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DBUSTVA .HARODII DĐM"
V LJUBLJANI.

Premenjena vsled sklepa občnega zbora z dne 7. aprila 1884. leta 
in potrjena z odlokom št. 3327. z dne 10. aprila 1885 visoke 

c. kr. deželne vlade za Kranjsko.

©SE®

V LJUBLJANI.
Tisk „Narodne Tiskarne v Ljubljani. — Založilo društvo. 

1885.





Namen društva.
§• 1.

Društvo „Narodni dom“ ima namen sozidati in vzdrževati 
narodni dom v Ljubljani ali nakupiti že obstoječe primerno poslopje 
v Ljubljani za „narodni dom“.

S tem hoče društvo vsem narodnim društvom ljubljanskim, 
ki se z umetnostjo, znanstvom pečajo, ali k družbinskej zabavi 
služijo, stalno in lepo domačijo napraviti in na tak način narodno 
omiko in zabavo pospešiti. — Sedež društva je v Ljubljani.

Udje.
§. 2.

Udje tega društva so: društveniki in častni člani.
Društvenike sprejema upravni odbor, častne člane imenuje 

občni zbor.
Če upravni odbor komu sprejem med društvenike odreče, ni 

mu treba navajati vzrokov.
Društvenik je:
1. Kdor se pravomočno zaveže 100 gld. kot delež precej, 

ali vsaj v 4 poluletnih obrokih po 25 gld. plačati v društveno 
blagajnico — taisti se imenuje tudi deležnik.

2. Kdor daruje najedenkrat 100 gl.
3. Kdor pristopi društvu z letnim doneskom 10 gl. — za 

čas, dokler plačuje. — Ta letni donesek mora biti plačan do 
1. julija vsacega leta.

častnimi člani imenuje občni zbor osebe, ki so si posebne 
zasluge pridobile za ustanovljenje ali vzdržavanje narodnega doma 
ali sploh tega podvzetja.

§. 3.
Podpiratelj je, kdor društvu jedenkrat za vselej ali v obrokih 

vsaj 50 kr. daruje; ustanovnik pa je, kdor društvu tisoč gld. ali 
več na jedenkrat daruje.

Pravice in dolžnosti udov, podp'rateljev in ustanovnikov.
§• 4.

Udje imajo aktivno in pasivno volilno pravico v občnem 
zboru.

Deležniki vplačajo v društveno blagajnico deležni znesek 
100 gl., ter imajo pravico, da se jim ta delež sukcesivno povrne.
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Društvo jim plača vsako leto za nazaj 3°/one obresti in amor-
tizira kapital po srečkanji s premijami po priloženem načrtu ; 
obresti se plačujejo od 1. januarja vsacega leta naprej proti oddaji 
coupona; poleg tega pa ima odbor pravico amortizirati tudi po 
več deležev.

Srečkanje deležev vršilo se bode 2. januarja vsacega leta in 
izsrečkani deleži izplačali se bodo s premijami vred od 1. julija 
tistega leta naprej. Obrestovanje deleža preneha v letu, ko se 
izsrečka.

Amortizacija se začne leto potem, ko bo poslopje gotovo, 
dejansko izročeno svojemu namenu in pokrit ves slučajni pri-
manjkljaj.

Ce deležniki zapadlih obresti niso zahtevali v teku jednega 
leta, ali če izsrečkanih deležev in premij v 3 letih niso tirjali 
nazaj, zapadejo dotični neizplačani zneski društvu v korist.

Deležniki se podvržejo temu amortizacijskemu načrtu in se 
odpovedo pravici vplačni delež po drugi poti iztirjati.

Deležnik, ki ni vplačal celega deleža, izgubi pravico vplačano 
svoto nazaj tirjati, če v določenem času ne plača ostalega svojega 
deleža. V tem slučaji zapade vplačani znesek v korist društvu.

Vsak društvenik ima glas v občnem zboru; vsak delež po 
100 gl. in vsakih darovanih 100 gl. daje pravico do jednega glasu. 
Nihče pa ne more imeti več, kot pet glasov.

§. 5.
Imena podpirateljev se priobčujejo po novinah in vpisujejo 

v posebno knjigo; imena ustanovnikov pa se vpišejo v častno 
knjigo in se zaznamujejo na sposobnem mestu v „narodnem domu“.

Kedaj smejo deležniki iz društva izstopiti.
§. 6.

Vsakemu deležniku je na prosto voljo dano, iz društva iz-
stopiti, če se vsem pravicam proti društvu odpove, in sicer od-
ločno tudi pravici do svojega deleža. Tudi sme deležnik izstopiti 
če upravni odbor njegov delež kupi. Nikdo pa društvo k nakupu 
deležev prisilite ne more. Deležnik, ki hoče svoj delež prodati, 
ga mora poprej upravnemu odboru ponuditi.

Ce ga odbor noče kupiti, sme ga deležnik drugam prodati. 
Kupec pa mora imeti take lastnosti, da ga upravni odbor med 
društvenike sprejeti more.



Deležnik, ki se ne vede po teh določbah, izgubi vse pravice 
proti društvu in do svojega deleža, ki društvu pripade.

Občni zbor.
§• 7.

Vsako leto meseca marca snide se občni zbor. Dan naznani 
upravni odbor po „Slovenskem Narodu". Upravni odbor skliče 
tudi izredni občni zbor, kadar se mu to potrebno zdi. Sklicati pa 
ga mora, če deset društvenikov to pismeno zahteva in vzroke in 
dnevni red naznani. Sklicati ga mora tudi tedaj, če to pregledo- 
valni odsek zahteva.

Sklepčen je občni zbor, če je tretjina opravičenih glasov 
navzočna; večina navzočnih glasov odločuje glede sklepov.

če bi občni zbor sklepati ne mogel, skliče ga upravni odbor 
v novič črez 14 dni; — tedaj pa je občni zbor brez ozira na 
navzočnost glasov sklepčen.

Njemu predseduje društveni predsednik ali njegov namestnik.

§• 8.
Občni zbor ima te-Ie pravice:
1. voli upravni odbor in predsednika;
2. odobrava letne račune in nasvete za porabo prebitkov;
3. odobrava nakup zemljišča in sozidanje ali nakup poslopij;
4. spreminja pravila izvzemši tista določila, ki se tičejo de- 

Iežniških pravic, ki se ne smejo spremeniti brez soglasnega do-
voljenja vseh deležnikov;

5. voli pregledovalni odsek;
6. sklepa o raziđu društva;
7. pretresuje, oziroma sklepa o predlogih po društvenikih 

stavljenih.
Upravni odbor.

§. 9.
Upravni odbor sostavljen je iz 12 udov in predsednika. Redni 

občni zbor, in če je treba, tudi izredni občni zbor, voli vsako leto 
izmed društvenikov 11 udov upravnega odbora z absolutno večino, 
in sicer 7 iz vrste deležnikov in 4 iz vrste drugih društvenikov.

Dvanajstega uda upravnega odbora imenuje „Matica Sloven-
ska" in ga posebno za to pooblastuje.

Upravni odbor voli iz svoje srede z absolutno večino pred-
sednikovega namestnika.
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§• 10.
Upravni odbor voli tajnika in blagajnika iz svojih udov in 

določuje o vsem, kar ne spada v delokrog občnega zbora.

§. 11.
Sklepčen je upravni odbor, če je 6 odbornikov in predsednik 

ali njegov namestnik navzočnih.

Predsedništvo.
§• 12.

Predsednik (ali njegov namestnik) zastopa društvo pred sod-
nijo in drugod.

Pravomočna pisma podpiše predsednik ali njegov namestnik 
in dva odbornika.

Pregledoval™ odsek.
§• 13. '

Občni zbor voli v pregledovalni odsek 5 društvenikov, in ti 
volijo iz svoje srede predsednika.

§• 14.
Pregledovalni odsek nadzoruje opravilstvo društva v vseh 

strokah uprave. On se sme podučevati o stanji društvenih zadev, 
društvene knjige in pisma, kadar ga je volja pregledovati in 
društveno blagajnico preiskovati. On ima letne račune, bilanco in 
nasvete o porabi prebitkov pretresovati ter o tem vsako leto 
občnemu zboru poročati.

Pregledovalni odsek ima sklicati izredni občni zbor, če je 
to društvu v korist.

Posebne določbe.
§. 15.

če so vsi dolgovi poplačani, in deleži popolnoma amortizirani, 
se društvo razide in vse društveno imetje postane lastnina „Matice 
Slovenske" v Ljubljani pod temi pogoji:

1. da „narodni dom“ ne bo nikoli svojemu v teh pravilih 
izrečenemu namenu odtegnen;

2. da se ne sme „narodni dom“ prodati ali obremeniti.
Te dolžnosti se imajo pri prepisu uknjižiti.
3. Da „Matica Slovenska" polovico dohodkov za se obrne, 

drugo polovico pa za to, da napravi ustanove za slovenske dijake, 
umetnike in pisatelje.
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§• 17.
Ako bi se društvo razšlo, predno dovrši svojo nalogo (kar 

občni zbor z dvema tretjinama navzočnih društvenikov skleniti 
more), pripade to, kar po doplačanih dolgovih in deležih premo-
ženja še ostane, brez vsili pogojev „Matici Slovenski" v Ljubljani.

Izbrano sodništvo.
§■ 18.

Vse iz društvenih razmer izvirajoče prepire brez priziva rešuje 
izbrano sodništvo, katero obstoji iz dveh sodnikov in predsednika. 
Tista stranka, katera zahteva razsodbo prepira po izbranem sod- 
ništvu, ima ob jednem imenovati jednega sodnika izmed društve-
nikov in to naznaniti nasprotniku, kateri ima voliti druzega sod-
nika izmed društvenikov.

Ako tega najdalje v 14 dneh ne stori, imenuje prva stranka 
še tudi đruzega sodnika. Sodnika volita predsednika in če se ne 
moreta pri volitvi zediniti, odloči žreb med predloženima.

Sodništvo odločuje po večini glasov.

V Ljubljani 20. decembra 1881.

Št. 9728.
Da je gori omenjeno društvo pravno ustanovljeno, potrjuje s tem 

c. kr. deželna vlada za Kranjsko.

V Ljubljani dne 5. januvarja 1882.
C. kr. deželni predsednik 

Winkler.



Amortizacijski načrt v smislu g. 4.
po erečkanji s premijami za 1000 deležev (4 100 gld. v skupnem znesku 100.000 gld.) v 45 letih.

св
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Se amortizira

deležev v znesku

11 1100
11 1100
12 1200
12 1200
13 1300
13 1300
13 1300
14 1400
14 1400
14 1400
15 1500
16 1600
16 1600 1
16 1600 1
17 1700
17 1700
18 1800
18 1800

Za obresti 
se plača

Tekoča svota 
izplačanih 

obresti

2967 2967
2934 5901
2898 8799
2862 11661
2823 14484
2784 17268
2745 20013
2703 22716
2661 25377
2619 27996
2574 30570
2526 33096
2478 35574
2430 38004
2379 40383
2328 42711
2274 44985
2220 47205

Premij se izplača po

100 Sl. 50 gl. 25 gl. 5 gl.

1 1 1 8
1 1 1 8
1 1 1 9
1 1 1 9
1 1 1 10
1 1 1 10
1 1 1 10
1 1 1 11
1 1 1 11
1 1 1 11
1 1 1 12
1 1 1 13
1 1 1 13
1 1 1 13
1 1 1 14
1 1 1 14
1 1 1 15
1 1 1 15

Letni i! 
znesek i 
premij

Tekoča 
svota iz-
plačanih
premij

Skupna 
letna pla-

čila

Tekoča svota

letnih plačil

215
215
220
220
225
225
225 |
230
230
230
235
240
240
240
245
245
250
250

215
430
650
870 

1095 
1320 
1545 
1775 
2005 
2235 
2470 
2710 
2950 
3190 
3435 
3680 
3930 
4180

4282
4249
4318
4282
4348
4309
4270
4333
4291
4249
4309
4366
4318
4270
4324
4273
4324
4270

4282
8531 

12849 
17131 
21479 
25788 
30058 
34391 
38682 
42931 
47240 
51606 
55924 
60194 
64518 
68791 
73115

00

19. 1 19 1900 2163 49368 1 1 1 16 255 4435 4318 81703
20. 19 1900 2106 ~ 51474 1 1 1 16 255 4690 4261 85964
21. 20 2000 2046 53520 1 1 1 17 260 4950 4306 90270
22. 21 2100 1983 55503 1 1 1 18 265 5215 4348 94618
23. 21 2100 1920 57423 1 1 1 18 265 5480 4285 98903
24. 22 2200 1854 59277 1 1 1 19 270 5750 4324 103227
25. 22 2200 1788 61065 1 1 1 19 270 6020 4258 107485
26. 23 2300 1719 62784 1 1 1 20 275 6295 4294 111779
27. 24 2400 1647 64431 1 1 1 21 280 6575 4327 116106
28. 24 2400 1575 66006 1 1 1 21 280 6855 4255 120361
29. 25 2500 1500 67506 1 1 1 22 285 7140 4285 124646
30. 26 2600 1422 68928 1 1 1 23 290 7430 4312 128958
31. 27 2700 1341 70269 1 1 1 24 295 7725 4336 133294
32. 27 2700 1260 71529 1 1 1 24 295 8020 4255 137549
33. 28 2800 1176 72705 1 1 1 25 300 8320 4276 141825
34. 30 3000 1086 73791 1 1 1 27 310 8630 4396 146221
35. 30 3000 996 74787 1 1 1 27 310 8940 4306 150527
36. 30 3000 906 75693 1 1 1 27 310 9250 4216 154743
37. 31 3100 813 76506 1 1 1 28 315 9565 4228 158971
38. 34 3400 711 77217 * 1 1 1 31 330 9895 4441 163412
39. 34 3400 609 77826 1 1 1 31 330 10225 1 4339 167751
40. 34 3400 507 78333 1 1 1 31 330 10555 4237 171988
41. 36 3600 399 78732 1 1 1 33 340 10895 4339 176327
42. 38 3800 285 79017 1 1 1 35 350 11245 4435 180762
43. 38 3800 171 79188 1 1 1 35 350 11595 4321 185083
44. 39 3900 54 79242 1 1 1 36 355 11950 4309 189392
45. 18 1800 j — — 1 1 1 15 250 12200 2050 191442



Dodatek.

Spremembe, potrjene z razpisom o.kr. deželne vlade 
za Kranjsko v Ljubljani z dne 2o. avgusta 1896, 
štev. 13.584.

§ 2.
Za točko 3.

4. ) Kdor je skoz jedno leto daroval najmanj po- jeden; 
goldinar na meseo za čas, dokler ta redni mesečni 
donesek daruje.
5. ) Kdor je zaporedoma izplačal na letnih ali daro- : 
val na mesečnih doneskih 12o gld.

§ 4.

Zadnji odstavek se spremeni tako-le:

Vsak društvenik ima glas v občnem zboru, vsak delež 
po loo gld. in vsakih darovanih loo gld. ■»
(§.2.točka 2), oziroma vsaoih vplačanih ali darova- ? 
nih 12o gld. (§ 2.točka 5) daje pravico do jednega 
glasu. Deležnik sme pooblastiti drugega društvenlka, 

da glasuje zanj v občnem zboru. Ta pa ne sme več, ka-> 
kor pet tujih deležev zastopati v občnem zboru. No- ; 
ben društvenik ne sme imeti več kot 5 glasov, le kdor 
je deležnik in darovatelj, oziroma pooblaščenec, mo- 
re imeti največ lo glasov.

NARODNA GALERIJA 
LJUBLJANA

K PRI.KNJ. NG 
mapa NG

§

020110089


