društevnih aktivnostih. Kolektivni podporni član lahko deluje v društvu prek svojega
pooblaščenega zastopnika.
Tujci so lahko člani društva ob smiselnem izpolnjevanju pogojev iz 2. odstavka tega
člena. O sprejemu in članskem statusu tujca v društvu odloča izvršni odbor društva po
predhodni presoji o izpolnjevanju pogojev.
9. člen
Redni poklicni člani društva imajo pravico, da:
- odločajo o delu društva in njegovih organov ter predlagajo potrebne ukrepe v zvezi z
delovanjem društva,
- volijo in so voljeni v organe društva ter sodelujejo pri delu organov društva,
- so na racionalen način obveščeni o delovanju društva,
- sodelujejo pri vseh oblikah društvenih aktivnosti.
Redni poklicni člani društva imajo dolžnost, da:
- pri svoji poklicni dejavnosti spoštujejo določila tega statuta in kodeksa poklicne etike
konservatorjev-restavratorjev,
- uresničujejo cilje društva v skladu s tem statutom,
- izvršujejo sklepe organov društva,
- plačujejo članarino in morebitne druge prispevke po sklepih občnega zbora.
10. člen
Častni člani uresničujejo svoje pravice in izpolnjujejo svoje dolžnosti v skladu z
določbami prejšnjega člena, s tem da ne plačujejo članarine in prejemajo društvene
publikacije brezplačno.
11. člen
Pridruženi člani in predstavniki kolektivnih podpornih članov imajo na podlagi
plačanega letnega prispevka društvu pravico, da:
- brez pravice odločanja sodelujejo pri vseh aktivnostih društva in so o njih obveščeni
- brezplačno ali po znižani ceni vstopnice obiskujejo ustanove, s katerimi se dogovori
društvo.
Višino letnega prispevka iz prejšnjega odstavka določi izvršni odbor društva.
12. člen
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. odstavka 8. člena, postane redni poklicni član društva
tako, da poda pristopno izjavo in plača vpisnino ter letno članarino.
Osebi iz 3. odstavka 8. člena podeli status častnega člana na predlog izvršnega odbora
občni zbor društva z večino glasov navzočih članov društva.
Oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. odstavka 8. člena, postane pridruženi član društva
tako, da poda pristopno izjavo in plača vpisnino ter letni prispevek.
Članu preneha članstvo v društvu v naslednjih primerih:
- z izstopom iz društva,
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- z izključitvijo zaradi hujših kršitev določb tega statuta in poklicne etike,
- zaradi neplačevanja članarine,
- s smrtjo.
O izpolnjevanju pogojev za sprejem v članstvo ali izključitev odloča izvršni odbor
društva.
Vsi člani dobijo člansko izkaznico z imenom in priimkom, vrsti članstva in plačani
članarini oziroma prispevku.

IV. ORGANI DRUŠTVA
13. člen
Organi društva so:
- občni zbor,
- izvršni odbor,
- nadzorni odbor,
- arbitražna komisija.
Občni zbor
14. člen
Občni zbor je najvišji organ društva, ki odloča o najpomembnejših vprašanjih delovanja
društva in so mu za svoje delo odgovorni vsi ostali organi društva. Sestavljajo ga vsi
člani društva.
Redni občni zbor društva sklicuje izvršni odbor praviloma vsako leto, najmanj pa vsaki
dve leti.
Izredni občni zbor pa skliče izvršni odbor po svojem sklepu na zahtevo najmanj tretjine
članov ali na zahtevo nadzornega odbora. Izredni občni zbor se mora sestati najmanj 60
dni po sprejemu predloga ali zahteve.
15. člen
Izvršni odbor društva določi predlog dnevnega reda, kraj in čas občnega zbora in o tem
obvesti člane društva najkasneje 7 dni pred zasedanjem. Člani imajo pravico predlagati
spremembe in dopolnitve dnevnega reda.
Občni zbor z glasovanjem dokončno določi dnevni red.
16. člen
Občni zbor vodi predsednik društva. V njegovi odsotnosti vodi občni zbor član društva,
ki ga določi občni zbor.
O poteku občnega zbora in o izglasovanih sklepih se vodi zapisnik.
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17. člen
Sklepi občnega zbora se sprejemajo z večino glasov navzočih rednih poklicnih članov
društva, ki lahko glasujejo tudi z omejenim ali neomejenim predhodnim pooblastilom
na seji navzočemu rednemu poklicnemu članu društva.
Sprejem statuta, njegovih sprememb in dopolnitev ter sklep o prenehanju društva se
sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov in članov, ki glasujejo z omejenim ali
neomejenim pooblastilom navzočemu članu.
Če občni zbor ne odloči drugače, se sprejemajo sklepi in opravijo volitve organov
društva z javnim glasovanjem.
18. člen
Občni zbor:
- sprejema statut društva in kodeks poklicne etike konservatorjev-restavratorjev
ter njune spremembe in dopolnitve,
- sprejema odločitve in smernice za delo društva,
- voli in razrešuje predsednika, člane izvršnega odbora, člane nadzornega odbora in
arbitražne komisije ter sprejema poročila o njihovem delu,
- na podlagi poročil društvenih organov in zaključnega računa obravnava in sprejema
oceno o delovanju in poslovanju društva. V primeru negativne ocene občni zbor glasuje
o zaupnici predsedniku društva.
- podeljuje status častnega člana društva,
- določa temeljno vsebinsko zasnovo svojih glasil,
- sklepa o prenehanju društva,
- daje obvezno razlago statuta.
Izvršni odbor
19. člen
Izvršni odbor sestavlja 7 članov, in sicer:
- predsednik društva in
6 članov, izmed katerih izvršni odbor izvoli
- podpredsednika,
- tajnika,
- blagajnika.
Člane izvršnega odbora izvoli občni zbor in so lahko po izteku mandata ponovno
izvoljeni. Mandat članov je štiri leta, s tem da se skrajša ali podaljša do volitev na
rednem občnem zboru, ki mora biti v koledarskem letu izteka mandata. Volitve članov
izvršnega odbora potekajo tako, da vsaki dve leti potekajo volitve ene do dveh tretjin
članov izvršnega odbora.
20. člen
Izvršni odbor društva:
- pripravlja delovni program društva,
- izvaja smernice, ki jih za delo društva sprejema občni zbor,
- vodi in organizira delovanje društva med dvema občnima zboroma,
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- skrbi za stike in sodelovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini,
- daje mnenja o vseh vprašanjih, ki zadevajo konservatorsko-restavratorsko stroko na
lastno pobudo ali na predlog članov društva, pristojnih organov, pravnih ter fizičnih
oseb,
- na predlog komisije za podeljevanje nagrad in priznanj jih podeljuje,
- sprejema finančni načrt in zaključni račun in ju daje v potrditev občnemu zboru,
- predlaga podelitev statusa častnega člana društva,
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom.
21. člen
Izvršni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Njegove seje sklicuje
predsednik društva ali en član izvršnega odbora ob podpori vsaj še enega člana
izvršnega odbora. Seja je sklepčna, če je na njej navzoča več kot polovica članov.
Izvršni odbor odloča z večino glasov navzočih članov. O predlogih lahko člani
izvršnega odbora glasujejo tudi s predhodnim omejenim ali neomejenim pooblastilom
na seji prisotnemu članu izvršnega odbora.
Nadzorni odbor
22. člen
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Predsednik
sklicuje seje, vodi delo odbora in poroča o delu občnemu zboru. Nadzorni odbor
veljavno odloča z večino glasov.
Člane nadzornega odbora izvoli občni zbor in so lahko po izteku mandata ponovno
izvoljeni. Mandat članov je štiri leta, s tem da se skrajša ali podaljša do volitev na
rednem občnem zboru, ki mora biti v koledarskem letu izteka mandata.
23. člen
Nadzorni odbor:
- spremlja delo vseh organov društva,
- spremlja uresničevanje programa društva in sklepov občnega zbora,
- nadzoruje zakonitost poslovanja društva in gospodarno ter namensko uporabo sredstev
društva,
- nadzoruje finančno in materialno poslovanje društva,
- o svojem delu poroča občnemu zboru društva.
Arbitražna komisija
24. člen
Arbitražno komisijo sestavljajo trije člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika.
Predsednik sklicuje seje, vodi delo komisije in poroča o delu občnemu zboru.
Arbitražna komisija veljavno odloča z večino glasov.
Člane arbitražne komisije izvoli občni zbor in so lahko po izteku mandata ponovno
izvoljeni. Mandat članov je štiri leta, s tem da se skrajša ali podaljša do volitev na
rednem občnem zboru, ki mora biti v koledarskem letu izteka mandata.
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25. člen
Arbitražna komisija obravnava kršitve tega statuta in društvenega kodeksa poklicne
etike konservatorjev-restavratorjev, ki jih storijo člani društva, in izreka disciplinske
ukrepe.
Kadar je to potrebno, arbitražna komisija pridobi strokovne ocene.
Glede na težo kršitve in zmanjšanje društvenega ugleda kot posledice storjene kršitve
izreka arbitražna komisija naslednje disciplinske ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- ukor,
- izključitev iz društva.
Predlog arbitražni komisiji za obravnavo lahko da član ali nečlan društva z izkazanim
interesom.
Prvostopenjski pritožbeni organ zoper odločitve arbitražne komisije je izvršni odbor
društva. Drugostopenjski pritožbeni organ je občni zbor, ki pa lahko odloča samo o
izrečenem disciplinskem ukrepu ne pa tudi o vsebini. Pritožba zoper dokončno
društveno odločitev je možna po redni sodni poti.

V. ZASTOPANJE DRUŠTVA
26. člen
Predsednik društva predstavlja društvo in ga zastopa v premoženjskih in drugih
zadevah.

VI. FINANCIRANJE DRUŠTVA; NADZOR NAD RAZPOLAGANJEM S
SREDSTVI
28. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino svojih članov,
- z letnimi prispevki pridruženih članov,
- z darili in volili ter s prostovoljnimi prispevki,
iz naslova dejavnosti društva (založniška dejavnost, okrogle mize, predavanja,
strokovne ekskurzije, razstave...),
- iz javnih sredstev,
- iz drugih virov.
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29. člen
Društvo vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi. Člani
društva izvajajo nadzor nad finančno - materialnim poslovanjem društva neposredno z
vpogledom v dokumentacijo in posredno prek nadzornega odbora društva.
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 izkazovanje
podatkov o finančno - materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z
računovodskimi standardi za društva.
Društvo ima svoj račun pri Agenciji republike Slovenije za plačilni promet.

VII. JAVNOST DELA DRUŠTVA
30. člen
Delo društva je javno. Za zagotavljanje javnosti dela društva je odgovoren predsednik
društva.
Društvo o svojem delu celovito in sproti obvešča svoje člane in zainteresirano javnost,
in sicer:
- z internimi obvestili in z zapisniki sej organov društva,
- z objavami v sredstvih javnega obveščanja,
- z izdajanjem svojih glasil in drugih publikacij.

VIII. PRENEHANJE DRUŠTVA
31. člen
Društvo preneha:
- po sklepu občnega zbora,
- po samem zakonu.
Po prenehanju društva se polovica njegovega premoženja prenese na Slovensko
konservatorsko društvo, druga polovica pa na Slovensko muzejsko društvo.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati pravila Društva restavratorjev
Slovenije, sprejeta na ustanovni skupščini dne 20.05.1993.
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33. člen
Izvršni odbor v roku dveh let pregleda in uskladi članstvo s tem statutom. Pri tem
smiselno upošteva velike spremembe organiziranosti konservatorske-restavratorske
dejavnosti.
Izvršni odbor sprejme pravilnik o delovanju arbitražne komisije, če to ne bo določeno v
kodeksu poklicne etike konservatorjev-restavratorjev.
V Ljubljani, 19.11.1998
Predsednik DRS
Ivo Nemec

