
Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011-UPB2) in Zakona o 
uresničevanju javnega interesa za kulturo je Občni zbor na svojem zasedanju dne 7.3 . 2019 
sprejel sklep o spremembi statuta Društva Gledališče Ane Monro, ki je nastal dne 29. 9. 1990, 
in dne 14.05.2019 potrdil naslednji 

STATUT 

DRUŠTVA GLEDALIŠČE ANE MONRO 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

l . člen 
(ime, sedež in pečat) 

Ime društva je Društvo Gledališče Ane Monro (v nadaljnjem besedilu društvo), s skrajšanim 
imenom Gledališče Ane Monro ali GAM. 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež ima v Ljubljani, na naslovu Trg Prekomorskih 
brigad 1. Deluje na območju Republike Slovenije in v mednarodnem okolju. 
Društvo ima svoj žig, ki ga tvorita stiliziran krog z grafičnimi elementi in pravokotnik s 
stiliziranim napisom Društvo Gledališče Ane Monro. 

2. člen 
(statusna oblika in področje delovanja) 

Društvo je prostovoljno, samostojno, neodvisno, nepolitično, nepridobitno in neprofitno 
združenje fizičnih oseb, ki so se povezale z namenom ustvarjanja in prezentacije gledališke 
umetnosti v javnem prostoru za najširše občinstvo , in z namenom spodbujanja umetniške rasti 
ter povezovanja ustvarjalcev na področju sodobnih performativnih in uličnih umetnosti preko 
prenosa znanj, izmenjave izkušenj in partnerskega povezovanja oziroma sodelovanja. Društvo 
deluje v javnem interesu na področju kulture (od leta 2014) ter vzgoje in izobraževanja (od leta 
2017). 

3. člen 
Uavnost dela) 

Delo društva in njegovih organov je javno. Organi društva lahko svoje seje zaprejo za javnost, 
kadar obravnavajo vsebine, ki so zaupne narave. 

Obveščanje članov , ki imajo pravico vpogleda v zapisnike sej organov društva, poteka preko 
elektronske pošte. 

Širša javnost se o delu društva lahko seznani preko spletne strani društva in njegovih profilov 
na družbenih omrežjih, organiziranih okroglih miz, publikacij , vabil zainteresiranih 
predstavnikov na javne seje in udeležbe predstavnikov sredstev javnega obveščanja na sejah 
organov društva. 
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Za zagotavljanje javnosti dela ter pravočasnih, točnih in resničnih informacij je odgovoren 
predsednik društva ali od njega pooblaščeni člani društva. 

4. člen 
(sodelovanje) 

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju 
civilne družbe, kulture ali umetnosti, in prispevajo k razvoju skupnih ciljev. 

Društvo lahko deluje samostojno ali se včlani v zvezo društev ali pa v sorodne mednarodne ali 
tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje. 

2. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

5. člen 
(namen in cilji) 

Primarni namen društva je raziskovanje javnega in zasebnega prostora, spreminjanje njegove 
namembnosti in uporaba tega za kreacijo in prezentacijo gledališke umetnosti . 

Cilji društva so naslednji. 

Prezentacija prosto dostopne kvalitetne produkcije svetovnega uličnega gledališča in 
drugih zvrsti sodobnih performativn~h in uličnih umetnosti v javnem prostoru. 
Odpiranje novih prireditvenih prostorov oziroma (p)oživljanje prezrtih urbanih 
kotičkov z gledališko umetnostjo in spreminjanje teh v prostor oddiha, srečevanja, 

druženja in sodelovanja najširših množic. 
Z izobraževanjem in usposabljanjem ustvarjalcev na področju sodobnih performativnih 
in uličnih umetnosti v Sloveniji in mednarodnem okolju aktivno spodbujati njihovo 
osebnostno in/ali umetniško rast ter razvoj in spodbujati povezovanje in sodelovanje 
med njimi. 
Izobraževanje in vzgajanje mladega občinstva v ozaveščene in kritične uporabnike 
umetniških in/ali kulturnih vsebin ter širjenje interesa zanje med mladimi. 
Razvijanje gledaliških tehnik, metod in orodij ter aplikacija teh v formalni proces 
vzgoje in izobraževanja. 
Partnersko povezovanje in sodelovanje s sorodnimi organizacijami v nacionalnem, 
regionalnem in širšem mednarodnem prostoru na nivoju izmenjave umetnikov in/ali 
diseminacije ter izmenjave znanj in izkušenj. 
Širjenje prepoznavnosti sodobnih perfo1mativnih praks in praks ulične umetnosti ter 
njihova promocija v nekulturni sferi. 
Prizadevanje za ustrezno pri(po)znanje teh praks - in tudi društva GAM - s strani 
kulturne politike in drugih odločevalcev/financerjev. 

Raziskovalne dejavnosti s področja gladališča, urbanega prostora in razvoja občinstva. 

6. člen 
( dejavnosti) 
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Društvo uresničuje namen in cilje iz prejšnjega člena z naslednjimi dejavnostmi. 

Produkcija in organizacija javnih prireditev ter kreacija in prezentacija avtorskih 
umetniških/gledaliških produktov. 
Kontinuirano izvajanje programa neformalnega izobraževanja in usposabljanja na 
področju sodobnih in perforrnativnih umetnosti za mlade (z različnimi umetniškimi 
interesi, (pred)znanji in izkušnjami). 
Oblikovanje in izvajanje programov kulturno-umetnostne vzgoje (za mlade/šolarje). 
Oblikovanje in izvajanje praktičnih izobraževanj o možnostih uporabe gledaliških 
tehnik, metod in orodij pri delu z mladimi in/ali skupinami. 
Udeležba na strokovnih srečanjih, posvetih, izobraževanjih, seminarjih oziroma 
delavnicah ter na umetniških in drugih kulturnih dogodkih v Sloveniji in tujini; tudi 
organizacija teh. 
Članstvo in aktivna udeležba v domačih in mednarodnih združenjih, zvezah oziroma 
mrežah. 
Oblikovanje, promocija in prodaja umetniških in izobraževalnih produktov na 
specifična (strokovna) občinstva iz nekulturne sfere. 
Dajanje pobud lokalnim in državnim organom za oblikovanje kulturne politike in 
ukrepov za njeno izvajanje na področju razvoja urbanih gledaliških praks in/ali podpora 
in spodbujanje tovrstnih pobud drugih . 
Druge dejavnosti skladne z namenom in cilji društva, njegovim statutom in drugimi 
predpisi o društvih, kot so raziskovalna dejavnost, založništvo različnih publikacij v 
elektronski ali tiskani obliki ter izdelava in posredovanje gledaliških naprav , 
pripomočkov in opreme za potrebe gledališča. 

7. člen 
(pridobitne jejavnosti) 

Društvo za dosego namenov 111 ciljev iz 6. člena lahko 1zvaJa tudi nekatere pridobitne 
dejavnosti: 

47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom -organizacija 
izmenjave in prodaje novih in rabljenih dobrin 
56.300 Strežba pijač- točenje pijač in napitkov (ob prireditvah) v skladu z veljavnimi 
predpisi 
59.110 Filmska in video dejavnost - občasno snemanje filmov in videofilmov 
63.990 Drugo informiranje 
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup - izposoja 
društvenih prostorov in opreme 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj - organiziranje in izvedba umetniških 
in kulturnih programov ter projektov v skladu z nameni in cilji društva 
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in 
umetnosti 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
90.010 Umetniško uprizarjanje 
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje 
90.030 Umetniško ustvarjanje 
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve 
92.002 Prirejanje iger na srečo - v okviru prireditev prirejanje klasičnih iger na srečo 
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93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

Pridobitne dejavnosti društvo opravlja pod pogoji, ki jih za opravljanje dejavnosti dovoljuje 
Zakon o društvih. Vse te dejavnosti opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena 
in ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti . 

Morebitni presežek prihodkov nad odhodki iz pridobitnih dejavnosti sme društvo uporabiti le 
za uresničevanje svojega temeljnega namena in dejavnosti. 

3. VKLJUČITEV V DRUŠTVO IN PRENEHANJE ČLANSTVA 

8. člen 
(člani in pogoji za članstvo) 

Društvo ima redne člane, častne člane in simpatizerje. 

Redni član društva lahko postane vsak, ki sprejme ta statut, se ravna po njem in izrazi željo, da 
postane član društva, ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem delovanja 
društva. Članstvo v društvu je prostovoljno, tudi članarina je prostovoljna, višina 
prostovoljnega prispevka ni določena. 

Kdor želi postati redni član društva, mora predsedniku društva predložiti pristopno izjavo, v 
kateri izrazi željo postati redni član društva, napiše v katerih dejavnostih društva vidi možnosti, 
da bi deloval, obenem pa se zaveže, da bo dclm al v skladu s statutom društva. 

Častni člani so lahko osebe, ki niso redni člani društva in so se posebej izkazali s svojim 
delovanjem ali so za društvo storili dejanje velike koristi. Naziv "častni član" dodeli 
posamezniku Občni zbor na predlog člana ali članov in na podlagi strinjanja kandidata za 
častnega člana. Častni člani imajo vse pravice rednih članov, z izjemo plačevanja članarine. 
Lahko sodelujejo na sejah organov, vendar nimajo volilne pravice. 

Simpatizerji so fizične osebe ali pravne osebe, ki so naklonjene dejavnosti društva, niso pa 
njegovi člani. Simpatizerji nimajo obveznosti, društvo pa prostovoljno podpirajo na različne 
načine, npr. z moralno podporo, s finančnimi in drugimi prispevki ali kako drugače . 

Simpatizerji nimajo volilne pravice, lahko pa sodelujejo na sejah organov s komentarji in 
predlogi. 

Pod enakimi pogoji lahko postane član društva tudi tuji državljan. 

9. člen 
(potrditev in zavrnitev članstva) 

Preverjanje pogojev za sprejem v članstvo (izpolnjena pristopna izjava ter dopis v katerem je 
bodo član navedel v katerih dejavnostih društva vidi možnost, da bo deloval) preveri 
predsednik društva, ki v kolikor so pogoji izpolnjeni, potrdi sprejem v članstvo društva. 
Predsednik tudi vodi evidenco članstva. 

stran 4 



Članstvo se odkloni osebam, ki so bile pravnomočno obsojene za kaznivo dejanje zoper 
življenje, telo ali premoženje. O odklonitvi je potrebno kandidata pisno obvestiti v roku trideset 
(30) dni od obravnave njegove pristopne izjave z navedbo bistvenih razlogov. Zoper zavrnitve 
se lahko kandidat pritoži. 

V društvo se lahko včlanijo tudi mladoletne osebe ter osebe brez poslovne sposobnosti . če se v 
društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki nima poslovne 
sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od sedmega leta do 
dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno 
soglasje. 

Mladoletne osebe ter osebe brez poslovne sposobnosti imajo vse pravice in dolžnosti rednih članov, pri 
upravljanju pa jih zastopajo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki. 

1 O. člen 
(prenehanje članstva) 

Članstvo v društvu preneha: 

s prostovoljnim izstopom, 
s črtanjem zaradi neaktivnosti člana pri dejavnostih društva v dobi 5 mesecev po 
predhodnem opominu, 
z izključitvijo zaradi neizpolnjevanja ali kršenja pravil društva, 
s prenehanjem delovanja društva, 
s smrtjo člana. 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če predsedniku pošlje pisno izjavo o izstopu. 

4. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 

Pravice rednih članov društva so, da: 

11. člen 
(pravice) 

- aktivno oblikujejo in izvajajo delovni program; 
- sodelujejo pri delu in soodločanju o dejavnosti društva; 
- uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva; 
- uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu; 
- se udeležujejo srečanj in prireditev, ki jih organizira društvo; 
- uresničujejo sklepe Občnega zbora in uresničujejo statut društva; 
- volijo in so izvoljeni v organe društva; 
- sodelujejo pri izdelavi programa dela in so seznanjeni s poslovanjem društva ter 
njegovim finančno-materialnim poslovanjem. 

Dolžnosti rednih članov društva so, da: 

12. člen 
(dolžnosti) 
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spoštujejo ta statut, druge akte in sklepe organov društva; 
aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva; 
prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva; 
dajejo društvu informacije, skladno s pristopno izjavo; 
varujejo ugled društva. 

5. OBČNI ZBOR 

13. člen 
(funkcija in članstvo) 

Občni zbor je najvišji organ društva. 

Občni zbor sestavljajo vsi člani društva. Prisostvujejo mu lahko tudi častni člani društva in 
simpatizerji, ki pa nimajo volilne pravice. 

Občni zbor je lahko reden, ki se ga skliče najmanj enkrat letno, ali izreden, sklican po potrebi. 

14. člen 
(reden občni zbor) 

Redni občni zbor je najmanj enkrat letno. Sklicuje ga predsednik društva najmanj 5 dni pred 
dnevom sklica z javno objavo dnevnega reda. O sklicu so člani obveščeni preko navadne ali 
elektronske pošte. 

Odpre ga predsednik društva in ga tudi vodi. Občni zbor izvoli zapisnikarja in dva overitelja 
zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo 
in druge delovne organe. 

Občni zbor je sklepčen, če je navzočih najmanj polovico tistih, ki imajo pravico odločanja. Če 
ob predvidenem času ni sklepčen, prične z delom 15 minut kasneje, če je prisotnih vsaj 2/5 
članov. Občni zbor se sklepa z večino prisotnih glasov. 
Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva je za to potrebno 
glasovanje najmanj dveh tretjin navzočih članov in prisostvovanje občnemu zboru najmanj 
polovice članov. Način glasovanja določi občni zbor. 

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, mora za to glasovati 
najmanj 2/3 (dve tretjini) članov . 

15. člen 
(izredni občni zbor) 

Izredni Občni zbor sklepa le o stvareh, zaradi katerih je bil Občni zbor sklican. 
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Izredni občni zbor lahko skliče predsednik na svojo pobudo, ali pa na zahtevo 1/3 članov 
društva. Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo občnega zbora najkasneje v roku treh 
mesecev po tem, ko prejme takšno zahtevo. V kolikor predsednik ne skliče seje, jo lahko skliče 
tudi sklicatelj . Na izredni seji se odloča le o vprašanju, zaradi katerega je bila seja sklicana. 

16. člen 
(naloge in pristojnosti občnega zbora) 

Naloge in pristojnosti Občnega zbora so, da: 

sklepa o dnevnem redu; 
razpravlja in sklepa o poročilih in delu Upravnega in Nadzornega odbora; 
razpravlja in sklepa o programskih zasnovah in smernicah 
sklepa o finančnem načrtu za naslednje leto in potrjuje zaključni račun za minulo leto; 
sprejema letni delovni program in srednjeročni načrt; 

sprejema, dopolnjuje in spreminja Statut društva; 
opravlja nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem društva, 
s tajnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje člane organov društva; 
odloča o prenehanju in združitvi društva; 
odloča o nakupu nepremičnin; 
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva, ki so v skladu z 
namenom in cilji društva, 
odloča zoper pritožbe nad odločitvami predsednika društva 
odloča o drugih najpomembnejših zadevah v zvezi z društvom; 

O zasedanju Občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo zapisnikar, predsednik delovnega 
predsedstva in dva (2) overovite1ja. 
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6. PREDSEDNIK DRUŠTVA 

17. člen 
(izvolitev in funkcija) 

Predsednika društva izvoli občni zbor za mandatno dobo 4 leta. 

18. člen 
(naloge in pristojnosti) 

Naloge in pristojnosti predsednika društva so, da: 

- zastopa, vodi in predstavlja društvo 
- sklicuje zasedanja Občnega zbora, 
- uresničuje sklepe Občnega zbora; 
- podpisuje akte in sklepe Občnega zbora 
- uresničuje načrt programa dela in finančni načrt ter predlaga ustrezne ukrepe; 
- pripravlja gradivo za seje Občnega zbora; 
- med dvema sejama upravnega odbora po navodilih predsednika vodi celotno operativno 
delo društva; 
- skrbi za zakonito in pravilno delovanje društva; 
- pripravlja predloge za sprejem novih članov ; 

- pripravlja predloge za stalne in občasne komisije; 
- poroča Občnemu zboru o svojem delu; 
- opravlja vse druge naloge, za katere ga pooblasti Občni zbor; 
- preverja izpolnjevanje pogojev za članstvo, 
- vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe (opomin, izključitev) 
- pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun 
- predsednik lahko izpolnjevanje določenih nalog ali dejavnosti društva pooblasti drugega 
člana ali skupino članov ; 

Predsednik je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru. 

V primeru odsotnosti ali bolezni predsednik za opravljanje svojih nalog pisno pooblasti 
drugega člana društva. 

7. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

19. člen 
(pridobivanje sredstev) 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

iz sredstev državnih organov in lokalnih skupnosti; 
s prostovoljnimi prispevki; 
z organiziranjem in izvajanjem umetniških prireditev m izobraževalnih produktov 
oziroma storitev; 
s kandidiranjem na javnih natečajih , razpisih in pozivih; 
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z darili, volili in prispevki posameznikov, organizacij, sponzorjev in donat01jev; 
z dohodki iz pridobitne dejavnosti; 
iz sredstev odstopljene dohodnine fizičnih oseb; 

- iz vrednosti premičnin in nepremičnin; 
- iz drugih virov. 

20. člen 
(premoženje društva) 

Premoženje društva sestavljajo vse nepremičnine in premičnine, ki so last društva in so kot 
take vpisane v inventarne knjige. S premoženjem društva upravlja predsednik društva. 
Odločitve v zvezi s premoženjem večje vrednosti ali v zvezi z nepremičninami sprejema zbor 
članov. 

21. člen 
(delitev premoženja) 

Društvo članom ne deli svojega premoženja. Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo 
doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabljati le za doseganje 
namenov in ciljev društva v skladu s tem statutom. 

22. člen 
(materialno in finančno poslovanje) 

Materialno in finančno poslovanje društva je javno in se izvaja v skladu s finančnim 
pravilnikom in predpisi ter računovodskimi standardi, ki veljajo za društva. 

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri Novi Ljubljanski banki 
d.d, po potrebi pa tudi preko drugih transakcijskih računov . 

društvo vodi poslovne knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva, pnreJenega za 
njegove potrebe, in v skladu z računovodskimi standardni za društva (standard 33); 

Finančno materialne listine podpisuje predsednik društva. 

Nadzor nad zakonitostjo poslovanja opravlja zbor članov . 

Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno poslovanje društva na 
način, ki ne moti rednega poslovanja društva. Informacije in pojasnila v zvezi s poslovanjem 
daje predsednik društva. 

Vsak organ društva ima na osnovi utemeljenih razlogov pravico zahtevati, da se opravi revizija 
poslovanja. 

8. PRENEHANJE DELOV ANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 

23. člen 
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Društvo lahko preneha: 

po sklepu Občnega zbora, če zato glasujeta dve tretjini članov; 
če število članov društva pade pod deset; 
s stečajem ali prisilno poravnavo; 
na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja; 
po samem zakonu. 

V primeru prenehanja društva se premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti in vračilu 
neporabljenih proračunskih sredstev v proračun, prenese na nevladno organizacijo z enakim ali 
podobnim namenom, ki je društvo, zavod ali ustanova. V primeru prenehanja društva po volji 
članov, takšno nevladno organizacijo določi zbor članov v sklepu o prenehanju društva. 

V kolikor take odločitve skupščina članov ne sprejme, se premoženje društva prenese na 
Mestno občino Ljubljana. 

9. SPREMEMBE IN DOPOLNITEV STATUTA 

24. člen 
(način) 

O vseh spremembah in dopolnitvah statuta odloča Občni zbor z dvotretjinsko večino . 

10. KONČNE DOLOČBE 

25 . člen 

Ta statut zamenjuje statut društva z dne 29. 9. 1990 in je bil sprejet na rednem občnem zboru 
dne 14.05.2019 

Predstavnik društva 

Predsednik (Gorazd 

stran 10 

1REPUBLIKA e SLOVENIJA 
UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 

• 'lk ·t rl'o~fl(o':\-000 Mafčna stev1 a :rus va • • • • 
. ·t d' .2-"'1- -S°" -Zo-<~ Datu11 vpisa v re;•s er t~~--

• . .. JO 
Stevilo st·a"l , .,,-f'\.Y...'A l • 

~~d.: ... p~,sNO,a:;,~~ 
( 121 :;J) 
~ 


