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        KULTURNO DRUŠTVO LESKOVEC PRI KRŠKEM  
Status društva v javnem interesu 

 

 
Finančni prispevki društva in prostovoljni prispevki članom – pojasnilo 
 
V izogib ugibanjem in pridobivanjem neuradnih informacij ter razlikovanja med finančnimi prispevki 
društva in prostovoljnimi prispevki, ki se za člane zbirajo ob posameznih priložnostih, vam v 
nadaljevanju, v tej zvezi podajam pojasnilo.  
 
Pojasnilo je odgovor na poizvedbe posameznih članov glede načina, višine in ravnanja ter vzroka za 
pobiranje prostovoljnih prispevkov.  
 
Vrsta prispevka:  
 
I. Finančna sredstva društva 
 
1) do prejema finančnega prispevka od društva so upravičeni aktivni

1
 člani društva: 

 
a) ob izgubi ožjega družinskega člana na podlagi Pravilnika o pravicah članov Kulturnega 

društva Leskovec pri Krškem in ravnanju v primeru smrti člana društva; 
b) kot solidarno pomoč članom na podlagi Pravilnik o pravicah članov Kulturnega društva 

Leskovec pri Krškem in ravnanju v primeru smrti člana društva ali Sklepa UO KD Leskovec pri 
Krškem in 

c) ob dopolnitvi določene (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,… let) življenjske starosti člana na podlagi 
Sklepa UO KD Leskovec pri Krškem. 

 
2) Prispevek društva je do vseh aktivnih članov identičen.  

 
II. Prostovoljni prispevki članov 
 
1. prejem prostovoljnih prispevkov članov je odvisen od:  

 
a) dane pobude, njene obrazložitve in poziva posameznega člana k zbiranju prostovoljnih 

prispevkov za določenega člana društva; 
b) Sklepa Zbora članov ali Upravnega odbora društva in poziva k zbiranju prostovoljnih 

prispevkov za posameznega člana društva. 
 
2. Višina zbiranja prostovoljnih prispevkov ni določena in je odvisna od posameznika, ki se za dano 
       finančno pomoč v obliki prostovoljnega prispevka odloči. Posledično navedenemu so zbrani 
       zneski iz naslova prostovoljnih prispevkov različni.  
 
V praksi, ki se je izoblikovala skozi leta našega delovanja je za zbrana finančna sredstva bila  
največkrat (ne obvezno) uporabljena kombinacija obeh načinov (točk I. in II.). Članom, ki ne dosežejo 
kriterija aktivnega člana po Pravilniku o pogojih za določitev aktivnosti in upravičenosti do ugodnosti 
članov Kulturnega društva Leskovec pri Krškem pripadajo pravice – ugodnosti, ki so določene v 
Zakonu o društvih in Statutu

2
.    

 
Vsi do sedaj zbrani prostovoljni prispevki so evidentirani (za koga, kdo in višina prispevka) in je 
vpogled v njihovo evidentiranje možen pri predsedniku društva.  
 
 

Janez Kerin, predsednik KD Leskovec 

                                                 
1
 Aktivnost članov je določena in evidentirana na podlagi Pravilnika o pogojih za določitev aktivnosti in 

upravičenosti do ugodnosti članov Kulturnega društva Leskovec pri Krškem 
2
 Statut Kulturnega društva Leskovec pri Krškem 

 


