
Na podlagi f . in 4. dlena Zakona o dru5tvih (Uradni list RS it. 6412011 - UPB2) je
Andrago5ko druStvo Univerza za III. Zivljenjsko obdobje Velenje na zboru dlanov dne,
21.3.2017 sprejela

STATUT
AndragoSko druStvo Univerza zalll Zivljenjsko obdobje Velenje

L SPLOSNE DOLOTBE

1. dlen

Andrago5ko dru5tvo Univerza za III. Zivljenjsko obdobje Velenje je prostovoljno,
nepridobitno, samostojno zdruLenje ustanoviteljev, ki se zdruZujejo zaradi skupnih interesov,
z namenom orgaruziranja razlidnih oblik izobraLevanja ter kulturnih, Sportnih, zdravstveno -
socialnih aktivnosti, druZabnih prireditev in strokovnih ekskurzij zaljudi v III. Zivljenjskem
obdobju.

2. dlen

Ime druStvaje Andrago5ko druStvo UniverzazaIII. Zivljenjsko obdobje Velenje, s sedeZem v
Velenju.
Znak dru5tva so trije eno dez drugo povezani U-ji s soncem v sredini.

3. dlen

Dru5tvo ima svoj Zig, ki je okrogle oblike, premera 3 cm, z napisom AndragoSko druStvo

Univerzazalll. Zivljenjsko obdobje Velenje. Skrbnik Ligaje predsednik druStva.
DruStvo v pravnem prometu uporablja le svoje registrirano ime: Andrago5ko dru5tvo

U niv erza za III. Zivlj enj sko obdobj e Velenj e.

4. dlen

Dru5tvo se lahko vdlani, povezuje in sodeluje z drugimi sorodnimi organizacljami v Republiki
Sloveniji.
Dru5tvo sodeluje tudi z mednarodnimi dru5tvenimi organizacljarni ali zvezami mednarodnil-r
druStev, ki imajo podobno dejavnost.

5. dlen

Delo druStva je javno. Javnost delovanja se zagotavlja:
e z javnostjo sestankov dru5tva,
. s seznanjanjem dlanstva s pisnimi obvestili,
o z omogodanjem predstavnikom sredstev javnega obveSdanja prisotnosti na sejah in

sestankih,
. s pripravo gradiv in njihovo posredovanje zainteresiranijavnosti,
. z organiziranjem tiskovnih konferenc s predstavniki sredstevjavnega obve5danja.

Zazagolavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik druStva.



6. dlen

DruStvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register dru5tev in registrirana pri
Upravni enoti Velenje.
Dru5tvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v
Republiki Sloveniji.

II. DEJA\TNOST DRUSTVA

7. dlen

Nepridobitne dej avnosti dru5tva so:
. razvljanje in Sirjenje rzobraZevanja odraslih ljudi,
. orgarizacija in vzpodbujanje kulturne in etnolo5ke dejavnosti dlanov dru5tva,
. organizacij a in vzpodbuj anj e socialno-zdravstvene dej avnosti dru5tva,
. izvaJanje humanitarne dejavnosti,
. organizacija in vzpodbujanje druZabne ga Livljenja in rekreacija dlanov druStva,
o informiranje javnosti,
. opravljanje drugih dejavnosti, ki so v interesu dru5tva,
. tzs,ajanje prostovoljnega dela dlanov:

o 2.58 vzgojainrzobraZevanje,
o 2.64 kultura in umetnost
o 2.65 socialna dejavnost.

8. dlen

DruStvo opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti doloda
zakon.
Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in cilji, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni
dejavnosti dru5tva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresnidevanje namena in
ciljev dru5tva, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, za katere je dru5tvo
registrirano.

Pridobitne dejavnosti dru5tva so:

o P 85.590 Drugje razvr5deno rzobraLevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
o P 85.520 lzobraLevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju kulture in

umetnosti,
o N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj,
o R 90.010 UmetniSko uprizarjanje,
o R 90.020 Spremljajode dejavnosti za umetni5ko uprizarjanje,
o J 58.1 10 Izdajanje knjig
o J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
o M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druZboslovja in

humanistike.

Za izvajanje nalog dru5tva je odgovoren upravni odbor.



9. dlen

Dru5tvo lahko ustanovi tudi sekcije (kroZki). Sekcije so metoda dela dru5tva in so

organizirane po interesnem principu dlanov dru5tva in se lahko izvajajo izven sedeZa druStva.

Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo dlanov dru5tva. Sekcije niso pravne osebe in
morajo delovati v skladu s statutom dru5tva.
Zasvoje delo so sekcije odgovome upravnemu odboru.

III. ir,ausrvo

10. dlen

elan druStva lahko postane vsaka fizldna oseba, ki je upokojena ali nezaposlena pred

upokojitvijo in ki podpi5e pristopno izjavo. S tem se zaveLe, da bo deloval v skladu s statutom
druStva in pladeval dlanarino. Clani so vpisani v matidno knjigo dlanstva.
V dru5tvo se lahko vkljudijo tudi osebe, ki niso upokojene ali nezaposlene pred upokojitvijo.
ee se v dru5tvo vdlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki
nima poslovne sposobnosti , podpi5e pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od
sedmega leta do dopolnjene ga 75 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim vstopom v
druStvo podati pisno soglasje.
Clanstvo je prostovoljno.

1 1. dlen

Dru5tvo lahko ima podporne in dastne dlane.
Podporni dlani so lahko pravne ali fizidne osebe. Upravni odbor druStva sprejme o tem
poseben sklep.

12. dlen

iastno dlanstvo v dru5tvu je najvi5ji naziv, ki ga dru5tvo podeli svojemu dlanu za posebne

zasluge za delo v druStvu.
Dru5tvo izjemoma lahko podeli tanaziv tudi drugemu obdanu zaizredne zasluge za delovanje
druStva.
Dru5tvo podeli tanaziv na zboru dlanov.

13. dlen

Pravice dlanov dru5tva so, da:
. volijo in so izvoljeni v organe dru5tva,
. sodelujejo pri delu organov druStva,
. uresnidujejo svoje osebne interese na podrodju dejavnosti druStva,
. dajejo predloge in mnenja pri sprejemanju odloditev, za katere so pristojni organi

druStva,
. predlagajo obravnavanje vpraSanj skupnegapomena,
. so seznanjeni s programom in poslovanjem druStva in njegovim finandno materialnim

poslovanjern,
o uZivajo ugodnosti, ki jih v okviru dejavnosti zagotavlja dru5tvo svojim dlanom.



14. dlen

DolZnosti dlanov druStva so, da:
. spoStujejo ta statut in sklepe dlanov druStva,
o aktivno sodelujejo pri izvajanju dejavnosti druStva,
. sodelujejo pri izvedbi vseh aktivnosti druStva,
o sodelujejo pri delu organov dru5tva,
. odgovorno uporabljajo in skrbijo zapremoLenje druStva,
o spo5tujejo zakonske in druge norne na5e druZbe,
o redno pladujejo dlanarino,
. dajejo zagovor v primerih, ko se obravnava njihova odgovornost,
. s svojim delom krepijo ugled dru5tva.

15. dlen

ilanstvo v druStvu preneha:
. s prostovoljnim izstopom,
. zizkljuditvijo,
o s drtanjem,
o s smrtjo.

elan izstopi iz dru5tva prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru dru5tva pisno izjavo o
izstopu.
Clan je izkljuden iz dru5tva, de grobo krSi pravice in dolZnosti v dolodilih tega statuta, de

zavestno ravna proti interesom dru5tva in mu je dastno razsodiSde druStva izreklo ukrep
izkljuditve.
Clan se &ta iz seznama dlanov druStva, de ne pladuje dlanarine kljub opominu v dobi zadnjih
dveh let.

IV. ORGANI DRUSTVA

16. dlen
Organi druStva so:

. zbor dlanov,

. upravni odbor,
o predsedstvo upravnega odbora,
. nadzorni odbor,
o dastno razsodi5de.

a) Zbor dlanov

17. dlen

Zbor dlanov je najvi5ji organ druStva, ki opravlja naslednje naloge:
. imenuje delovna telesa obdnega zbora,
. sprejema, spreminja in dopolnjuje statut druStva,
. razpravlja o delu in porodilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o njih,
. sprejema program dela druStva,
. sprejema finandni nadrt in zakljudni radun,



o odloda o pritoZbah na sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in dastnega
razsodiSda,

. z glasovanjem neposredno voli in razre5uje predsednika in namestnika predsednika
druStva, poslovnega sekretarja druStva, dlane upravnega odborarnnadzornega odbora
ter dastnega razsodiSda,

o odloda o dastnem dlanstvu dru5tva,
o odloda o nakupu in prodaji nepremidnin,
o odloda o vkljudevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijamr,
o odloda o vseh vpraSanjih, ki zadevajo delo in razvoj dru5tva,
. sklep o prenehanju druStva.

18. dlen

Zbor dlanov sestavljajo vsi dlani druStva, smejo mu prisostvovati vsi zainteresirani glede na
javnost dela druStva.

i9. dlen

Zbor dlanov zaseda na sejah, ki so redne ali izredne, Redno sejo sklide upravni odbor najmanj
enkrat letno.
Izredno sejo zbora dlanov sklide po potrebi.
Upravni odbor sklide sejo zbora dlanov na lastno pobudo ali na zahtevo nadzomega odbora ali
pa na zahtevo ene petine dlanov. Sejo zbora dlanov mora sklicati v roku 30 dni od zahteve. ee
v tem dasu upravni odbor seje ne sklide, jo sklide predlagatelj, ki mora predloZiti dnevni red in
ustrezno gradivo.
Izredni zbor dlanov sklepa samo o todkah, ki so predlagane z vabilom na sejo,
Sklic zbora dlanov mora biti javno objavljen s predlogom dnevnega reda, najmanj 8 dni pred
sklicem.

20. dlen

Zbor dlanovje sklepden, de je na seji navzo(,a ved kot petina dlanov dru5tva.
Zbor dlanov sprejema sklepe z vedino glasov navzodih dlanov. Ce zbor dlanov odloda o

sprejemu statuta, njegovi spremembi ali prenehanju delovanja dru5tva, mora za predlog
glasovati najmanj dve tretjini navzodih dlanov.
Nadin glasovanja (tajno ali javno) dolodi zbor dlanov na seji s sklepom.

2L dlen

ie ob predvidenem zadetku seje zbor dlanov ni sklepden, se zadetek seje odloZi za 15 minut,
nakar zbor dlanov veljavno sklepa, 6e je prisotnih ved kot desetina dlanov dru5tva.
Delovno sklepdnost ugotavlja predsednik dru5tva,

22. dlen

Sejo zbora dlanov pridne predsednik druStva in jo vodi do izvolitve delovnega predsedstva.

O delu zbora dlanov se piSe zapisnik, ki ga podpiSejo predsednik, dlani delovnega predsedstva
in zapisnikar. Posamezni predlogr za razprayo na zboru dlanov morajo biti v pisni obliki
poslani upravnemu odboru dru5tva najmanj tri dni pred sklicem zbora dlanov.



b) Upravni odbor

23.dlen

Izvr5ilni organ upravljanja dru5tva med dvema zboroma dlanov je upravni odbor. Upravni
odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, poslovni sekretar in dlani.
Upravni odbor Steje do 15 dlanov.

ie se Stevilo dlanov upravnega odbora med trajanjem mandata zmanjla za etTo tretjino, lahko
upravni odbor kooptira nove dlane, da bi delo lahko nemoteno teklo.
Upravni odbor oblikuje za opravljanje nalog iz svojega delovnega podrodja stalna in obdasna

delovna telesa.
Mandat dlanov upravnega odbora dru5tva traja Stiri leta in se lahko ponovi.

24. dlen

Predsednik upravnega odbora dru5tva je predsednik dru5tva. V primeru njegove odsotnosti
oziroma zadrLanosti pa podpredsednik.

25. dlen

Upravni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
. sklicuje zbor dlanov in pripravlja porodilo o svojem delu ter predloge za zbor dlanov,
. skrbi za rzvrievanle programa dela dru5tva,
e predlaga predloge za splo5ne akte druStva,
o pripravlja predloge kandidatov za predsednika dru5tva , njegovega namestnika in dlane

organov, ki jih voli zbor dlanov,
o pripravlja predlog za ptogram dela ter finandni nadrt kakor tudi zakljudni radun

druitva,
o pripravi in organizira tzobraLevalne programe,
o imenuje obdasne komisije,
. skrbi zafrnandno in materialno poslovanje ter sredstva dru5tva,
o doloda vi5ino letne dlanarine,
o odloda o spremembi naslova sedeZa dru5tva,
. opravlja druge naloge po navodih zbora dlanov.

26. dlen

Sejo upravnega odbora sklide predsednik dru5tva na lastno pobudo, na zahtevo drugih
organov dru5tva, nazahtevo poslovnega sekretarja dru5tva ali na zahtevo najmanj ene tretjine
dlanov upravnega odbora dru5tva.
Ce predsednik druStva seje ne sklide, jo sklide podpredsednik, oziroma poslovni sekretar
druStva ali pobudnik za sklic seje.
O delu upravnega odbora se piSe zapisnik,

2l . dlen

Upravni odbor irnenuje Strokovni odbor kot stalno delovno telo dru5tva, ki ga sestavljajo
p.redsednik druStva, podpredsednik, poslovni sekretar in animatorji sekcij (kroZkov).
Clanstvo Strokovnega odbora se prilagaja Stevilu sekcij (kroZkov) in za svoje delo odgovarja
Upravnemu odboru.



Na prvi seji dlani Strokovnega odbora izmed sebi izvolijo predsednika in podpredsednika.
Seje sklicuje predsednik oziroma podpredsednik najmanj enkrat mesedno oziromapo potrebi.
Seje so sklepdne, de je na seji navzodih ved kot polovica dlanov. Sklepi so sprejeti z vedino
glasov navzodih dlanov. O delu strokovni odbor vodi zapisnik. Mandat strokovnega odbora
traja eno leto.

28. dlen

Strokovni odbor opravlja naslednje naloge:
o pripravlja predloge zaprogram dela dru5tva,
o pripravlja predloge za imenovanje obdasnih komisij,
o skrbi zaizvrievanje dela druStva z vidika delovanja sekcij,
o informira in vodi aktivnosti dru5tva, kt zadeva delo sekcii (kroZkov),
o vodi motivacijske aktivnosti za delo sekcii (kroZkov),
o porodajo o delu posameznih sekcij (kroZkov) in predlagajo dopolnitve za delo dru5tva

in sekcij,
. izvaJa druge naloge po navodilu upravnega odbora in zbora dlanov.

29. dlen

Upravni odbor dru5tva za posamezne naloge imenuje obdasne komisije. Naloge, Stevilo
dlanov in predsednike obdasnih komisij dolodi upravni odbor. ilani obdasnih komisij so lahko
le dlani druStva. Za svoje delo so obdasne komisije odgovorne upravnemu odboru druStva, pri
svojem delu morajo upo5tevati dolodila tega statuta
Izjemoma lahko druStvo povabi k sodelovanju po pogodi o delu za delo obdasnih komisij
zunanje sodelavce.

c) Predsedstvo upravnega odbora

30. dlen

V dasu med dvema sejama upravnega odbora deluje predsedstvo upravnega odbora, ki ga

sestavljajo:
r predsednik druStva,
o podpredsednik druStva,
o poslovni sekretar.

Mandat predsedstvatraja Stiri leta in se lahko ponovi.

3 1. dlen

Predsedstvo upravnega odbora j e pristoj no, da:
. sprejema operativne odloditve zaizvrlevanje sklepov upravnega odbora,
. sprejema operativne odloditve zaizvrievanje programa dela dru5tva,
o pripravi osnutek programa dela,
. predlog finandnega nadrta in zakljudnega raduna,
. vodi posle, ki zadevajo evidenco dlanov dru5tva.

Predsedstvo upravnega odboraje odgovorno za:
. izvajutje dolodil tega statuta,
. izvajanje programa dela druStva,



, izvajanje letnega finandnega nadrta,
o finandno poslovanje dru5tva,
. upravljanje in gospodarjenje s sredstvi druStva,
o zakonitost sprejetih sklepov organov dru5tva,
. izvajanje drugih za druStvo obveznih zakonskih dolodil driavne zakonodaje,
. razprayljarrje o nepravilnostih v druStvu in ustrezno ukrepa.

d) Predsednik druStva

32. dlen

Predsednik dru5tva je hkrati predsednik upravnega odbora in predsednik predsedstva
upravnega odbora, ki zastopa in predstavlja dru5tvo v pravnem prometu v drL,avi in tujini.
Predsednik je odgovoren za delovanje dru5tva v skladu s pravili in pravnim redom Republike
Slovenije.
Za svoje delo je odgovoren zboru dlanov in upravnemu odboru. V odsotnosti predsednika ga
nadome5da podpredsednik.

d) Nadzorni odbor

33. dlen

Nadzorni odbor dru5tva sestavljajo trije dlani druStva, ki jih rzvoh zbor dlanov. Mandat
dlanov nadzornega odbora traja Stiri (4) leta in se lahko ponovi.
Nadzorni odbor dru5tva izvoli izmed svojih dlanov predsednikanadzomega odbora.

Nadzomi odbor druStva je sklepden, de so na seji prisotni vsi trije dlani. Veljavne sklepe
sprejema z vedino.
O delu nadzornega odbora dru5tva se vodi zapisnik, ki ga podpi5eta zapisnikar in predsednik
odbora.

34. dlen

Nadzorni odbor dru5tva spremlja delo upravnega odbora, nadzira materialno, finandno in
izvr5no administrativo poslovanje dru5tva. Nadzorni odbor lahko opravi pregled poslovanja
vsak das, obvezno ga mora opraviti enkrat na leto ob zakljudnem radunu in o tem porodati
zboru dlanov.

Za svoje delo odgovarja zboru dlanov.

35. dlen

Naloge nadzomega odbora so:
o nadziraizvajanje dolodil tega statuta,
o nadzfua finandno poslovanje druStva in pregleduje finandno dokumentacijo,
o nadzira izvajanje letnega finandnega nadrta,
o nadziraupravljanje in gospodarjenje s sredstvi dru5tva,
o nadzirazakonitosti sprejetih sklepov organov dru5tva,
. nadziraizvajanje drugih za druStvo obveznih zakonskih dolodil drLavne zakonodaje,
. razpraylja o nepravilnostih v druStvu in ustrezno ukrepa,
o predlagazbont dlanov razresnico organov dru5tva,



. predlaga druge ukrepe, ki so povezani z delovanjem druStva.

36. dlen

ilani nadzomega odbora dru5tva ne morejo biti hkrati dlani upravnega odbora dru5tva, imajo
pa pravico sodelovati na sejah upravnega odbora dru5tva, vendar brezpravice odlodanja.

e) iastno razsodi5de

37 . dlen

eastno razsodiSd,e sestavljajo trije dlani dru5tva, ki jih voli zbor dlanov. Mandat dlanov traja
Stiri leta in se lahko ponovi.
iastno razsodiSde izvoli izmed svojih dlanov predsednika dastnega razsodiSda.

38. dlen

dastno razsodiSde odloda o sejah, ko so prisotni vsi trije dlani. O delu vodi zapisnik, ki ga
podpiSeta zapisnikar in predsednik komisije.
Naloge dastnega razsodiSda so:

o obravnava disciplinskih prekr5kov dlanov dru5tva,
. obravnava nespo5tovanja sklepov organov dru5tva,
o obravnava kr5itve dolodb statuta,
o obravnava neizpolnjevanja obveznosti dlanov druStva.

39. dlen

iastno razsodiSde vodi disciplinske postopke in izrekaukrepe.
iasno razsodi5de lahko rzrede dlanom druStva naslednje ukrepe:

t oPomin,
o povrnitev nastale materialne Skode v celoti ali deloma,
. izkljuditev.

Zoper ukrep, ki ga rzda dastno razsodi5de, ima prizadeti pravico pritoZbe na zbor dlanov kor
drugostopenj ski organ.
Castno razsodiSdeje za svoje delo odgovorno zboru dlanov.

D Poslovni sekretar

40. dlen

Poslovni sekretar dru5tva opravlja blagajniSka, tehnidna, administrativna in druga dela po
nalogu organov in predsednika dru5tva.
Poslovnega sekretarja izvoli zbor dlanov za dobo Stirih (4) let z molnostjo ponavljanja
mandata.
Poslovni sekretar opravlja naloge kot zaposleni delavec dru5tva. Pravice in obveznosti, ki
izvnajo iz delovnega razmerja, se odmerjajo skladno z veljavno zakonodajo s podrodja
delovnega ptava,



Poslovni sekretar za svoj delo dobiva
odbor druStva. Poslovni sekretar je za
druStva.

4 i. dlen

ustrezno denarno nagrado, o demer odloda upravni
svoje delo odgovoren zboru dlanov in predsedniku

v. MATERIALNO IN FINANCNO POSLOVANJE

42. dlen
Sredstva druStva so predvsem:

o dlanarina,
o sredstva iz naslova materialnih pravic in dejavnosti druStva,
o dohodki od prireditev,
r prispevki sponzorjev in donatorjev,
r darila, volila in drugi dohodki,
o javna sredstva,
. drugi viri.

Dru5tvo razpolaga s finandnimi sredstvi v mejah sprejetega finandnega nadrta. ie druStvo pri
opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ki ga mora porabiti za
izvajanje osnovne nepridobitne dejavnosti, za katere je registrirano in za katere je bilo
ustanovljeno.

43. dlen

PremoZenje druStva predstavljajo vse premidnine in nepremidnine, ki so last dru5tva in so kot
take tudi ustrezno evidentirane. S premoZenjem upravlja upravni odbor dru5tva.
Vsaka delitev premoZenja druStva med dlani je nidna.

44. dlen

Dru5tvo razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finandnimi nadrti, ki
jih sprejme zbor dlanov. Letno porodilo sprejme zbor dlanov dru5tva. Porodilo je veljavno
sprejeto, de je pred sprejedem opravljen notranji nadzor nad finandnim in materialnim
poslovanjem dru5tva, ki mora zajemati zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zahteveizpetega
in Sestega odstavka 26. dlenaZakonao dru5tvih (Uradni list RS, St. 6l106).

Nadzor nad finandnim in materialnim poslovanjem opravlja nadzorni odbor. Nadzor nad
zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in udinkovito uporabo javnih sredstev, ki jih druStvo
prejme zarzvajanje svoje dejavnosti, opravlja radunsko sodi5de.

Materialno, finandno in blagajni5ko
Upravni odbor lahko dlanom druStva
dru5tva in so dokumentirani.

45. dlen

poslovanje mora biti v skladu
prizna povradilo stro5kov, ki so

z veljavnimi predprsr.
povezani z dejavnostjo

Upravni odbor s sklepom dolodi nadin vodenja inizkazovanja podatkov finandno materialnem
poslovanju druStva, ki mora biti v skladu z radunovodskimi standardi druStva.
Obradunsko leto za finandno materialno poslovanje je tekode koledarsko leto. Letno porodilo
o poslovanju v preteklem letu mora druStvo predloZiti organrzaclj| poobla5deni za



obdelovanje in obnavljanje podatkov. Poobla5dena organizacija ravna s podatki v skladu s

predpisi o radunovodstvu. Vsak dlan dru5tva ima pravico vpogleda v finandno in materialno
dokumentacij o in poslovanj e druStva.

46. dlen

Finandno poslovanje dru5tva poteka preko transakcijskega raduna odprtega pri banki.
Poslovni sekretar druStva vodi blagajno druStva. Radunovodske in finandne posle vodi
strokovno usposobljen in poobla5den radunovodja,ki za svoje delo odgovarja predsedniku
druStva. Z radunovodjo se sklene posebna pogodba.

47. dlen

Listine s podrodja finandnega in materialnega poslovanja dru5tva podpisujejo predsednik
druStva in podpredsednik ali poslovni sekretar dru5tva v skladu s predpisi. Odredbodajalec je
predsednik dru5tva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.

48. dlen

DruStvo ima premidno in nepremidno premoZenje, ki je last dru5tva in je vpisano v inventarno
knjigo,
Premidno premoZenje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremidno premoZenje se lahko kupi ali proda le na podlagi sklepa zbora dlanov.

49. dlen

Dru5tvo lahko organrzirajavne prireditve skladno z veljavno zakonodajo za svoje dlane in
nedlane. Tako pridobljena sredstva dru5tvo porabi skladno s finandnim programom in
veljavno zakonodajo.

50. dlen

Dru5tvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizidne ali pravne osebe, ki druStvu

materialno, moralno ali kako drugade pomagajo, Sponzorji lahko sodelujejo inrazpravljajo na

sejah zbora dlanov, nimajo pa plavic odlodanja.

VI. PRENEHANJE DRUSTV,q.

51. dlen

Dru5tvo lahko preneha z delovanjem:
. s sklepomzboradlanov z dvotretjinsko vedino navzodih glasovalcev,
. s spojitvijo z drugimi dru5tvi,
. s pripojitvijo k drugemu drustvu,
o s stedajem,
o z odlodbo pristojnega drZavnega organa o prepovedi delovanja oziroma po samem

zakonu.



52. dlen

V primeru prenehanja druStva zbor dlanov sprejme sklep o razdelitvi premo1.enja z
dvotretjinsko vedino navzodih glasovalcev. V sklepu mora biti priloZeno porodilo o
razpolaganju s sredstvi druStva, iz katerega je razviden obseg sredstev, nadin poravnave
obveznosti druStva, vi5ina javnih sredstev ter njihova vrnitev proradunu ter prenos premoZenja
druStva na drugo druStvo ali lokalno skupnost. Ob prenehanju se premoZenje prenese v last
Zveze kultumih druStev Sde5ke doline. Proradunska sredstva se vrnejo k proradunu.

VIL KONTNA DoLoiBA

53. dlen

Ta statut velja, ko pristojni organ ugotovi, daje v skladu zzakonodajo in o temizda odlodbo.
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