
Članice Občnega zbora Društva za promocijo žensk v kulturi – Mesto žensk so na svoji redni seji, dne 

23. februarja 2017 sprejele 

 

Pravilnik o delovanju Kluba Mesta žensk 

 

1. člen 

Namen in poslanstvo Skupnosti 

 

Neformalno častno združenje zaslužnih posameznic_kov, ki so pomembno prispevale k delovanju 

Društva Mesto žensk, vidnosti društva in festivala oziroma s svojim delovanjem odigrale_i 

pomembno vlogo pri uveljavljanju, urejanju, promociji področja, na katerem deluje društvo. 

 

Klub Mesta žensk je ustanovljen z namenom krepitve skupnosti, zavezništva, širjenja dobrega imena 

društva in priznanja zaslug posameznicam_kom.  

 

Članstvo v Klubu Mesta žensk se posameznicam_kom podeli kot častni naziv. 

 

2. člen  

Članstvo 

 

Posameznica_nik postane član_ica Kluba Mesta žensk na predlog članic društva na rednem občnem 

zboru ob pisnem soglasju posameznice_ka. 

Časti naziv član_ica Kluba Mesta žensk prejmejo tudi bivše članice in člani društva, v kolikor so iz 

društva izstopili na lastno željo ali jim je članstvo prenehalo skladno s statutom. Članice_i, ki jim 

članstvo preneha zaradi kršitev določil statuta društva ali po sklepu disciplinske komisije ali občnega 

zbora društva, ne morejo postati članice Kluba Mesta žensk. 

 

Informacija o članih_cah Kluba Mesta žensk je javno dostopna. 

 

3. člen  

Ugodnosti članstva 

 

Člani_ce Kluba Mesta žensk bodo redno obveščane_i delovanju, dogodkih in pobudah društva.  

 

Člani_ce Kluba Mesta žensk so vabljene na letno srečanje članic Kluba, ki ga organizirajo članice 

Upravnega odbora društva. 

 

Članice prejmejo člansko kartico Klub Mesta žensk, s katero imajo brezplačen vstop na vse dogodke v 

organizaciji Društva Mesto žensk, razen v primeru, kjer je izrecno navedeno drugače. V primerih, ko 

je za dogodek potrebna rezervacija termina ali vstopnice, morajo to storiti tudi imetniki_ce kartice 

Skupnosti Mesta žensk.  

 

Kartica Kluba Mesta žensk ni prenosljiva. 

 

S članstvom v Klubu Mesta žensk posameznik_ca ne postane članica Društva Mesto žensk. 



 

4. člen  

Obveznosti članstva 

 

Člani_ce Kluba Mesta žensk do društva nimajo nobenih obveznosti.  

 

Prenehanje članstva 

 

Članstvo v Klubu Mesta žensk posameznici_ku preneha z zahtevo za izstop iz Kluba. 

 

Članstvo v Klubu Mesta žensk posameznici_ku preneha s sklepom občnega zbora. Kot osnova za 

prenehanje članstva v Klubu Mesta žensk se smiselno uporabljajo določila statuta Društva o 

prenehanju članstva v Društvu.  

 

 

Ljubljana, 23. februar 2017 

 

 

 

Vesna Leskošek,  

Častna predsednica društva 

Urška Jež,  

Predsednica UO  

 

 


