
PRAVILA DRUŠTVA ZA KAZENSKO PRAVO IN KRIMINOLOGIJO SLOVENIJE, 
(neuradno prečiščeno besedilo z dne 31.3.2008)
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen 
 
Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije (v nadaljnjem besedilu Društvo) 
združuje občane z različnih družbenih področij, ki se poklicno ali drugače v okviru 
kazenskega prava, kriminologije in drugih njim sorodnih ved ukvarjajo z vprašanji 
kriminalitete in drugih odklonskih pojavov. 
 
Ime društva se glasi: »Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije«. 
 
Sedež Društva je, na Pravni fakulteti v Ljubljani, Poljanski nasip 2. 
 
Društvo deluje na območju R Slovenije. 
 
Društvo uporablja pečat okrogle in podolgovate oblike z besedilom »Društvo za kazensko 
pravo in kriminologijo Slovenije, Ljubljana«. 
 
2. člen 
 
Društvo se povezuje in sodeluje z drugimi sorodnimi društvi, državnimi organi, inštituti 
in drugimi, ki delujejo na področju obravnavanja kriminalitete in drugih odklonskih 
pojavov. 
 
Društvo se povezuje in sodeluje tudi z mednarodnimi društvi s področja kazenskega 
prava in kriminologije. 
 
3. člen 
 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
 
Društvo zastopa in zanj podpisuje predsednik Društva. 
 
4. člen 
 
Delo Društva je javno. 
 
Javnost dela se zagotavlja na način in po postopku, ki ga določajo ta pravila. 
 
5. člen 
 

Stran 1



Društvo je registrirano pri Upravni enoti Ljubljana, pod zaporedno številko 1419. 
 
Društvo se lahko vpiše v register nevladnih znanstveno strokovnih združenj pri 
Ministrstvu za znanost in tehnologijo. 
 
II. NAMEN DRUŠTVA IN NJEGOVE NALOGE 
 
6. člen 
 
Namen društva je združevanje in izmenjavanje znanja občanov, ki v organih pravosodja, 
notranjih zadev, javnega tožilstva, odvetništva in drugih službah pravne pomoči, vzgoje in
izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, ter znanstvenih in raziskovalnih institucijah, 
delajo na področju obravnavanja vprašanj kriminalitete in drugih odklonskih pojavov in 
druge občane, ki se zanimajo za to problematiko zato, da bi organizirano in enotno 
delovali za napredek in izboljšanje teorije in prakse na tem področju družbenih dejavnosti.
Društvo spodbuja teoretično in praktično izobraževanje in usposabljanje članov. 
 
Za izvajanje svojih nalog Društvo ustanovi sekcije, ki jih predlagajo in ustanovijo člani 
društva. Sekcije za svoje delo odgovarjajo Izvršnemu odboru društva in niso pravne 
osebe. V društvu delujeta sekcija za sodelovanje z Mednarodnim združenjem za kazensko 
pravo (nacionalna sekcija AIDP) in sekcija za sodelovanje z Združenjem evropskih 
pravnikov za zaščito finančnih interesov Evropske unije. 
 
7. člen 
 
Društvo opravlja zlasti naslednje naloge: 
- sodeluje pri uveljavljanju in napredku kazenskopravnih znanosti; 
- sodeluje pri strokovnem usposabljanju svojih članov ter organizira za člane in za širšo 
strokovno javnost strokovna posvetovanja in javna predavanja s področja vprašanj 
obravnavanja kriminalitete; 
- vzpodbuja proučevanje vprašanj s področja kazensko-pravnih znanosti pri obravnavanju
kriminalitete in drugih odklonskih pojavov; 
- sodeluje z društvi, z znanstvenimi inštituti, z državnimi organi s področja pravosodja, 
državnega tožilstva in notranjih zadev ter z advokaturo in socialnim varstvom; 
- sodeluje na posvetovanjih, seminarjih, srečanjih ter kongresih društev in organizacij, ki 
obravnavajo vprašanja z njegovega področja dela; 
- analizira ter daje mnenje in predloge k osnutkom zakonov ali drugih predpisov s 
področja obravnavanja kriminalitete in drugih odklonskih pojavov; 
- skrbi za razširjanje strokovnih spoznanj med svojim članstvom in izkušenj na svojem 
področju z objavljanjem člankov in razprav svojih članov v ustreznem strokovnem tisku; 
- izvaja druge naloge v skladu s temi pravili. 
 
Za uresničitev svojih nalog se sredstva društva zbirajo z: 
- dohodki od opravljenih strokovnih del, 
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- dohodki od seminarjev, predavanj in posvetovanj. 
 
III. čLANSTVO V DRUŠTVU 
 
8. člen 
 
Društvo vključuje v svoje članstvo občane, ki v organih pravosodja, notranjih zadev, 
javnega tožilstva, odvetništva in drugih službah pravne pomoči, vzgoje in izobraževanja, 
zdravstva, socialnega varstva, ter znanstvenih in raziskovalnih institucijah, delajo na 
področju obravnavanja vprašanj kriminalitete in drugih odklonskih pojavov in druge 
občane, ki se zanimajo za to problematiko zato, da bi organizirano in enotno delovali za 
napredek in izboljšanje teorije in prakse na tem področju družbenih dejavnosti. 
 
Član Društva lahko postane vsak občan, ki izpolnjuje pogoje iz 6. člena teh pravil, če izrazi
takšno željo in če ne obstojajo ovire za sprejem v članstvo. 
 
Občan, ki želi postati član Društva, izpolni pismeno pristopno izjavo, ki jo mora podpisati. 
 
IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV DRUŠTVA TER NJIHOVA ODGOVORNOST 
 
9. člen 
 
Član Društva ima pravico: 
- da voli in je izvoljen v organ Društva; 
- da se udeležuje občnega zbora in sej drugih organov Društva; 
- da sodeluje pri sestavi delovnega programa Društva; 
- da vlaga ugovore in pritožbe zoper odločitve organov Društva; 
- da se udeležuje sestankov, posvetovanj, seminarjev, predavanj in drugih oblik dela, ki jih
prireja Društvo. 
 
Nihče ne more biti več kot dvakrat zaporedoma izvoljen v isti organ Društva. 
 
10. člen 
 
Član Društva je dolžan: 
- da izpolnjuje določila pravil in drugih splošnih aktov Društva; 
- da izvršuje sklepe organov Društva; 
- da se udeležuje občnega zbora Društva; 
- da plačuje članarino in izpolnjuje druge finančne obveznosti do Društva. 
 
11. člen 
 
Član Društva je odgovoren za izpolnjevanje nalog po teh pravilih. 
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Član Društva, ki je izvoljen v organ Društva je odgovoren za svoje delo temu organu in 
občnemu zboru. Če član organa Društva ne izpolnjuje svojih nalog, ga lahko občni zbor 
razreši še pred potekom dobe, za katero je bil izvoljen. 
 
Predlog za razrešitev člana organa Društva poda v pismeni obliki z obrazložitvijo tisti 
organ, katerega član naj se razreši. 
 
Predlog za razrešitev se pošlje predsedniku Društva, predlog za razrešitev predsednika 
Društva pa predsedniku nadzornega odbora. 
 
O predlogu za razrešitev člana organa Društva ali predsednika Društva, razpravlja občni 
zbor. 
 
Član organa Društva, ki naj se razreši, se povabi na občni zbor s priporočenim pismom. 
 
Če se član vabilu ne odzove in izostanka ne opraviči, občni zbor kljub temu lahko 
razpravlja o njegovi razrešitvi. 
 
12. člen 
 
Članstvo v Društvu preneha z izstopom ali z izključitvijo. 
 
13. člen 
 
Članstvo z izstopom preneha, če poda član Društva pismeno izjavo da prostovoljno 
izstopa. 
Kot dan izstopa se šteje dan, ko je Društvo prejelo pismeno izjavo člana o izstopu. 
 
14. člen 
 
Članstvo z izključitvijo preneha takrat, kadar član Društva huje krši pravila Društva ali 
kadar je članu Društva izrečena kazen zapora, zaradi katere mu preneha delovno 
razmerje. 
 
15. člen 
 
O izključitvi člana iz Društva sklepa častno razsodišče na prvi seji po prejemu predloga za 
izključitev. 
 
Častno razsodišče o svojem sklepu o izključitvi obvesti člana s pismeno obrazložitvijo v 15 
dneh po sprejemu sklepa. 
 
16. člen 
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Zoper sklep častnega razsodišča o izključitvi lahko član vloži ugovor na občni zbor 
Društva v 30 dneh po prejemu sklepa o izključitvi. 
 
Sklep občnega zbora je dokončen. 
 
V. JAVNOST DELA DRUŠTVA 
 
17. člen 
 
Društvo zagotavlja javnost dela glede vseh oblik svoje dejavnosti. 
 
Javnost dela Društva se zagotovi zlasti na naslednje načine: 
- z javnim delom organov Društva; 
- s tem, da organi Društva svoje člane obveščajo o svojem delu in o materialno-finančnem 
poslovanju; 
- s pravočasnim obveščanjem članov o sejah in sestankih organov Društva in o sprejetih 
sklepih; 
- s tem, da vabi na občne zbore novinarje, ki jim pošlje dnevni red z ustreznim gradivom. 
 
18. člen 
 
Organi Društva so dolžni poskrbeti za informiranje članstva o aktivnosti Društva. 
 
Člani Društva so dolžni poskrbeti za to, da bo delovanje Društva dostopno tudi javnosti. 
 
Za zagotavljanje javnosti dela Društva je odgovoren predsednik. 
 
VI.ORGANI DRUŠTVA 
 
19. člen 
 
Organi Društva so: 
a)občni zbor 
b)izvršni odbor 
c)nadzorni odbor 
d)častno razsodišče 
 
a)Občni zbor 
 
20. člen 
 
Občni zbor je najvišji organ Društva, kateremu so za svoje delo odgovorni drugi organi 
Društva. 
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Redni občni zbor Društva se skliče vsako leto. Izredni občni zbor Društva se skliče na 
pismeno zahtevo ene četrtine članov ali po sklepu izvršnega ali nadzornega odbora. 
 
21. člen 
 
Občni zbor Društva skliče predsednik Društva po sklepu izvršnega odbora. 
 
Predsednik Društva je dolžan sklicati redni ali izredni občni zbor v dveh mesecih  po 
prejemu sklepa ali zahtevka za sklic občnega zbora. Če predsednik tega ne stori, skliče 
občni zbor nadzorni odbor Društva. 
 
22. člen 
 
Občni zbor Društva sestavljajo vsi člani Društva. 
 
23. člen 
 
Občni zbor vodi tričlansko delovno predsedstvo, ki ga izvolijo navzoči člani Društva. 
Člani izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča ne morejo biti izvoljeni 
za delovno predsedstvo. 
 
24. člen
 
Izvršni odbor mora najpozneje 14 dni pred občnim zborom poslati vsem članom društva 
vabila na občni zbor. Vabilo mora vsebovati datum, kraj in predlog dnevnega reda 
občnega zbora.  Če je bil postopek vabljenja v redu izpeljan, lahko občni zbor odloča ne 
glede na število prisotnih članov. Šteje se, da je član v redu vabljen, če je bilo vabilo 
pravočasno odposlano preko elektronske pošte na elektronski naslov, ki ga je član kot 
zadnjega sporočil tajniku društva. 
 
25. člen 
 
Postopek in način glasovanja na občnem zboru določa občni zbor. Volitve organov 
Društva so tajne, razen če občni zbor ne odloči drugače. 
 
Sklepe sprejema občni zbor z večino glasov navzočih članov. 
 
26. člen 
 
Občni zbor ima zlasti naslednje naloge: 
- sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila Društva in druge splošne akte Društva; 
- sprejema delovni program Društva; 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun Društva; 
- razrešuje predsednika, namestnika predsednika, tajnika ter ostale člane izvršnega 
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odbora; 
- voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora ter ostale 
člane nadzornega odbora; 
- voli in razrešuje predsednika in namestnika predsednika častnega razsodišča ter ostale 
člane častnega razsodišča; 
- sprejema sklepe in priporočila za delo članov Društva; 
- daje smernice in navodila za delo izvršnega odbora 
- obravnava poročila, predloge in sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega
razsodišča Društva; 
- odloča o prenehanju Društva; 
- določa višino članarine; 
- odloča o ugovorih zoper sklepe izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega 
razsodišča; 
- odloča o drugih vprašanjih s področja dela Društva; 
- odloča o včlanjenju Društva v sorodna mednarodna društva. 
 
b)Izvršni odbor 
 
27. člen 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ Društva in ima devet članov. 
 
Sestavljajo ga predsednik, namestnik predsednika, tajnik in blagajnik Društva ter pet 
članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo štirih let. Pri izvolitvi članov izvršnega odbora 
mora občni zbor upoštevati, da bodo člani izvršnega odbora izvoljeni tako, da bo 
upoštevan regionalni princip. 
 
Predsednik Društva vodi seje izvršnega odbora. 
 
28. člen 
 
Izvršni odbor opravlja zlasti naslednje naloge: 
- izvršuje sklepe, navodila in smernice občnega zbora; 
- pripravlja občni zbor; 
- sprejema osnutek programa dela Društva in izvaja ta program; 
- sklepa o sklicu rednega ali izrednega občnega zbora; 
- skrbi za izvajanje pravil in drugih aktov Društva; 
- skrbi za pravočasno, popolno in redno obveščanje članov o delu Društva; 
- sprejema osnutek finančnega načrta in zaključnega računa Društva; 
- poroča o svojem delu občnemu zboru; 
- opravlja druge naloge v skladu s temi pravili; 
- predlaga včlanitev Društva v sorodna mednarodna društva in 
- odloča o udeležbi svojih predstavnikov pri delu v takšnih društvih. 
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29. člen 
 
Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa njegov 
namestnik. 
 
Seja izvršnega odbora je sklepčna, če je navzočih več kot polovica članov izvršnega 
odbora. 
Izvršni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 
 
30. člen 
 
Predsednik izvršnega odbora neposredno skrbi za izvrševanje sklepov občnega zbora in 
izvršnega odbora Društva. 
 
Predsednik ima pravico in dolžnost, da zadrži izvršitev sklepa organa Društva, za 
katerega meni, da je nezakonit ali da je v škodo Društva in nato opozori organ, ki je tak 
sklep sprejel. Če organ vztraja pri svojem sklepu, je predsednik dolžan o tem obvestiti 
pristojni državni organ. 
 
c)Nadzorni odbor 
 
31. člen 
 
Nadzorni odbor ima tri člane. 
 
Predsednika, namestnika predsednika in člana nadzornega odbora izvoli občni zbor izmed
članov za dobo štirih let. 
 
Nadzorni odbor dela v polni sestavi treh članov. 
 
32. člen 
 
Nadzorni odbor opravlja naslednje naloge: 
- spremlja delo Društva in ocenjuje skladnost dela s pravili in delovnim programom 
Društva; 
- nadzoruje izvajanje sklepov in reševanje ugovorov in predlogov članov Društva ali 
pristojnih organov; 
- zahteva sklic izrednega občnega zbora; 
- skliče občni zbor, če ga ni sklical predsednik Društva v določenem roku; 
- nadzira materialno in finančno poslovanje Društva; 
- pregleduje in sopodpisuje zaključni račun; 
- poroča občnemu zboru o svojem delu; 
- predlaga razrešnico izvršnega odbora Društva; 
- odloča o ugovorih zoper odločitve izvršnega odbora; 
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- opravlja druge naloge v skladu s temi pravili. 
 
d)Častno razsodišče 
 
33. člen 
 
Častno razsodišče ima tri člane. 
 
Predsednika in dva člana častnega razsodišča izvoli občni zbor izmed članov Društva za 
dobo štirih let. 
 
Častno razsodišče dela le v polni sestavi treh članov. 
 
34. člen 
 
Častno razsodišče: 
- odloča o sporih med Društvom in njegovimi člani, ki izvirajo iz  izvrševanja pravic in 
obveznosti članov, kakor so določene v teh pravilih; 
- odloča o izključitvi člana iz Društva; 
- odloča o sporih med člani Društva, ki nastanejo v zvezi z dejavnostjo Društva; 
- odloča o hujših kršitvah pravic članov Društva in rešuje druge spore. 
 
35. člen 
 
Častno razsodišče sklicuje predsednik po potrebi. 
 
Častno razsodišče sprejema odločitve z večino glasov članov sodišča potem, ko je 
predhodno zaslišalo udeležence spora. 
 
Častno razsodišče vodi postopek po pravilih ZPP, na pismen predlog IO. 
Zoper vse sklepe častnega razsodišča je možna pritožba na občni zbor Društva v roku 15 
dni, če ni s temi pravili določen drugačen rok. 
 
Sklep občnega zbora v zvezi s pritožbo je dokončen. 
 
VII. ZASTOPANJE DRUŠTVA 
 
36. člen 
 
Društvo zastopa pred državnimi organi in v razmerjih s pravnimi in fizičnimi osebami 
predsednik Društva v okviru predpisov in teh pravil. 
 
Predsednik Društva podpisuje v imenu Društva, je odredbodajalec za izvrševanje 
finančnega načrta in uporabo sredstev Društva. 
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Predsednika Društva nadomešča v času odsotnosti njegov namestnik. 
 
Predsednik Društva lahko pooblasti svojega namestnika, tajnika ali drugega člana 
upravnega odbora za stalno opravljanje določenih nalog ali za zastopanje Društva v 
posameznih zadevah. 
 
37. člen 
 
Tajnik Društva pomaga predsedniku v strokovnih zadevah Društva, vodi administrativno 
poslovanje Društva, vodi poslovne knjige in evidence, pripravlja skupaj s predsednikom 
gradivo za seje upravnega odbora in občnega zbora in opravlja druge naloge, ki mu jih 
zaupa predsednik Društva. 
 
Tajnik dela po navodilih in pod nadzorstvom predsednika Društva. 
 
38. člen 
 
Blagajnik Društva vodi finančno in materialno poslovanje Društva, skrbi za pobiranje 
članarine, vodi pregled plačane članarine, pripravlja finančni načrt in zaključni račun 
Društva, vodi pregled inventarja Društva, poroča na seji izvršnega odbora in na občnem 
zboru o finančnem položaju Društva in opravlja druge naloge, ki mu jih zaupa predsednik
Društva. 
 
VIII.VIRI MATERIALNIH SREDSTEV DRUŠTVA IN NADZORSTVO NAD 
RAZPOLAGANJEM S TEMI SREDSTVI 
 
39. člen 
 
Za uresničitev svojih nalog zbira Društvo sredstva od svojih članov in od organov in 
organizacij. Viri materialnih sredstev Društva so; 
- članarina, ki jo plačujejo člani, 
- dotacije in drugi viri. 
 
Višino in način plačevanja članarine določi občni zbor Društva za vsako leto posebej. 
 
Članarina se plačuje vnaprej. 
 
40. člen 
 
Materialna sredstva Društva se razporedijo s finančnim načrtom in obračunajo z 
zaključnim računom. 
 
Finančni načrt in zaključni račun sprejme občni zbor za posamezno koledarsko leto. 
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Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih. 
 
41. člen 
 
Društvo mora s svojimi sredstvi vestno gospodariti. 
 
Vsak član Društva ima pravico vpogledati v finančno in materialno poslovanje Društva. 
 
Nadzorstvo nad razpolaganjem s sredstvi Društva opravlja nadzorni odbor, v svojih 
ugotovitvah poroča upravnemu odboru in občnemu zboru. 
 
Društvo ima za opravljanje dejavnosti odprt transakcijski račun. 
 
IX.NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM OB 
PRENEHANJU DRUŠTVA 
 
42. člen 
 
Društvo preneha po sklepu občnega zbora Društva, če je za prenehanje Društva glasovalo 
najmanj dve tretjini navzočih članov. 
 
43. člen 
 
O sklepu občnega zbora, po katerem je Društvo prenehalo z delom, mora organ Društva v 
15 dneh obvestiti pristojni organ za notranje  zadeve R Slovenije. 
 
44. člen 
 
Po prenehanju Društva se društveno premoženje, ki ostane po poravnavi vseh obveznosti 
brezplačno izroči sorodnemu društvu v R Sloveniji, ki ga določi občni zbor Društva. 
 
Društveni arhiv se izroči arhivu Slovenije. 
 
X. SPREJEM PRAVIL IN NJIHOVIH SPREMEMB TER PRIČETEK VELJAVNOSTI 
PRAVIL 
 
45. člen 
 
Pravila Društva in spremembe pravil sprejme občni zbor Društva, če zanje glasujeta 
najmanj dve tretjini navzočih članov Društva. 
 
Vsak član ali organ Društva, lahko pismeno predlaga spremembo ali dopolnitev pravil 
upravnemu odboru, ki mora razpravljati o predlogu na svoji prvi seji in o odločitvi 
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poročati na prvem občnem zboru. 
 
46. člen 
 
Spremembe pravil Društva z dne 7.6.1995 so bila sprejeta na občnem zboru Društva za 
kazensko pravo in kriminologijo Slovenije dne 26.9.2003. 

* * *

Iz Akta o spremembah in dopolnitvah Pravil Društva za kazensko pravo in kriminologijo 
Slovenije, sprejetega na občnem zboru dne 31.3.2008:

2. člen

Ta akt začne veljati prvi dan po sprejetju.
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