
H R V A T S K A    K U L T U R N A    Z A J E D N I C A

P  R  A  V  I  L  N  I  K

     §  1.  Ime i sjedište Udruženja

1.       Udruženje se zove Hrvatska Kulturna Zajednica.

2.       Sjednište mu je u Esslingenu a filijale  u Kircheimu i Nürtingenu.

3.       Nakon upisivanja u registar udruženja, ime udruženja se proširuje 
                      dodatkom e. V. (registrirano udruženje).

4.     Poslovna godina je kalendarska godina.

§  2.  Ciljevi udruženja

1.   Ciljevi i smisao Hrvatske Kulturne Zajednice su: 

1.1      njegovati hrvatsku kulturu i jezik,
1.2      njegovati hrvatske kulturne običaje,
1.3      poticati rodoljubne osjećaje, duh zajedništva, prijateljstva kao

     i  međusobno pomaganje i poštivanje,
1.4      pospješivati razumijevanje među narodima,
1.5      njegovati šport.

2.   Ciljevi Zajednice ostvaruju se raznim aktivnostima kao npr.:

2.1      organiziranje dana hrvatske kulture, umjetnosti kao i književnih večeri i sl.,
2.2      potpomaganjem roditelja i djece pri njegovanju i učenju hrvatskog jezika, 
2.3      organiziranjem folklornih priredbi, koncerata i sl.,
2.4      ponudom informativnih predavanja i izdavanjem informativnih listova,
2.5      savjetovanjem i drugim vidom potpore pojedinaca i obitelji u socijalnim poteškoćama 
2.6      pospješivanjem upoznavanja, razumijevanja i prijateljstva među narodima  

                       sudjelovanjem na zajedničkim priredbama i organiziranjem istih, kako bi se učilo 
     respektirati razlike među narodima,

2.7      priređivanjem športskih djelatnosti i nadmetanja.

       3.   Hrvatska Kulturna Zajednica ne bavi se nikakovim političkim radom.
                   Ona smatra njegovanje nacionalne kulture i svijesti ne političkim djelovanjem kao 

        izrazom rodoljublja.

             4.   Hrvatska Kulturna Zajednica surađuje s istovrsnim ustanovama u Domovini i 
                    i svijetu u svrhu postizanja ciljeva postavljenih ovim pravilnikom.
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                       §    3.   Općekorisnost

1.    Hrvatska Kulturna Zajednica teži svojim radom isključivo i neposredno ostvarivanju
                općekorisnih ciljeva u smislu poreskih odredbi. Sva sredstva Zajednice kao i mogući  
                   višci smiju se izdati samo u svrhe određene ovim pravilnikom.

2.    Zajednica je u svom radu nesebična i ne radi na ostvarivanju vlastite dobiti.

            3.    Članovi Zajednice  ne dobivaju nikakova novčana primanja iz sredstava Zajednice.

            4.    Nijedna se osoba ne smije novčano pomagati ako to nije u skladu s odredbama ovog 
                   pravilnika niti se smiju nadoknađivati natprosječni novčani izdaci.

                       §    4.   Članstvo

          1.     Članom Hrvatske Kulturne Zajednice može postati svaka prirodna i pravna osoba koja
                     se obveže pridržavati se odredbi ovog pravilnika.

                      §     5.   Prava i obveze članova 

          1.    Prava članova:
           

1.1     Svi članovi imaju pravo glasa na Saboru,
1.2     Svi članovi imaju pravo podnositi zahtjeve Predsjedništvu, Odboru i Saboru

     Zajednice,
1.3     Svi članovi imaju pravo sudjelovati na svim priredbama Zajednce.

  
           2.     Obveze članova:
      
           2.1     Svaki član je obvezan na najbolji mogući način pospješivati ciljeve i dobrobit 
                      Zajednice.
            2.2     Svaki član treba pravodobno platiti godišnju članarinu.
 
  
                     §     6.   Početak i prestanak članstva

1.     Primanje u Zajednicu treba pismeno zatražiti.
2.     O molbi za primanje u Zajednicu odlučuje Odbor jednostavnom većinom glasova.
3.     Članstvo prestaje:
3.1          svojevoljnim istupanjem,
3.2          isključenjem,

      3.3          raspuštanjem Zajednice,
      3.4          smrću.
      4.       Odluka o istupanju saopćava se pismeno Predsjedništvu Zajednice.
                Odluku o istupanju treba saopćiti najkasnije tri mjeseca prije isteka tekuće poslovne
                 godine.   
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 5.       Isključenje slijedi:
       5.1         kod grubih ili ponovljenih prekršaja odredbi ovog pravilnika ili dobrobiti
                     Zajednice,
       5.2         zbog grubog ili nasilničkog ponašanja,
       5.3         ako član Zajednice, usprkos ponovljenoj opomeni, ne plati članarinu,
       5.4         iz drugih težih razloga koji se tiču discipline u Zajednici.   

 6.      O isključenju iz Zajednice, koje odmah stupa na snagu, odlučuje Odbor jednostavnom
          većinom glasova.
 7.      Protiv odluke o isključenju dozvoljena je žalba Saboru Zajednice.
 7.1         Pismena se žalba mora podnijeti u roku od jednog mjeseca od dana dostave

                     riješenja o isključenju i to Predsjedništvu Zajednice.
       7.2         Prestankom članstva prestaju i sva prava iz članarskog odnosa, ali ne i obveze
                     člana prema Zajednici iz vremena članstva.

       8.      Isključuje se svako vraćanje članarine, stvari darovanih Zajednci kao i priloga 
                druge svrhe.

                 §       7.  Godišnja članarina 

  1.       Zajednici se plaća godišnja članarina, čiju visinu određuje Odbor.
  2.       Iznos se plaća za punu godinu i onda kad  jedan član pristupi Zajednici tijekom

                  poslovne godine.
        3.       Članovi moraju najkasnije do 31. ožujka tekuće poslovne dodine platiti puni
                  iznos članarine.
        4.      Odbor po potrebi ima pravo članarinu potpuno ili djelomično otpustiti, na određeno
                  vrijeme produljiti rok plaćanja ili udovoljiti plaćanje u ratama.

                  
                   §        8.    Tijela Zajednice   

       1.       Tijela  Hrvatske Kulturne Zajednice su:
        1.1          Predsjedništvo,
        1.2          Odbor,
        1.3          Sabor.
 

                  §        9.     Predsjedništvo

       1.        Predsjedništvo sačinjavaju:
        1.1         predsjednik,
        1.2         potpredsjednik,
        1.3         tajnik,
        1.4         blagajnik,
        1.5         nadglednik blagajne,
        1.6         dva prisjednika.
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       2.        Zajednicu zastupaju na sudu i izvan suda dva člana Predsjedništva zajedno.

       3.        Predsjedništvo vodi sve tekuće poslove Zajednice. Ono je nadležno za ivršavanje
                  svih odluka Zajednice.

       4.        Predsjedništvo donosi odluke na sjednicama Predsjedništva, koje saziva predsjednik
                  ili, u slučaju njegove spriječenosti, potpredsjednik.
                  Predsjedništvo može donostiti odluke ako je na sjednici nazočno najmanje pet 
                  članova. Ako je Predsjedništvo nesposobno za donošenje odluka, predsjednik ili 

potpredsjednik mora u roku od jednog tjedna sazvati novu sjednicu s istim dnevnim 
                  redom. Na toj dugoj sjednici Predsjedništvo je sposobno donositi odluke bez obzira
                  na broj nazočnih članova Predsjedništva. Na pozivnici za drugu sjednicu mora se 

posebice upozoriti na tu posebnost u sposobnosti donošenja odluka.

 5. Predsjedništvo donsi odluke jednostavnom većinom predanih važećih glasova.
                  Kod jednakosti u broju glasova odlučuje glas voditelja sjednice.

       6.        Blagajnik upravlja blagajnom Zajednice i vodi knjigu o izdacima i primicima. 
                  Naloge za plaćanje mora potpisati blagajnik i jedan član Predsjedništva.

       7.        Nadglednik blagajne ima pravo u svako doba provjeriti stanje blagajne i zatražiti
                  da mu se opravdaju primici i izdaci.

       8.        Predsjedništvo se bira od strane Sabora  na rok od dvije godine.
       8.1             Predsjedništvo ostaje toliko dugo na dužnosti dok se ne izabere novo.
       8.2             U Predsjedništvo mogu biti birani samo članovi Zajednice.
       8.3             Predsjedništvo može biti birano i više puta.
     
       9.        Kod istupa jednog člana Predsjedništva, ostali članovi Predsjedništva imaju 
                  pravo imenovati njemu zamjenika do slijedećeg Sabora.

                  §     10.    Odbor

      1. Odboru pripadaju svi članovi Predsjedništva i pet daljnjih, od Sabora na dvije godine
                 izabranih članova Zajednice.

      2.        Odbor je nadležan za zadatke koji su mu povjereni ovim pravilnikom 
                 (§ 6. točka 2 i 6; te § 7. točka 1 i 4) i one koje mu Sabor povjeri.

      3.        Za sazivanje sjednica i donošenje odluka Odbora vrijedi također § 9. točke 4 i 5.

      4.        Kod istupa jednog člana iz Odbora ostali članovi Odbora imenuju njegovog 
zamjenika  do slijedećeg Sabora.
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                      §       11.     Sabor
  

1.         Predsjedništvo saziva redovni Sabor najmanje jednom u godini.

      2.         Članovi se pozivaju pismeno s priloženim dnevnim redom i to najkasnije dva
               tjedna uoči Sabora. Članovi Zajednice mogu svojim prijedlozima nadopuniti
                  dnevni red.

      3.    Predsjedništvo može u svako doba sazvati i izvanredni Sabor.

      4.         Predsjedništvo to mora učiniti ako to jedna četvrtina svih punopravnih članova 
pismeno zahtjeva navodeći razlog i svrhu.

      5. Sabor može u svako vrijeme na izvanrednim sastancima zbog važnih razloga sa 
  tročetvrtinskom većinom glasova nazočnih članova opozvati Predsjedništvo.

      6. Sabor može donsiti zaključke samo ako je nazočna najmanje jedna trećina od 
ukupnog broja članova.

                §      12.    Dužnost Sabora

1. Sabor je dužan:
1.1            birati Predsjedništvo i daljnje članove Odbora,

      1.2            saslušati, raspraviti, prihvatiti ili odbiti godišnji izvještaj Predsjedništva, izvještaj
                    o stanju blagajne i izvještaj nadglednika blagajne,
      1.3            rasteretiti po potrebi Predsjedništvo,
      1.4            odlučiti o izmjenama pravilnika, preuzeti  zadatke koje mu Predsjedništvo dodijeli 

     kao i ostale dužnosti određene ovim pravilnikom,
      1.5           donijeti zaključak  o raspuštanju Zajednice.

              §       13.     Donošenje odluka na Saboru

      1. Saboru predsjeda Predsjednik , u njegovoj  spriječenosti potpredsjednik, a ako su 
obojica  spriječeni, zamjenik kojega određuje Predsjedništvo.

       2.  Sabor donosi odluke jednostavnom većinom od broja predanih važećih glasova ako 
zakon ili ovaj poravilnik tome ne proturiječe.  

       3.  Svaki član ima jedan glas. Kod glasovanja nije dozvoljeno zastupanje.
4. Odluke se donose javnim glasovanjem ako se zakonski propisi ili ovaj pravilnik tome

ne protive.
      5. Izbori članova Predsjedništva  i Odbora su tajni.

5.1      Za izbor članova Predsjedništva i Odbora potrebna je jednostavna većina od broja
         predanih važećih glasova.

      5.2      Kod istog broja glasova treba ponoviti glasovanje.
5.3      Ako i ponovljeno glasovanje donese isti broj glasova, odlučuje se kockom.
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              §        14.    Zapisivanje odluka - spisi      

       1.      Odluke Predsjedništva, Odbora i Sabora moraju se zapisivati te od voditelja
                sjednice i tajnika potpisati.
        2.       O svakom Saboru pravi se spis kojega potpisuju predsjedavajući i tajnik.

   
                §        15.     Izmjena pravilnika

       1. Odluku o izmjeni pravilnika može donijeti samo Sabor.
       2.       Uz pozivnicu za Sabor u dnevnom radu treba navesti paragraf kojeg bi se trebalo

izmijeniti, kao i pismenu formulaciju novog prijedloga.
       3. Za odluku o mijenjanju pravilnika potrebna je tročetvrtinska većina glasova svih 

nazočnih punopravnih članova.

               §         16.    Raspuštanje Zajednice

      1. Odluku o raspuštanju Zajednice donosi Sabor i to tročetvrtinskom većinom 
glasova svih nazočnih punopravnih članova.

       2.        Ako se na tom Saboru pojavi manje od jedne trećine ukupnog članstva, odlika o 
  raspuštanju Zajednice može se donijeti samo na novom Saboru bez obzira na
  broj nazočnih članova.

       3.        Kod raspuštanja Zajednice, njenog utrnuća ili kod gubljenja njene prvotne svrhe,
                  svo njezino imanje pripada Hrvatskoj katoličkoj misiji Esslingen, koja da ima 

  neposredno i isključivo primjeniti u općekorisne svrhe.

               §         17.     Stupanje na snagu

      1.       Ovaj pravilnik stupa na snagu na dan osnivačke sjednice Hrvatske 
                 Kulturne Zajednice, dana 17. lipnja 1990. godine. 
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