
Ker na dnevnem redu ni drugih toèk, se obèni zbor zakljuèi ob 19.45.

Upravni odbor se sestane takoj (10. èlen statuta) in izbere kot predsednico gospo Bruno Dorbolò.

€ 14,62

••

MARCA DA BOllO

00007f7f UOC8~00!

09/12/2006 08: 29: l7
094CA9755r97DA',t,

~
~tinistem drll'Economia

e delle Finanle

~genziae:;Lntrate

o 1 05 111771 016 1

111111111111111111111111111111111111111

00021250

00002J66
0001-00009

Predsednica obènega zbora:
lole Namor

~wv' ~

N° .....................•
SERIE 3

ATTI PRIVATI N.A.

d.d. 1..3·FEB:2007ZAPISNIK USTANOVNEGA OBCNEGA ZBORA
"INSTITUTA ZA SLOVENSKO KUL TURO"

Nato ob izjavi, da je obèni zbor odprt, pozdravi prisotne ter povzame motivacije, zaradi katerih naj bi ustanovili Institut za slovensko
kulturo, ter razloge za sklic obènega zbora pred iztekom leta.
Nato da besedo Giorgiu Banchigu, pokrajinskemu predsedniku Sveta slovenskih organizacij, ki izrazi zeljo, da bi novo drustvo stalo ob
strani stevilnim drustvom na teritoriju in z njimi sode/ovaio pri promociji slovenske skupnosti v Videnski pokrajinie.
Siedi branje statuta, ki ga sestavlja 11 èlenov. Statut prisotni soglasno odobrijo.
Po sirsi diskusiji med prisotnimi, ki izrazijo svoje zadovoljstvo nad novo pobudo, pride do dogovora, naj bi javna formalna predstavitev
Instituta, na katero naj bi povabili tako slovenske kot italijanske predstavnike, bila v Spetru 9. februa~a 2007 ob slovenskem kulturnem
prazniku.

Opravièeni SO: Bergnach Cristina, Bonini Marianna, Cerno Guglielmo, Floreancig Erika, Negro Luigia, Ruttar Riccardo, Vertovec marco.

Marino Cernetig prisotni zadolzijo, da poskrbi za formalni vpis ustanovne listi ne na Registrskem uradu v Vidnu in da opravi vse
formalnosti, ki so potrebne za zaèetek delovanja.

Dne 7. decembra 2006 ob 18.30 se je v Cedadu, na sedezu Kulturnega drustva Ivan Trinko, ulica IX Agosto 8, odvija/ ustanovni obèni
zbor INSTITUTA ZA SLOVENSKO KUL TURO s sedezem v Grmeku. Zbor sta sklicala pokrajinska odbora Siovenske kulturno
gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij s pozivom predstavnikom slovenskih drustev v Videnski pokrajini.

Obèni zbor preide nato k izvolitvi upravnega in nadzornega odbora, kot predvideva è/en 8 bis. V upravni odbor je ilzvoljenih 9 èlanov z
19 glasov vsaki:
Banchig Giorgio
Bartaloth Rodolfo

Bergnach Cristina
Borghese Larissa
Cher Luisa Oliva
Dorbolò Bruna
Namor lole
Negro Luigia
Vertovec Marco

Neizvoljeni: Trusgnach Lucia (18 glasov), Mattelig Renzo (8 glasov), Predan Vladimiro (16 glasov)

Besedo vzame lole Namor, pokrajinska predsednica Siovenske kulturno-gospodarske zveze, ki predlaga naslednji dnevni red:
a. izvolitev predsednika obènega zbora
b. branje in odobritev statuta
c. izvolitev upravnega in nadzornega odbora

Giorgio Banchig, pokrajinski predsednik Sveta slovenskih organizacij, predlaga, naj obènemu zboru predseduje lole Namor.
Obèni zbor predlog sprejme, nakar Namorjeva imenuje za zapisnièarko obènega zbora Marino Cernetig ter preide k ugotavljanju

•prisotnosti. Prisotni so:
Banchig Giorgio, rojen v Podbonescu 19.4.1947, bivajoè v Podbonescu
Bartaloth Rodolfo, rojen v Nabo~etu-Ovèji vesi 2.9.1958, bivajoè v Naborjetu-Ovèji vesi
Borghese Larissa, rojena v Cedadu 17.3.1973, bivajoèa v Spetru
Cernetig Marina, rojena v Srednjem 23.3.1960, bivajoèa v Spetru
Cher Luisa Oliva, rojena v Bardu 15.4.1962, bivajoèa v Bardu
Clodig Aldo, rojen v Grmeku 6.10.1945, bivajoè v Grmeku
Clodig Davide, rojen v Cedadu 9.4.1974, bivajoè v Srednjem
Crisetig Beppino, rojen v Sv. Lenartu 9.3.1940, bivajoè v Sv. Lenartu
Dorbolò Bruna, rojena v Spetru 21.2.1947, bivajoèa v Spetru
lussa Anna, rojena v Spetru 4.6.1955, bivajoèa v Cedadu
Lauretig Daniela, rojena v Belgiji 19.4.1957, bivajoca v Sovodnji
Manzini Sandra, rojena v Vidnu 24.6.1963, bivajoèa v Spetru
Mattelig Renzo, rojen v Sv. Lenartu 12.11.1955, bivajoè v Fojdi
Namor lole, rojena v Dreki 8.10.1954, bivajoèa v Cedadu
Predan Stefano, rojen v Cedadu 25.10.1976, bivajoè v Sv. Lenartu
Predan Vladimiro, rojen v Cedadu 7.8.1959, bivajoè v Sovodnji
Primosig Loretta, rjena v Sv. Lenartu 15.9.1959, bivajoèa v Cedadu
Qualizza Michele, rojen v Srednjem 13.3.1948, bivajoè v Vidnu
Trusgnach Lucia, rojena v Cedadu 25.11.1955, bivajoèa v Sv. Lenartu

V nadzorni odbor so izvoljeni:
Clodig Aldo
Manzini Sandra

Primosig Loretta
Neizvoljena lussa Anna (18 glasov)



Statut drustva - Statuto dell'associazione
INSTITUT ZA SLOVENSKO KUL TURO

ISTITUTO PER LA CULTURA SLOVENA

I. DEL: NAZIV IN SEDEZ

1. clen - Ustanovljeno je drustvo »Institut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena« (v
nadaljevanju INSTITUT), s seddem v Garmeku, v zaselku Lesa. Namen drustva je promocija,
sirjenje in uporaba slovenskega jezika, vrednotenje zgodovinske in kulturne dedisCine slovenske
manjsine v Videmski pokrajini ter uveljavljanje njene identitete.
Institut je nepridobitno in izrazito nestrankarsko drustvo.

2. clen - CILJI

Cilji instituta so:
spodbujati kulturno in druzbeno rast Slovencev v Videmski pokrajini z uveljavljanjem
njihovih narodnih in jezikovnih pravic v skladu z italijansko ustavo, drZavno zakonodajo
(zakona 482/99 in 38/01), statutom Odele Furlanije Julijske krajine, evropskimi in
mednarodnimi dokumenti, ki obravnavajo jezikovne manjsine;
ohranjati, ovrednotiti in razvijati jezikovno in kulturno dediscino Slovencev v Nadiski in
Terski dolini, v Reziji in Kanalski dolini, podpirati in spodbujati vse oblike kulturnega
izrazanja in ustvarjalnosti manjsine;
spodbujati rabo slovenskih narecij v ustni in pisni obliki ter ucenje slovenskega knjiznega
jezika;
ozavescati lokalno skupnost o lastni kulturni in jezikovni identiteti ter o perspektivah
druzbeno-gospodarskega razvoja obmocja;
povezovati kulturo Slovencev v Furlaniji s celotno slovensko manjsino v Italiji, s sosednjo
Republiko Slovenijo in s kulturo Slovencev po svetu, utrjevati sodelovanje med prebivalci
obmejnih obmocij in spodbujati prijateljske odnose med sosednjimi drZavami;
spodbujati poznavanje slovenskega jezika, knjizevnosti in kulture v [urlanskih in italijanskih
kulturnih krogih, podpirati medsebojno poznavanje in sodelovanje z drustvi, ki zasledujejo
podobne cilje, z lokalnimi ustanovami in javno upravo;
prispevati h kulturni rasti in splosnemu druzbenemu napredku obmejnega pasu in celotne
Furlanije z utrjevanjem solidarnosti in demokraticne udeldbe, predvsem v goratih predelih;
spodbujati gospodarsko rast slovenske manjsine in ovrednotiti njeno jezikovno in kulturno
bogastvo tudi z vidika turisticne promocije obmocja;
vzpostavljati in vzdrZevati odnose z italijansko manjsino v Sloveniji in na Hrvaskem ter z
drugimi manjsinskimi skupnostmi v Italiji in Evropi;
spodbujati poznavanje manjsinskih jezikov in kultur kot sredstva za uveljavljanje miru v
svetu in bratstva med narodi.
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3. clen - DEJA VNOSTI

1. clen - Ustanovljeno je drustvo »Institut za slovensko kulturo - Istituto per la cultura slovena« (v
nadaljevanju INSTITUT), s sedezem v Garmeku, v zaselku Lesa. Namen drustva je promocija,
sirjenje in uporaba slovenskega jezika, vrednotenje zgodovinske in kulturne dediscine slovenske
manjsine v Videmski pokrajini ter uveljavljanje njene identitete.
Institut je nepridobitno in izrazito nestrankarsko drustvo.

2. clen - CILJI

Cilji instituta so:
spodbujati kulturno in druzbeno rast Slovencev v Videmski pokrajini z uveljavljanjem
njihovih narodnih in jezikovnih pravic v skladu z italijansko ustavo, drZavno zakonodajo
(zakona 482/99 in 38/01), statuto m Dezele Furlanije Julijske krajine, evropskimi in
mednarodnimi dokumenti, ki obravnavajo jezikovne manjsine;
ohranjati, ovrednotiti in razvijati jezikovno in kulturno dedisCino Slovencev v Nadiski in
Terski dolini, v Reziji in Kanalski dolini, podpirati in spodbujati vse oblike kulturnega
izrazanja in ustvarjalnosti manjsine;
spodbujati rabo slovenskih narecij v ustni in pisni obliki ter ucenje slovenskega knjiznega
jezika;
ozavescati lokalno skupnost o lastni kulturni in jezikovni identiteti ter o perspektivah
druzbeno-gospodarskega razvoja obmocja;
povezovati kulturo Slovencev v Furlaniji s celotno slovensko manjsino v Italiji, s sosednjo
Republiko Slovenijo in s kulturo Slovencev po svetu, utrjevati sodelovanje med prebivalci
obmejnih obmocij in spodbujati prijateljske odnose med sosednjimi drzavami;
spodbujati poznavanje slovenskega jezika, knjizevnosti in kulture v [urlanskih in italijanskih
kultumih krogih, podpirati medsebojno poznavanje in sodelovanje z drustvi, ki zasledujejo
podobne cilje, z lokalnimi ustanovami in javno upravo;
prispevati h kulturni rasti in splosnemu druzbenemu napredku obmejnega pasu in celotne
Furlanije z utrjevanjem solidamosti in demokraticne udelezbe, predvsem v goratih predelih;
spodbujati gospodarsko rast slovenske manjsine in ovrednotiti njeno jezikovno in kultumo
bogastvo tudi z vidika turisticne promocije obmocja;
vzpostavljati in vzdrZevati odnose z italijansko manjsino v Sloveniji in na Hrvaskem ter z
drugimi manjsinskimi skupnostmi v Italiji in Evropi;
spodbujati poznavanje manjsinskih jezikov in kultur kot sredstva za uveljavljanje miru v
svetu in bratstva med narodi.
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II. DEL: CLANSTVO

6. clcn - Clani Instituta so fizicne osebe, organizacije in ustanove, ki sprejmejo kot drustveno
podlago ta statut, soglasajo z njegovimi cilji in si prizadevajo za njihovo doseganje in za
spostovanje morebitnih notranjih pravilnikov ter sklepov, ki jih sprejmejo drustveni organi.
Stevilo clanov je neomejeno.
Kdor zeli postati clan Instituta, mora podati pisno prosnjo upravnemu odboru. O sprejemu v drustvo
odloca upravni odbor.
Ob sprejemu v drustvo clan placa clanarino za tekoce leto. Vsak clan dobi clansko izkaznico in
postane nosilec clanskih pravic in dolznosti.
Clanstvo je casovno neomejeno in ga ni mogoce odrediti le zacasno, ostaja pa v vsakem primeru
moznost izstopa iz clanstva.
Drustveni delezi in prispevki so neprenosni in jih ni mogoce revalvirati.

6. bis clcn - Pravicc in dolznosti individualnih clanov

Pravice individualnih clanov so:

sodelovati pri vseh dejavnostih, ki jih prireja drustvo;
udeleievati se obcnih zborov in glasovati tudi o sprejemu in spremembi pravil, statuta in
morebitnih pravilnikov ter o imenovanju upravnih organov drustva;
biti izvoljeni v drustvene organe;
posluzevati se storitev, ki j ih nudi drustvo.

Dolznosti individualnih clanov so:

placati drustveno izkaznico ob vclanjenju in vsako leto poravnati clanarino;
upostevati statut, notranje pravilnike in sklepe, ki jih sprejmejo drustveni organi.

Prenehanje individualnega clanstva
Individualno clanstvo v drustvu preneha zaradi:

prostovoljnega izstopa;
neplacevanja drustvene clanarine;
smrti clana;
izkljucitve, ki jo mora upravni odbor potrditi z absolutno veCino svojih clanov, ce se ugotovi
neupostevanje ciljev in doloCiI tega statuta, notranjih pravilnikov in sklepov, ki jih
sprejmejo drustveni organi, ali zaradi vedenja, ki lahko na kakrsenkoli nacin moralno ali
materialno skoduje drustvu.

Izkljuceni clani se lahko proti ukrepu pritozijo na prvem rednem obcnem zboru.
Clani, ki so izstopili ali ki so bili izkljuceni iz drustva, nimajo pravice do povraCila placane
clanarine.

5
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6. ter clen - Pravicc in dolinosti kolektivnih clanov

Pravice kolektivnih clanov so:

sodelovati pri vseh dejavnostih, ki jih prireja drustvo;
udeldevati se obcnih zborov preko predsednika ali njegovega zastopnika, ki ima pravico do
glasovanja in moznost izvolitve v drustvene organe;

Dolznosti kolektivnih clanov so:

placati drustveno izkaznico ob vclanjenju in vsako leto poravnati clanarino;
upostevati statut, notranje pravilnike in sklepe, ki jih sprejmejo drustveni organi;
imeti tak z avtonomni statut, ki je skladen s statutom Instituta.

Prenehanje kolektivnega clanstva
Kolektivno clanstvo v drustvu preneha zaradi:

neplacevanja drustvene clanarine;
utemeljene zavrnitve obnove drustvene izkaznice s strani upravnih organov Instituta;
razpustitve ali drugih vzrokov, zaradi katerih clan izgubi pravno sposobnost;
izgubc znaCilnosti kolektivnega clana;
izkljucitve, ki jo mora upravni odbor potrditi z absolutno veCino svojih clanov, ce se ugotovi
neupostevanje ciljev in dolocil tega statuta, notranjih pravilnikov in sklepov, ki jih
sprejmejo drustveni organi, ali zaradi vedenja, ki lahko na kakrsenkoli naCin moralno ali
materialno skoduje drustvu.

Izkljuceni clani se prati ukrepu lahko pritozijo na prvem rednem obcnem zboru.
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II!. DEL - ORGANI DRUSTV A

7. cleD - Organi Instituta so:
a - Obcni zbor

b - Upravni odbor
c - Predsednik
d - Nadzorni odbor

ObCDi zbor

8. cleD - Obcni zbor je najvisji organ drustva s pravico odlocanja.

Obcnega zbora se lahko udeleZijo vsi clani, ki so poravnali clanarino.

Ysak clan lahko pooblasti drugega clana, da na obcnem zboru glasuje namesto njega. Dovoljeni sta
dve pisni pooblastili za vsakega clana.

Obcni zbor mora biti sklican s pisnim obvestilom, ki ga je treba izobesiti na sedeZu drustva najmanj
8 dni prcd sestankom; lahko se uporabijo tudi druga sredstva, kot je objava v casopisih in na spletni
strani.
Obvestilo o sklicu mora vsebovati dnevni red ter navedbo datuma in ure obcnega zbora v prvem in

drugem sklicu.

Obcni zbor je sklepcen v prvem sklicu ob navzocnosti veCine clanov, v drugem sklicu pa ne glede
na stevilo navzocih ali zastopanih clanov. Drugi sklic je lahko dolocen poI ure po prvem skIicu.
Obcni zbor sprejema svoje sklepe z veCino glasov navzoCih clanov.

8. bis CICD - Obcni zbor, ki ga sestavljajo individualni clani in po en predstavnik za vsako
vclanjeno ustanovo, sklice predsednik, ki preveri sklepcnost obcnega zbora.
Redni obcni zbor se sklicuje vsaj enkrat letno za opravljanje sledecih nalog:
a - odobritev letnega nacrta dejavnosti;
b - odobritev obracuna in predracuna;
c - razprava o poroCilu predsednika in njegova odobritev;
d - posredovanje predlogov o razvoju Instituta in potrditev vecletnih nacrtov.

Ysaka tri leta obcni zbor izvoli organe drustva.
Predsednik sklice izredni obcni zbor, ko meni, da je to potrebno zaradi preverjanja in potrditve
aktov, ki zadevajo dejavnost Instituta.
Obcni zbor se lahko sklice tudi na utemeljeno in podpisano zahtevo vsaj tretjine clanov v skladu z
20. clenom Civilnega zakonika.
Izredni obcni zbor je sklepcen tako v prvem kot v drugem sklicu, ce je navzoca polovica clanov
plus en clan s pritrdilnim glasom dveh tretjin navzocih. Drugi sklic je lahko dolocen poI ure po
prvem sklicu.
Pristojnosti izrednega obcnega zbora so:

spremembe statuta;
razpust drustva.
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Upravni odbor
9. Nen - Upravni odbor je vodilni organ Instituta in skrbi za njegove interese; oblikuje, spodbuja in
usklajuje dejavnosti Instituta.
Upravni odbor ima najsirse pristojnosti v rednem in izrednem upravljanju drustva brez nikakrsnih
izjem in lahko izvede vse ukrepe, za katere meni, da so primerni ali koristni za ucinkovitejse
doseganje drustvenih ciljev. Izjema so le ukrepi, ki so po zakonu ali statutu v pristojnosti drugih
organov.
Upravni odbor sestavlja najmanj 7 clanov, izvoljenih za obdobje treh let.
Odbor se sestane vsakic, ko predsednik meni, da je to potrebno, ali ko za sklic prosita vsaj dva
njegova clana, in vsekakor vsaj enkrat letno za sprejemanje sklepov v zvezi z obracunom in
predracunom in z visino clanarine.
Seja se sklice pisno 5 dni prej, razen v posebno nujnih primerih.
Upravni odbor je sklepcen, ce je na seji navzoca vec kot polovica clanov.
Sklepi se v upravnem odboru sprejemajo z veCino navzocih odbornikov.

Upravni odbor ima naslednje naloge in pristojnosti:
a - oblikuje letni in vecletni program;
b - sestavlja obracun in predracun, doloca vsote letnih clanarin;
c - skrbi za doseganje drustvenih ciljev;
d - obcasno preverja in potrjuje uresnicevanje nacrtov in dejavnosti;
e - doloca razvojne smernice Instituta in vzdrzuje stike z ustanovami, institucijami In....
orgamzaCljaml;
f - sklepa o zaposlitvi osebja in nakupu materiala in opreme;
g - sklepa o morebitni ustanovitvi podruznic Instituta.
Clana upravnega odbora se avtomaticno razresi po treh zaporednih neopravicenih odsotnostih.
V primeru odstopa, smrti ali razresitve odbornika ga upravni odbor na prvi seji nadomesti s prvim
neizvoljenim kandidatom.
V primeru odstopa vec kot polovice odbornikov lahko preostali clani upravnega odbora izvajajo le
naloge rednega upravljanja drustva in so dolzni sklicati obcni zbor v roku 30 dni.

9. bis clen - Prvo sejo upravnega odbora sklice predsednik v roku enega meseca po izvolitvi.
Upravni odbor izvoli v svoji sredi podpredsednika z javnim glasovanjem.

Predsednik
lO. clen - Predsednik »Instituta za slovensko kulturo- Istituto per la cultura slovena« predstavlja
lnstitut in je njegov pravni zastopnik.
Predsednika izvoli upravni odbor na redni seji. Njegov mandat traja tri leta.
Predsednik sklice in predseduje rednim in izrednim obcnim zborom ter upravnemu odboru.
V primeru odsotnosti ali zadrianosti ga nadomesca podpredsednik.

Nadzorni odbor
11. clen - Nadzorni odbor steje tri clane, ki jih izvoli obcni zbor za dobo treh let, razen ce zakonski
predpisi ne dolocajo drugace.
Naloga nadzornega odbora je spremljanje upravljanja drustva, nadzorovanje spostovanja zakonov in
statuta, pregledovanje poslovnih knjig in bilance.
Nadzorni odbor sestavi letno poroCilo, ki ga predstavi na rednem obcnem zboru.
Nadzorni odbor izvoli v svoji sredi predsednika.
Nadzorni odbor lahko iz utemeljenih racunskih razlogov zahteva sklic obcnega zbora.
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IV. DEL - PREMOZENJE

12. CICD - Premozenje, ki je nelocljiva lastnina Instituta, sestavljajo:
a - premicnine in nepremicnine, s katerimi Institut kakorkoli razpolaga;
b - naprave, oprema, knjiznice itd.;
c - drugi viri dohodka, ki prispevajo k doseganju ciljev Instituta;
d - preostanek Cistega dobicka iz upravljanja.

Prihodke sestavljajo:
a - clanarine ali prostovoljni prispevki;
b - dobicki iz izpeljanih dejavnosti in ustvarjenih storitev za clane;
c - donacije, izplaCila, volila, drugacne zapusCine, katerikoli prostovoljni prispevki s strani clanov
in neclanov v podporo dejavnosti ali projektov;
d - prispevki javnih ali zasebnih ustanov;
e - ustvarjeni dobicki iz prireditev in preostanki iz upravljanja, ki se bodo ponovno uporabljali le za
izvajanje institucionalnih dejavnosti in z njimi neposredno povezanimi aktivnostmi;
f - katerikoli drugi prihodek, ki pripomore k povecanju drustvene aktive.

Drustvenega premozenja ni mogoce razdeliti med clane ne v casu delovanja drustva, razen ce
dodelitve ali prerazporeditve ne doloca zakon, ne ob njegovem razpustu. ,

Velja absolutna prepoved porazdelitve clanom, tudi v posredni obliki, dobickov ali ostankov ~
upravljanja, rezervnih skladov ali kapitala v casu delovanja drustva, razen ce dodelitve ali ~

prerazporeditve ne doloca zakon. rfi-
13. CICD - Bilanco sestavlja obracun in predracun za poslovno leto, ki gre od 1. januarja do 31.
decembra vsakega leta; sestavi jo upravni odbor in jo potrdi obcni zbor v roku stiri h mesecev po
zakljucku poslovnega leta.

14. cleD - O razpustu drustva odloca izredni obcni zbor, ki hkrati imenuje enega ali vec stecajnih
upraviteljev in mu/jim doloCi pristojnosti; preostalo aktivno premozenje se dodeli drugi slovenski
ustanovi ali drustvu, ki zasleduje podobne cilje, ali v namene javne koristi, na osnovi mnenja
nadzornega organa po 3. clenu, 190. odstavku zakona st. 662 z dne 23.12.96, in sicer:

obCinskim in solskim knjiznicam za del premozenja, ki ga sestavljajo knjige in publikacije,
didakticnim ravnateljstvom in nizjim srednjim solam na obmocju,
preostale dobrine podpornim organizacijam.

15. CICD - Za vse, kar ni posebej predvideno v tem statutu, se uveljavljajo zakonski predpisi.
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