
S T A T U T  

SLOVENSKEGA DRUŠTVA ZA KOGNITIVNO ZNANOST 

  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Slovensko društvo za kognitivno znanost, v nadaljevanju DKZ, je prostovoljno, samostojno, 

nepridobitno, multidisciplinarno znanstveno združenje, ki združuje strokovnjake različnih 

poklicnih in interesnih usmeritev na področju Republike Slovenije, ki se vključujejo v 

kognitivno-znanstvene dejavnosti.  

Kot kognitivno-znanstvene dejavnosti se štejejo multidisciplinarne dejavnosti, katerih namen 

je prispevati k znanju o možganskih in duševnih oziroma kognitivnih (spoznavnih, miselnih) 

procesih ter o zavesti.  

Kognitivna znanost je multidisciplinarno področje znanosti, ki povezuje dognanja 

specializiranih disciplin o možganskih in duševnih oziroma kognitivnih (spoznavnih, 

miselnih) procesih. Kognitivna znanost je  znanstvena disciplina, ki preučuje, kako 

inteligentni sistemi (naravni in umetni) pridobivajo, hranijo, predelujejo in uporabljajo znanje 

oziroma informacije. Kognitivno znanost sestavljajo naslednje znanstvene discipline, ki 

sprejemajo kognitivno paradigmo: nevroznanosti, psihologija, filozofija, fizika kompleksnih 

sistemov, matematični in računalniški modeli nevronskih mrež, umetna inteligenca, 

računalništvo in informatika, nevrolingvistika, antropologija, biokibernetika, biofizika, 

molekularna biologija, biokemija.  

 

2. člen 

DKZ je pravna oseba zasebnega prava. 

Območje delovanja DKZ je Republika Slovenija. Sedež DKZ je v Ljubljani, na Pedagoški 

fakulteti, Kardeljeva ploščad 16. Kot ime se lahko uporablja skrajšana oblika Društvo za 

kognitivno znanost. DKZ ima svojo kratico, ki služi tudi kot znak, in pečat. Kratica 

Slovenskega društva za kognitivno znanost je DKZ. 

Pečat je okrogel z napisom "Slovensko društvo za kognitivno znanost" ob robu in v sredini 

prečni napis "DKZ". 

 

3. člen 

DKZ se lahko včlani v mednarodne društvene organizacije s podobnimi cilji in nameni, in 

sicer z internim odlokom brez spremembe tega statuta. Lahko sodeluje s podobnimi 

organizacijami na območju Slovenije.   

 

4. člen 

DKZ deluje javno. Svoje člane obvešča s periodičnimi poročili o delovanju DKZ. Zapisniki 

organov DKZ so dostopni članom v prostorih DKZ. Člani imajo prost vstop brez pravice 



odločanja na seje organov DKZ tudi, če niso člani organa. Širšo javnost DKZ obvešča o 

svojem delu z objavljanjem obvestil in prispevkov v strokovnem, periodičnem in dnevnem 

tisku oziroma sredstvih javnega obveščanja ter s prirejanjem znanstvenih srečanj. Na seje 

lahko vabi novinarje, lahko organizira tiskovne konference, okrogle mize ipd. 

Za sporočila za javnost sta odgovorna predsednik oz. upravni odbor DKZ.  

 

II. NALOGE DKZ 

 

5. člen 

Naloge DKZ so: 

- pospešuje napredek in razvoj kognitivne znanosti v teoriji in praksi s strokovnimi posveti, 

prireditvami in dejavnostmi 

- skrbi za multidisciplinarno povezovanje in sodelovanje 

- skrbi za poenotenje znanstvenega jezika, metodologije in strokovne dokumentacije 

konstitutivnih disciplin 

- propagira zavest o potrebnosti, uspehih in možnostih kognitivno-znanstvenih dejavnosti s 

(poljudno)znanstvenimi prireditvami, objavami in obveščanjem 

- prizadeva se za institucionalizacijo kognitivne znanosti v raziskovalnem in univerzitetnem 

okviru 

- spodbuja razvoj kognitivno-znanstvenega podiplomskega izobraževanja in uveljavljanja  

tovrstno usmerjenih poklicev 

- skrbi za znanstveno in strokovno raven svojih članov s področja delovanja DKZ 

- skrbi za stike z mednarodnimi strokovnimi združenji te usmeritve in za stike s slovenskimi 

organizacijami, ki so po usmeritvi in interesih podobne oziroma blizu 

- skrbi za vzpostavitev mednarodne ravni svojih dejavnosti ter za poenotenje z mednarodnimi 

kriteriji in standardi 

- skrbi za pravilno obveščanje javnosti o delu in perspektivah kognitivno-znanstvenih 

dejavnosti  

- pospešuje uporabo kognitivno-znanstvenih spoznanj v medicini (nevrologiji, psihiatriji), v  

psihologiji, v informatiki (pri snovanju t.i. inteligentnih sistemov in visokih tehnologij), v 

pedagogiki in andragogiki, pri fundamentalnih vprašanjih znanosti in narave spoznavanja, v 

farmakologiji, v organizacijsko-upravnih vedah in drugod 

- skrbi za spoštovanje načel strokovne etike s področja delovanja DKZ 

- skrbi za poljudno izobraževanje širše javnosti o možganskih in duševnih procesih oziroma 

zavesti ter o dodatnih možnostih izkoriščanja človeških ustvarjalnih in umskih potencialov 

  

6. člen 

DKZ zavzema stališča do strokovnih vprašanj, daje pobude znanstvenim in izobraževalnim 

ustanovam za razvoj stroke, predlaga načine sodelovanja v strokovnih in izobraževalnih 

organizacijah. Naloge izvaja prek svojih strokovnih organov, strokovnih skupin in komisij v 

obliki organiziranja predavanj, seminarjev, posvetovanj ali kongresov in izdajanja strokovnih 

publikacij v skladu z veljavnimi predpisi.  

 

 

 



III. ČLANSTVO 

 

7. člen 

Vsakdo lahko postane član in deluje v DKZ pod enakimi pogoji. 

DKZ ima redne, pridružene in častne člane.  

Redni član DKZ je lahko načeloma vsak, ki ima dokončano vsaj prvo bolonjsko ali 

enakovredno stopnjo izobrazbe in izpolni naslednje pogoje: 

- kaže zanimanje za kognitivno-znanstvene dejavnosti in vključitev vanje 

- s pristopno izjavo izrazi zeljo po vključitvi, ki jo potrdi en član upravnega odbora, praviloma  

tisti član upravnega odbora, ki je koordinator raziskovalne skupine, kateri se kandidat želi  

pridružiti. 

Redni član DKZ je lahko tudi človek brez končane prve bolonjske ali enakovredne stopnje 

izobrazbe, če izpolni naslednje pogoje: 

- kaze izrazito zanimanje za kognitivno-znanstvene dejavnosti 

- pridobi pisno priporočilo enega člana upravnega odbora in vsaj se enega člana DKZ 

- s pristopno izjavo izrazi zeljo po vključitvi, ki jo potrdi upravni odbor z večino glasov 

Pridruženi član je lahko vsak študent in vsak človek z zanimanjem za kognitivno-znanstvene 

dejavnosti, ki s pristopno izjavo izrazi zeljo za vključitev enemu članu upravnega odbora 

oziroma koordinatorju zaželene skupine. 

Za vse kandidate za člane, ki so se prijavili članu upravnega odbora oziroma koordinatorju, 

velja, da so dokončno potrjeni kot člani šele po sklepu upravnega odbora. Najkasneje na 

naslednji seji upravnega odbora izbrani član upravnega odbora oziroma koordinator obvesti 

upravni odbor o sprejemanju člana. Upravni odbor lahko sprejem z večino glasov tudi zavrne. 

V primeru pritožbe o sprejemu lahko odloča še častno razsodišče.  

 

8. člen 

DKZ lahko vključi v svoje strokovno delovanje tuje državljane pod enakimi pogoji. 

 

9. člen 

DKZ ima tudi opazovalce, podpornike in zaslužne podpornike, ki niso člani DKZ in nimajo 

pravice odločanja o zadevah DKZ. 

Opazovalci so ljudje, ki zaradi občasnega zanimanja za kognitivno-znanstvene dejavnosti 

prejemajo obvestila o dejavnostih DKZ. Podporniki so opazovalci, ki so posebno naklonjeni 

dejavnostim DKZ in jih tudi DKZ obravnava s posebno pozornostjo ter možnostjo 

neformalnega vključevanja v svoje dejavnosti. 

Zaslužni podporniki so podporniki, ki imajo posebne zasluge pri pomoči dejavnostim DKZ, 

npr. donatorji, meceni. Častni člani DKZ so zaslužni podporniki, ki imajo ali so imeli poseben 

pomen tudi pri razvoju kognitivne znanosti oziroma njenih konstitutivnih disciplin. 



V tem členu omenjene štiri skupine nimajo obveznosti do DKZ. Od njihove osebne 

prostovoljne pripravljenosti je odvisno, ali bodo mogoče denarno, materialno ali uslužnostno 

prispevali k dejavnostim DKZ. V takem primeru lahko opazovalci zahtevajo redno 

obveščanje o dejavnostih DKZ. 

Rednim in pridruženim častnim članom ter zaslužnim podpornikom častni naziv podeli zbor 

združenja na utemeljen predlog upravnega odbora DKZ. 

 

10. člen 

Pravice vseh članov DKZ: 

- sodelujejo pri dejavnostih, ki jih organizira DKZ 

Dolžnosti vseh članov DKZ: 

- obvezani so spoštovati statut, odločitve odborov in interne odloke 

- zavzemati se za program in uveljavitev kognitivne znanosti 

- aktivno sodelovati v delu DKZ 

- prizadevati se za ugled DKZ in za konstruktivno ozračje v DKZ 

- redno plačevati članarino 

- sporočati tajništvu DKZ in tajništvu svoje raziskovalne skupine spremembe zaposlitve, 

bivališča, imena, akademskega in strokovnega naziva in druge podatke, ki so pomembni za 

delovanje DKZ. 

Pravice rednih članov: 

- da volijo in so voljeni v vse organe DKZ 

- da dajejo pripombe o delu DKZ in njegovih organov 

- da se pisno obračajo na organe DKZ v primerih, ko so prizadeta načela DKZ 

- da so seznanjeni s programom in finančno-materialnim poslovanjem DKZ 

Pravice pridruženih članov: 

- imajo znižano članarino. 

Pravice rednih in pridruženih častnih članov: 

- oproščeni so plačevanja članarine 

- deležni so posebne pozornosti DKZ. 

  

11. člen 

 Članstvo v DKZ preneha 

- s prostovoljnim izstopom ob oddaji pisne izjave članu upravnega odbora oziroma 

koordinatorju skupine 

- z izključitvijo po sklepu častnega razsodišča DKZ 

- z izbrisom po sklepu upravnega odbora v primeru smrti in v primeru, ko član več kot dve leti  

ne poravna svojih materialnih obveznosti do DKZ, potem ko je bil pisno opomnjen. 

 

 



IV. ORGANIZACIJA DKZ 

  

12. člen 

Organi DKZ so: 

1. zbor 

2. upravni odbor 

3. nadzorni odbor 

4. častno razsodišče 

5. strokovni svet. 

Mandatna doba članov posameznih organov je 4 leta. Člani so lahko večkrat izvoljeni v isti 

organ DKZ. 

V organih DKZ mora biti zadoščeno načelu enakopravne zastopanosti konstitutivnih disciplin 

oziroma raziskovalnih skupin.  

 

13. člen 

DKZ ima notranjo organizacijsko strukturo, s katero je določeno razporejanje članov v 

neformalne raziskovalne skupine in študentsko sekcijo, kar služi predvsem lažjemu delovanju, 

obveščanju in enakomerni zastopanosti predstavnikov različnih konstitutivnih disciplin v 

organih društva.  

Raziskovalne skupine in študentska sekcija so organizirane v skladu z Internim odlokom št. 1. 

Vsaka raziskovalna skupina praviloma izvoli koordinatorja, ki jo zastopa v Upravnem odboru, 

in namestnika koordinatorja, ki je tajnik skupine. Raziskovalna skupina ni pravna oseba in 

mora delovati v skladu s statutom DKZ. Za svoje delo je raziskovalna skupina odgovorna 

Upravnemu odboru.   

Člani študentske sekcije so študenti in bivši študenti kognitivne znanosti do prepisa v 

raziskovalno skupino. Študentska sekcija izvoli predsednika izmed svojih članov. Glavna 

področja dela študentske sekcije so organizacija dogodkov s področja kognitivne znanosti, 

neformalnih znanstvenih dogodkov in izvajanje raziskovalnih projektov. Študentska sekcija ni 

pravna oseba in mora delovati v skladu s statutom DKZ. Za svoje delo je študentska sekcija 

odgovorna Upravnemu odboru.   

 

ZBOR 

14. člen 

Zbor je najvišji organ DKZ. Sestavljajo ga vsi redni člani. Zasedanje zbora je redno ali 

izredno. Zbor sklicuje Upravni odbor. Redni zbor se skliče najmanj enkrat vsako leto. Izredni 

zbor se skliče na podlagi sklepa upravnega odbora, nadzornega odbora ali najmanj ene tretjine 

članov DKZ.  

Če Upravni odbor, ki je dolžan sklicati izredni zbor, tega ne stori v 30 dneh po sprejetem 

zahtevku, skliče zbor sklicatelj sam s predloženim dnevnim redom in ustreznimi materiali.  



Dnevni red mora biti objavljen najmanj teden dni pred zborom. Zbor je sklepčen, če je 

prisotna najmanj tretjina članov. V primeru, da ob napovedanem času pričetka zbora ni 

prisotnih potrebno število članov, se počaka pol ure, nakar je zbor sklepčen, če je navzočih 10 

članov. 

Za zbor se izvoli delovno predsedstvo, ki ga izberejo prisotni člani na predlog sklicatelja. 

Predsedstvo šteje tri člane, ki si izberejo predsednika delovnega predsedstva. Zbor izvoli se 

zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. 

Zbor sprejema odločitve in sklepe z običajno večino glasov prisotnih, razen odločitve o 

prenehanju DKZ ter sprejetju in spremembah statuta združenja, ki jo sprejme zbor z 

dvotretjinsko večino prisotnih. O zboru se piše zapisnik s sklepi zbora. Zapisnik podpišejo 

zapisnikar, overovatelja in delovni predsednik. 

  

15. člen 

Redni zbor opravlja predvsem naslednje naloge: 

- sklepa o dnevnem redu 

- sprejema poročila upravnega odbora, nadzornega odbora in drugih organov DKZ ter 

razpravlja in odloča o teh poročilih 

- sprejema program dela DKZ 

- sprejema finančni načrt in zaključni račun 

- voli in razrešuje predsednika, ki je obenem predsednik upravnega odbora 

- voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča in 

strokovnega sveta 

- odloča, ali bodo volitve organov in funkcionarjev javne ali tajne (praviloma so tajne)  

- sprejema program dela in finančni načrt za bodoče leto ter zaključni načrt za preteklo leto 

- odloča o spremembah in dopolnitvah statuta in drugih aktov DKZ 

- dokončno odloča o izključitvah iz članstva DKZ 

- rešuje pritožbe zoper organe DKZ 

- odloča o višini članarine in vpisnine 

- imenuje častne člane in zaslužne podpornike z dvotretjinsko večino glasov udeležencev 

zbora 

- odloča o prenehanju DKZ z dvotretjinsko večino glasov 

- odloča o vseh drugih zadevah, pomembnih za DKZ, če teh ni prenesel v pristojnost drugih  

organov DKZ 

- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin 

Izredni zbor razpravlja in sprejema odločitve o vprašanjih, zaradi katerih je bil sklican. 

 

16. člen 

Računalniška mreža omogoča, da se nekateri dogovori o zadevah DKZ izvedejo tudi 

elektronsko, brez fizičnega srečanja, kar organizacijsko in časovno zelo poenostavlja delo. 

Upravni odbor določi, katere odločitve, ki so v pristojnosti zbora, je mogoče sprejeti na tak 

način. Člani, ki se ne strinjajo s takšno določitvijo dogovarjanja in odločanja, ali tisti 



posamezni člani, ki nimajo dostopa do elektronske poste, lahko s pritožbo nadzornemu 

odboru ali častnemu razsodišču v roku 14 dni zahtevajo razveljavitev "elektronskega zbora". 

Če pritožbe ni, sklepi elektronskega odločanja po 14 dneh veljajo, če je bilo več kot pol vseh 

članov za predlog. 

Upravni odbor odloči, kdo vodi elektronsko komunikacijo. 

 

17. člen 

Upravni odbor je izvršilni organ zbora. Upravni odbor opravlja organizacijska strokovno-

tehnična in administrativna dela, ter vodi delo DKZ med dvema zboroma po programu in 

sklepih sprejetih na zboru.  

 

UPRAVNI ODBOR 

18. člen 

Upravni odbor je izvršilni organ DKZ. 

Sestavljajo ga: 

- predsednik DKZ, ki je hkrati predsednik Upravnega odbora 

- tajnik DKZ 

- blagajnik DKZ 

- koordinatorji raziskovalnih skupin (kot so opredeljene z Internim odlokom št. 1) 

- predsednik študentske sekcije DKZ 

 

Upravni odbor lahko izbere stalnega namestnika predsednika DKZ. Namestnik je izbran 

izmed člani Upravnega odbora. Druga možnost je, da predsednik DKZ v posebnih primerih 

lahko zaprosi za nadomeščanje kateregakoli člana Upravnega odbora, ki s tem začasno dobi 

vlogo namestnika predsednika DKZ. 

Predsednika, tajnika in blagajnika izvoli zbor DKZ. Ostale člane Upravnega odbora DKZ 

izberejo posamezne raziskovalne skupine DKZ po načelu enakomerne zastopanosti skupin v 

organih DKZ. Podrobnosti o izbiri ostalih članov Upravnega odbora po načelu enakopravnosti 

konstitutivnih disciplin so navedeni v Internem odloku. 

V Upravnem odboru lahko člana Upravnega odbora nadomesti njegov namestnik, če tako 

odloči član Upravnega odbora sam. Namestniki članov Upravnega odbora so določeni po 

načelu enakopravne zastopanosti raziskovalnih skupin (praviloma so to namestniki 

koordinatorjev skupin).  

  

19. člen 

Upravni odbor ima zlasti naslednje naloge: 

- vodi delovanje DKZ 

- skrbi za izvrševanje programov dela DKZ 

- pripravlja predloge aktov DKZ 

- skrbi za izvrševanje odločitev in sklepov zbora 



- predlaga letni program dela, finančni načrt in zaključni račun 

- sklicuje zbor DKZ 

- predlaga častne člane ter sprejema vstope in izstope iz DKZ 

- skrbno upravlja s premoženjem DKZ in skrbi za finančno ter materialno poslovanje DKZ 

- vsako leto poda poročilo o svojem delu zboru DKZ 

- opravlja še druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v njegovo pristojnost ali mu jih poveri 

zbor DKZ. 

Del nalog Upravnega odbora lahko opravlja Ožji upravni odbor, ki ga sestavljajo predsednik 

DKZ, tajnik DKZ in blagajnik DKZ, ter ima le ažurno izvršilno vlogo. Upravni odbor v 

popolni sestavi lahko takoj zaustavi in razveljavi dejavnost Ožjega upravnega odbora, 

katerega namen in pristojnost je le hitro sprejemati ter izvrševati manj pomembne tekoče 

odločitve. 

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat na leto. Upravni odbor dela na sejah, ki 

jih sklicuje predsednik DKZ v njegovi odsotnosti pa namestnik. Veljavno odloča, če je na 

sejah prisotnih več kot polovica članov. Sklepe sprejema z večino navzočih glasov.  

Za delo Upravnega odbora prav tako velja 16. člen, vendar z razliko, da o uporabi elektronske 

oblike dogovarjanja in odločanja odločita predsednik DKZ ali tajnik DKZ ali pa Ožji upravni 

odbor DKZ. Zahtevo po razveljavitvi elektronskega odločanja lahko sproži katerikoli član 

Upravnega odbora. 

  

20. člen 

Dolžnosti predsednika DKZ so: 

- da zastopa in predstavlja DKZ med nečlane doma in v tujini, ter zanj polnovredno podpisuje, 

če je za to pooblaščen od Upravnega odbora 

- sklicuje seje Upravnega odbora 

- vodi seje Upravnega odbora in skrbi za izvajanje sprejetih sklepov 

- skupaj s tajnikom podpisuje vse akte DKZ 

- je odredbodajalec za vsa izplačila iz sredstev DKZ, če je za to pooblaščen od Upravnega 

odbora 

Njegove dolžnosti v primeru daljše odsotnosti prevzame namestnik, ki je izbran med člani 

Upravnega odbora. predsednik DKZ za delovanje DKZ odgovoren v skladu s statutom in 

pravnim redom RS. Za svoje delo je odgovoren Upravnemu odboru in Zboru DKZ.   

  

21. člen 

Dolžnosti blagajnika so: 

- opravlja blagajniško poslovanje DKZ 

- pravočasno predloži zaključni račun DKZ 

- skrbi za poravnavo članarine 

- poroča Upravnemu odboru o finančnem stanju DKZ in o upravljanju s premoženjem 

- s predsednikom DKZ sopodpisuje listine finančnega značaja 

- daje podatke o finančnem stanju Nadzornemu odboru DKZ 



- na zahtevo organov DKZ ali posameznih članov daje na vpogled celotno finančno 

dokumentacijo. 

Blagajnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in zboru DKZ. 

 

22. člen 

Dolžnosti tajnika so: 

- da skrbi za redno in hitro opravljanje tekočih administrativnih nalog in sopodpisuje s 

predsednikom vse administrativne akte DKZ 

- skrbi za administrativno delo v zvezi s sklicanji in zasedanji Upravnega odbora in zbora 

DKZ 

- zbira in proučuje podatke in vsa vprašanja, ki zadevajo naloge DKZ 

- opravlja vsa tekoča opravila po sklepu Upravnega odbora in zbora DKZ 

Tajnik je za svoje delo odgovoren Upravnemu odboru in zboru DKZ. 

 

NADZORNI ODBOR 

23. člen 

Nadzorni odbor sestavljajo 4 člani. Člane Nadzornega odbora potrdi zbor DKZ. Člani 

Nadzornega odbora izmed sebe volijo predsednika. 

Naloga Nadzornega odbora je, da spremlja delo Upravnega odbora in drugih organov DKZ, 

ter nadzira materialno in finančno poslovanje DKZ in o tem poroča zboru DKZ, kateremu je 

odgovoren za svoje delo. Sestaja se po potrebi, vendar najmanj enkrat na leto. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani Upravnega odbora. Lahko sodelujejo na 

sejah Upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji 

prisotni trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.   

  

ČASTNO RAZSODIŠČE 

24. člen 

Častno razsodišče ima nalogo disciplinskega organa. Obravnava kršitve članov DKZ, kot so 

rušenje ugleda DKZ, kršenje statuta, programa in discipline.  

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 

častno razsodišče, so:  

- opomin 

- javni opomin 

- izključitev 

Častno razsodišče tudi razsoja o sporih med člani. Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče 

ima prizadeti pravico pritožbe na zbor kot drugostopenjski organ.  

Častno razsodišče sestavljajo predsednik razsodišča in dva člana, ki jih izvoli zbor. 

Predsednik razsodišča poroča Upravnemu odboru za vsak primer posebej in sproti. 



Do izdaje pravilnika o delu častnega razsodišča se za organizacijo in delo razsodišča primerno 

uporabljajo splošna načela postopka pred rednimi sodišči. 

  

STROKOVNI SVET 

25. člen 

Strokovni svet DKZ je strokovni organ DKZ.  

Člane Strokovnega sveta imenuje zbor DKZ na predlog Upravnega odbora. Sestavljen je iz 

posebej kompetentnih in usposobljenih strokovnjakov DKZ in mora zastopati vsa 

konstitutivna področja kognitivne znanosti, ki so naštete v 1. členu. Člani Strokovnega sveta 

morajo biti sposobni in pristojni za sprejemanje pomembnih strokovnih odločitev iz 

specifičnega področja stroke. Strokovni svet voli iz svojih vrst predsednika.  

Vsako leto mora predsednik Strokovnega sveta na zboru podati poročilo o delu in dobiti 

zaupnico za delo v naslednjem letu. V kolikor je kateremukoli članu onemogočeno, da se 

nadalje opravlja dolžnost v Strokovnem svetu, ga lahko Upravni odbor zamenja se pred 

iztekom mandata z novim članom. Zamenjava se izvrši v soglasju s predsednikom in člani 

Strokovnega sveta.  

 

26. člen 

Strokovni svet opravlja zlasti naslednje naloge: 

- sprejema stališča o pomembnih strokovnih zadevah 

- daje izvedeniška mnenja 

- pripravlja strokovne podlage za pravilnike, statute in zakone 

- sodeluje pri programih izobraževanja in usposabljanja 

- opravlja druge strokovne naloge 

- sodeluje z organizacijskimi odbori znanstvenih srečanj v organizaciji DKZ. 

 

V. FINANČNO POSLOVANJE 

 

27. člen 

DKZ pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

- s članarino 

- s prispevki fundacij oziroma mecenov 

- s prispevki donatorjev in sponzorjev 

- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva 

- od državnih raziskovalnih, izobraževalnih in drugih institucij oz. proračunskih in drugih 

javnih sredstev 

- z darili in volili  

- iz drugih virov. 



Če DKZ pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno. 

Vsaka delitev premoženja med člane DKZ je nična. 

  

28. člen 

DKZ sme uporabljati sredstva v skladu s svojim programom. DKZ finančno posluje po 

zaključnem računu sprejetem na zboru DKZ. Odredbodajalec je Upravni odbor DKZ ali 

predsednik DKZ, če je pooblaščen od Upravnega odbora. 

Finančno oziroma materialno poslovanje vodi blagajnik. Finančno oziroma materialno 

poslovanje je javno. Vsak član DKZ ima pravico vpogleda v finančno-materialno 

dokumentacijo. 

Sredstva, ki jih pridobi posamezna raziskovalna skupina ali študentska sekcija, se namenijo 

izključno za delovanje te skupine ali študentske sekcije.  

  

29. člen 

DKZ zagotavlja podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju v skladu z 

računovodskim standardom za društva, kot je določeno v posebnem pravilniku. 

Društvu je omogočena morebitna pridobitna dejavnost (npr. v obliki znanstvenih srečanj in 

uporabe znanstvenih izsledkov), vendar le, če je namenjena izključno izvajanju in sirjenju 

kognitivno-znanstvenih raziskav in dejavnosti. 

DKZ ima žiro-račun pri Novi ljubljanski banki. 

 

30. člen 

DKZ ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last DKZ vpisana v inventarno 

knjigo. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa Upravnega odbora. 

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora DKZ.  

 

VI. PRENEHANJE DKZ 

 

31. člen 

DKZ preneha obstajati 

- če tako sklene zbor z veliko večino 

- po zakonu  

V slučaju prenehanja DKZ zbor določi, komu se izroči njegovo premoženje. Če do tega ne 

pride preide premoženje DKZ na naslednja društva v enakih deležih:  

- Združenje za nevropsihologijo in kognitivno nevrologijo, Zaloška 7, Ljubljana 

- Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Aškerčeva 2, Ljubljana 



- Društvo psihologov Slovenije, Prušnikova 74, Ljubljana 

- Društvo za umetno inteligenco, Jamova 39, Ljubljana 

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

  

31. člen 

Ta statut stopi v veljavo dne 3.3.1997. Po tem dnevu se štejejo kot redni člani vsi, ki so bili 

sprejeti in vključeni v preliminarni imenik DKZ pred tem datumom (od neformalnega 

ustanovnega sestanka dalje) in ki podpišejo pristopno izjavo.  

 

 

 

Predsednik: Izr.prof. dr. Urban Kordeš 

 

Tajnik: univ. dipl. fil. Toma Strle 

  

 

Ljubljana, 12. 12. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNI ODLOK ŠT. 1 

  

  

1. člen 

Društvo za kognitivno znanost, v nadaljevanju DKZ, ima naslednje raziskovalne skupine: 

1. Skupina za kognitivno nevroznanost 

2. Skupina za informatiko 

3. Skupina za kognitivno filozofijo 

4. Skupina za kognitivno psihologijo 

5. Skupina naravoslovcev 

6. Skupina za antropologijo 

 

2. člen 

Vsaka raziskovalna skupina DKZ ima svojega koordinatorja in namestnika koordinatorja. 

 

3. člen 

Koordinator predstavlja skupino. Avtomatično postane član Upravnega odbora in 

Strokovnega sveta.  

Namestnik koordinatorja ima hkrati funkcijo tajnika raziskovalne skupine. Njegova naloga je 

tudi izvajati obveščanje med vodstvom DKZ in člani svoje skupine. Dolžan je razmnoževati 

in razpošiljati gradivo in obvestila, ki jih prejme od predsednika DKZ ali tajnika DKZ do 

slehernega člana svoje skupine oziroma do tistih članov svoje skupine, za katere je to 

potrebno. 

  

4. člen 

Znotraj raziskovalne skupine se lahko tvorijo podskupine za podpodročja (npr. 

nevrolingvistiko).  

 

 

Predsednik: Izr.prof. dr. Matjaž Gams Tajnik: Mitja Peruš dipl.inz. fizike 

  

Ljubljana, 3.3.1997 


