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Na podlagi Zakona o druitvih (Uradni iist RS, it. 64/11 - uradno preiisceno besedilo in 2X/18 -

ZNOrg))je Zbor ilanov na 1"7^ redni seji zbora ilanov, z dne 9.3.2A22 sprejel spremembe Statuta in
potrdil predi5deno besedilo. S tem dnem preneha veljati Statut z dne 22.5. 2014.

STATUT

I, SPTOSNE DOTOCBE

1. tlen

Druitvo za razvoj slovenskega podeielja, je prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdruienje
fiziinih in pravnih oseb (v nadaljevanju dlani), ki so se povezale z namenom izmenjave izkuienj,
znanja in strokovnih informacij s podroija razvoja podeielja in sorodnih dejavnosti.

2. ilen

lme druitva ie Druitvo za razvoj slovenskega podeielja (v nadaljevanju druitvoi, v angleikem
prevodu se uporablja ime Slovenian rural development network. Sedei druitva je v obdini Kranj.

Druitvoje pravna oseba zasebnega prava.

3. tlen

Drultvo ima svojo Stampiljko. Starnpiljka je okrogle oblike, velikosti 2,8 cm z napisorn Druitvo za

razvoj slovenskega podeielja.

4.こ len

Druitvo lahko sodeluje z drugimi orgarrizacijami, zvezanri ali dru5tvi s podobno dejavnostjo v
Republiki Sloveniji in v tujini.

5.ё len

Delo druitva in njegovih organov je javno.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik druitva. Predsednik lahko za stike z javnostjo
pooblastidrugega ilana, ki odgovarja za resnidnost in pravilnost navedenih podatkov. tlane druitva
obveida preko elektronske in obidajne po5te, sredstev javnega obveidanja in dru5tvenega glasila.
dlani !majo pravico vpogleda v zapisnike organov drultva.

Seje organov druitva lahko potekajo na dogovorjeni lokaciji, v obliki e-sestankov z uporaho



elektronskih medijev ali dopisni obliki (fiziini ali elektronski).

Dru5tvo obveSda iirSo javnost o svojem delu tako, da organizira posvete, okrogle mize, tiskovne
konference in na zbor ilanov vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov ali druge ter
predstavnike sredstev javnega obveitanja.

II.NAMEN,CILJIN NALOGE DRUSTVA

6.こ len

Namen druitva je povezovanje zaradi izrnenjave mnenj, informacij, znanja in izkuienj s podrodja
razvoja podeielja.

Temeljni cilj druitva je izboljianje pogojev za celovit razvoj podeielja ter za obstoj in delo na
podeielju.

Za doseganje namena in temeljnega cilja druitvo na nepridobitni podlagi razvija naslednje naloge
na podrodju svojega delovanja:

- izvaja in spodbuja stalno izmen.iavo informacij in izkuienj med lokalnimi akcijskimi
sl<upinami, strokovnjaki, drultvi, ustanovami, upravnimi organi in organi lokalnih skupnosti
v Republiki Sloveniji,

- nadrtuje, izvaja in usklajuje izvajanje razvojnih programov ter strokovnih in znanstvenih
nalog za ohranjanje, obnovo in razvoj podeielja,

- organizira javne predstavitve dejavnosti druitva v obliki problemskih konferenc, posvetov,
razstav in seminarjev,

- podpira sodelovanje med znanostjo, prakso in politiko,
- zastopa interese podeielja,
- organizira sredanja s podobnimi druitvi iz tujine ter tujimi strokovnjaki s podrotja razvoja

podeielja,
- organizira drulabna sreianja tlanstva.

Druitvo lahko zaradi uresniievanja namena in temeljnega cilja kot dopolniio k nepridobitni
dejavnosti opravlja tudi pridobitno dejavnost. Kot dopolnilna dejavnost k nepridobitni dejavnosti
drultva se Steje tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja dolodeno
str:ritev ali doseiek oziroma zagotavlja boljio izkoriBdenost osnovnih sredstev druStva.

Za doseganje namena in temeljnega cilja druitvo na pridobitni podlagi izvaja naslednje naloge na
pod rodju svojega delovanja :

- pridobiva in posreduje informacije in spoznanja o podeielju lokalnim akcijskim skupinam,
krnetom, prebivalcern podeielja, drugim ustanovam in zainteresirani javnosti (SKD:
J63.990, M72.110, M72.19A, M72.200, M73.200, M74.900, p95.590, p95.600),

- organizira in izvaja izobraievanje in usposabljanje (seminarji, posveti, tedaji, strokovne
ekskurzije) posameznikov, podjetnikov, druitev in zdruienj, lokalnih akcijskih skupin in
drugih, ki se ukvarjajo ali so pristojni za razvaj podeielja (SKD: M72.110, M72.190 , MV2.ZOA,
M74.900, P95.590, P95.600, R91.030),

- izdaja in zalaga strokovno literaturo ter informacijsko promocijska gradiva s podrodja



dejavnosti druStva v skladu z veljavno zakonodajo (SKD: J58.110, i58.120, i58.140, J58.190,
J59.200, J63.990, M74.900, P85.590),
izdaja druitveno glasilo (SKD: J58.130),
izvaja podporne aktivnosti za delovanje institucij na podrodju razvoja podeielja (5KD:
N82.990, P85.590).

Pridobitno dejavnost opravlja pod pogoji, kijih za opr"avljanje te dejavnosti doloda zakon.

Pridobitne dejavnosti:
- 63.990 Drugo informiranje
- 72.3iA Raziskovalna in razvojna dejavnost na podroiju biotehnologije
- 72.19A Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih podrocjih naravoslovja in tehnologije
- 72.ZOO Raziskovalna in razvojna dejavnost na podrodju druiboslovja in humanistike
- 73.2OO Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.900 Drugje nerazvriiene strokovne in tehnidne dejavnosti
- 85.590 Erugje nerazvr$deno izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
- 85.600 Pomoine dejavnosti za izobraievanje
- 91,030 Varstvo kulturne dediiiine
- 58,110 lzdajanje knjig
- 58.120 lzdajanje imenikov in adresarjev
- 58.140 lzdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo zaloZniStvo
- 59.200 Snemanje in i:dajanje zvodnih zapisov in muzikaiij
- 58.130 lzdajanje dasopisov
- 82.990 Drugje nerazvritene spremljajode dejavnosti za poslovanje

III.  CLANSTV0

7. tlen

ilanstvo v druitvu je prostovoljno. Druitvo ima redne in dastne dlane

Rednidlan druitva je lahko vsak polnoleten driavljan Republike Slovenije, kiga zanima problematika
podeZelja in je vkljuden v razvoj podeielja ali podobne aktivnosti na lokalni, regionalni ali nacionalni
ravni.

Redni dlan drultva je lahko tudi pravna oseba. Pravno osebo v drultvu zastopa pooblaidena oseba.

Kdor Teli postati dlan, mora upravnemu odboru predloiiti pristopno izjavo, v kateri izrazi ieljo postati
elan druStva in se zaveie, da bo pladeval tlanarino in deloval v skladu s statutorn druitva in drugimi
predpisi, ki urejajo to podrotje.

elan dru3tva lahko pod enakimi pogoji postane tudi mladoletna oseba aii tuj driavljan. Mladoletna
oseba mora predloiiti pristopno izjavo, ki jo za otroke do dopolnjenega 7. leta podpiSe n.iihov
zakoniti zastopnik, od 7. do15. leta pa mora zakoniti zastopnik podati pisno soglasje.



Redni ilan druitva je dlan, kije plaial ilanarino za tekode leto.

Naiin doloianja ilanarine je doloden v Pravilniku o clanarini.

8.こ len

Naziv dastnega dlana druitva se podeli ilanom druitva, l<i imajo posebne zasluge za razvoj in uspeino
delo dru5tva, l\aziv dastnega dlana druitva lahko podeli druitvo tudi neilanu, ki ima velike zasluge
na podrodju delovanja druitva.

Naziv iastnega dlana podeljuje posamezniku zbor tlanov na predlog upravnega odbora druitva.
dastni dlan druitva ni dolian plaievati ilanarine.

de oseba, ki se ji podeli naziv dastnega ilana druitva, ni njegov dlan, nima pravice odloianja.

9.こ len

Pravice dlanov so:
- da volijo in so izvoljeni v organe druitva,
- da sodelu.jejo pri delu in odiodajo v organih druitva v skladu z dolodbamitega statuta,
- da uresnidujejo svoje osebne interese na podrodju dejavnosti drultva,
- da sodelujejo pri izdelavi programa druitva in so seznanjeni s poslovanjem druStva ter

njegovim finandno materialnim poslovanjem,
- da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira druitvo, pod pogoji, ki jih dolota upravni odbor,
- da uporabljajo skupne doseike in rezultate delovanja druStva pri svojem delu,
- da predlagajo in sprejemajo nagrade in pohvale za delo v dru5tvu ter za doseiene uspehe.

10, こlen

Dolttnosti ёlanov soi

―  da SpOζ tulejO Statutin druge akte ter Sklepe OrganOV druζtVa′

― d3aktiVnO SOdeluleiO na akCilah′ ki jih prireia druζ tVO in S SVOjirll de10m priSpeVa10 k

ureSniこeVanju CilieV in na10g druζ tVa′

―  da rednO plaこ uleiO ёlanarinO′

―  da dale10 druζ tVu infOrrnaCije′ ki SO pOtrebne Za iZVajanje SkupnO dOgOVOrienih na10g′
―  da prenaζajO SVOle iZkuζ nie in Znanie na nOVe ёlane′

―  da VaruleiO ugled druζ tVa.

Za ёlaη e′ ki aktiVnO SOdeluieiO pri aktiVnOStih druζ tVa V Skladu Z drugO alinejO prVega OdStaVka′ lahk0

upraVni OdbOr dO10こ i nttjO ёlanarinO.t'pFaVni OdbOrie dOIЙ an VOditi eVidenCO prOSt(DVOlinega dela V

druζtvu.



1L. ilen

flanstvo v druStvu preneha:
- s prostOvoljnim izstopom,
- z izkljucitvijo,
- s irtaniem,
- s smrtjo,
- s prenehanjem druitva.

dlan prostovoljno izstopi iz druitva, ie upravnemu odboru poilje pisno izjavo o izstopu.

Redne ilane dru(tva drta iz dlanstva upravni odbor, te ta kljub opominu ne placa dlanarine za

preteklo leto.

elana se iz dru5tva lahko izkljuii na podlagi sktepa zbora ilanov, de dastno razsodiide ugotovi, da je
ila n:

- nevestno izvr$eval sprejete zadoliitve,
- ravnal proti interesom druitva,
- kako drugaee Skodil njegovemu ugledu.

eian, kije bil iz dru5tva izkljuten, lahko po preteku treh let od izkljutitve ponovno zaprosi za tlanstvo
s pisnr: vlogo. O vlogi odloti upravni odbor s sklepom.

12. ёlen

Druitvr: ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so fizidne ali pravne osebe, ki druStvu materialno,
moralno ali kako drugate pomagajo. Sponzorji lahko na zboru ilanov sodelujejo in razpravljajo,
nimajo pa pravice odlodanja.

IV.ORGANI DRUSTVA

13. こlen

Organi druBtva so:
- zbor dlanov,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor,
- tastno razsodiite,
- komisije, odbori in sekcije.



Z3θR Ciス ⅣθV

14. ёlen

Zbor dlanov je najviSji organ druitva, ki ga sestavll'ajo vsi redni dlani. Zbor dlanov je lahko redni ali
izred n i.

O skiicu rednega zbora dlanov morajo biti clani druStva seznanjeni 20 {dvajset) dni pred sejo zbora
dlanov.

Morebitne pisne predloge vsebin za razpravo na zboru clanov mora predlagatelj poslati upravnemu
odboru vsaj 14 (Stirinajst) dni pred sejo zbora dlanov. Vabilo z dnevnim redom mora biti ilanom
druitva posredovano najmanj 10 (deset) dni pred zborom clanov.

Redni zbor dlanov sklicuje upravni odbor enkrat letno.

lzredni zbor tlanov lahko sklicuje upravni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora
ali na zahtevo najmanj cetrtine zbora dlanov. Upravni odbor je dolian sklicati izredno sejo zbora
ilanov v roku 30 {trideset) dni po prejemu zahteve za sklic. ee upravni odbor v tem roku, kljub
zahtevi za sklic, zbora dlanov ne skliie, jo sklite predlagatelj, ki mora predloiiti dnevni red z

ustreznim gradivom.

O sklicu izrednega zbora dlanov morajo biti dlani druStva seznanjeni najmanj 8 (osem) dni pred sejo.
Vabilo z dnevnim redom mora biti itranom druitva posredovano vsaj 3 (tri)dni pred izrednim zborom
tlanov.

lzredni zbor dlanov odloia le o zadevi, za katero je bila sklicana.

Sklic zbora ilanov na dopisno sejo mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj 3 dni pred dnevom,
za katerega je bila sklicana, ostala pravila pa so enaka ne glede na obliko izvedbe seje.

Enaka doloiila se smiselno uporabijo tudi za delovanje ostalih organov druitva.

15. ёlen

Zbor ilanov je sklepcen, ee je prisotnih vei kot polovica rednih clanov dru5tva.

de zbor dlanov ni sklepden, se zasedanje odloZi za 30 minut. Po poteku tega iasa je zbor ilanov
sklepden, de se ugotovi, da so bili dlani pravilno vabljeni in je prisotnih najrnanj tretjina rednih ilanov
dru5tva.

16. dlen

Glasovanje je javno, vendar se tlani druitva lahko odloiijo za tajno glasovanje. Za tajno glasovanje
mora glasovati ved kot polovica prisotnih rednih dlanov.

Volitve v organe druitva so praviloma tajne. Glasovanje je lahko javno, te zanj glasuje ved kot



polovica prisotnih rednih clanov.

Sklep zbora ilanov je veljaven, de je zanj glasovala najman.i polovica prisotnih rednih ilanov.

O spremembi statuta, sprejemu pravilnikov ali drugih aktov druitva ter o vpraianjih, od katerih je
neposredno ali posredno odvisen obstoj druitva, odloia zbor dlanov z dvotretjinsko vedino prisotnih
rednih dlanov"

17. ёle6

ZbOr ёlanOV VOdi predSednik triこ lanSkega delovnega predsedstva. Delovno predsedstvo in

predsednika de10vnega predsedstva izvc)il zborこ lanOv na predl(〕 g upravnega lodbora ali na pred10g

najrnanj tretiine priSOtnih こlanOV. PO enakern pOStopku se po potrebi irTlenule VOI:lnO kOrniSi10,

kandidaCiiSkO kOmiSi10′ VeFifikaCijSkO kOmiSijO in dFuge de10Vne Organe.

O poteku zbora こlanov se vodi zapisnik′  ki ga podpiζ ejo predsednik de10vnega predsedstva′

ZapiSnikarin nairtlani dVa priSOtna dana druζ tVa(OVeritelja).

POdrObneje pOStOpek Opredeliule PFaViinik O VOlitVah V Organe Druζ tVa Za raZVOi SiOVenSkega

pode2elja.

18. f len

Naloge in pristojnosti zbora ilanov so, da:
- izvoli delovno predsedstvo,
- sklepa 0 dnevnem redu,
- sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte druitva,
- sprejema program dela druitva,
- sprejema finantni natrt in zakljutni raiun,
- sprejema porotila za preteklo leto,
- voli in razreluje predsednika, podpredsednika, ilane upravnega odbora, ilane nadzornega

odbora in ilane dastnega razsodiSda,
- odlota o viSini dlanarine,
- odlota o pritoibah zoper sklepe organov druitva,
- odloda o vkljudevanju in dolgorodnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
- odloia o drugih zadevah, kijih predlagajo organi in dlani druitva v skladu z namenom in cilji

d ruitva,
- dokonEnr: odloda o izkljuiitvi flana iz druitva,
- odloca o nakupu in prodaji nepremidnin,
- odloia o vseh vpraianjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj druitva,
- odlota o ustanovitvi zveze drultev ter o vstopu druitva v domaco ali mednarodno zvezo

d ruitev,
- podeljuje naziv iastni dlan,
- odloia o viSini nagrade posameznim ilanorn za delo v preteklem letu,
- odloea o prenehan.iu druitva.



υPRスソiⅣ′ODおOR

19. dlen

Upravni odbor je izvriilni organ zbora dlanov in opravija organizacijska, strokovno tehnidna in
administrativna dela ter vodi delo druitva med dvema zboroma dlanov skladno s sprejetim
programom in sprejetih sklepih.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru clanov. Upravni odbor Steje 7 (sedem) clanov.

Sestavljajo ga:

- predsednik,
- dva podpredsednika,
- itirje redni dlani druitva

Upravni odbor se sestaja po potrebi. Mandat dlanov upravnega odbora je 4 (5tiri) leta.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik upravnega odbora, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik. Upravni odbor je sklepden, ce je navzoia najmanj polovica njegovih tlanov.

Upravni odbor odloda po sistemu navadne veiine. Za opravljanje posameznih del lahko iz svoje
pristojnosti imenuje posamezne komisije, odbore in sekcije. dlani komisij so lahko le ilani druitva,
izjemoma pa tudi zunanji dlani kot strokovnjaki.

20. こlen

Naloge upravnega odbora so:
- skrbi za izvrSevanje programa druitva,
- sklicuje zbor tlanov ter pripravi potrebno gradivo,
- pripravlja predloge aktov dru5tva,
- pripravi predlog finantnega plana in zakljudnega raiuna,
- skrbi za finandno - materialno poslovanje druitva,
- zaposluje in nadzira profesionalen in drug kader ali pogodbeni kader,
- upravlja s premoienjem druitva,
- ustanavlja in ukinja komisije in druga delovna telesa druitva za izvrlevanje posameznih

nalog ter imenuje njihove dlane,
- imenuje urednika strokovnega glasila,
- uresniduje druge naloge, ki izhajajo iz aktov druitva in naloge, ki mu jih dodatno naloii zbor

dlanov,
- skrbi za strokovno in varno delo v akcijah, kijih organizira druitvo,
- odloda o nakupu in pnodaji premiinin,
- sprejerna odloiitve o izdajanju priznanj, pohval, dastnih znakov in nagrad zasluinim ilanom

druitva in diplomantom za diplomske naloge na temo ohranjanje, obnova in razvoj
podeZelja,

- predlaga zboru dlanov podelitev naziva iastnega dlana,
- na podiagi posebnega pravilnika razpisuje in podeljuje nagrade za doseike pri razvoju



slovenskega podeieija, vodi evidenco prostovoljnega dela v druitvu,
vodi evidenco prostovoljnega dela v druitvu,
odlota o zniianju ilanarine tistim dlanom, ki so se prostovoljno udeleievali del v drultvu

71. ilen

f lan upravnega odbora lahko odstopi is svojega poloia.la alije razreien s funkcije dlana pred koncem
mandata.

de ieli posarnezni dlan odstopiti s svojega poloiaja pred potekom mandata, za katerega je bil
izvoljen, mora o tem pisno obvestiti predsednika druitva. Na podlagi obvestila o odstopu mora
predsednik dru5tva, skladno s postopki, sklicatizbor ilanov na katerem se na to mesto imenuje nov
dlan upravnega odbora.

Zbor dlanov lahko razreSi kateregakoli od ilanov upravnega odbora pred potekom mandata, za

katerega je bil izvoljen, ie ilan krii dolotila statuta ali drugih aktov druitva, povzroda Skodo dru5tvu,
razpolaga s sredstvi druStva v nasprotju z dolodili statuta, drugimi akti druitva ali smernicami
upravnega odbora druStva. V primeru razre5itve mora zbor dlanov na seji, na kateri izglasuje odpoklic
tlana, takoj izvoliti novega ilana.

Smiselno se ta ilen uporablja za dlane vseh organov druitva.

PRFDSfD〃′κ

22. こlen

Predsednik druitva je zakoniti zastopnik drultva. Zastopa in predstavlja dru5tvo pred driavnimi in

drugimi organi in organizacijarni v Sloveniji in tujini.

Predsednika izvoli zbor dlanov za obdobje 4 (Stirih) let. Predsednik je lahko izvoljen vedkrat zapored.
Predsednik druitva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora.

Predsednik je odgovoren za delovanje dru5tva v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru dlanov in upravnemu odboru.

Za podpredsednika je lahko imenovan le dlan upravnega odbora. Podpredsednika upravnemu
odboru v potrditev predlaga predsednik drultva.

Predsednika v dasu njegove odsotnosti, na podlagi sklepa predsednika, nadomeida podpredsednik.
Podpredsednik druStva, ki nadomeiia predsednika, lahko v njegovi odsotnosti opravlja le redna
opravila in druga s sklepi dolodena opravila, ne rnore pa zastopati in predstavljati druitva nasproti
tretjim osebam. Podpredsednikov mandat traja 4 (itirih) leta.



23. dlen

Predsednik dru5tva lahko odstopi od svoje funkcije ali je odpoklican pred potekom mandata, za

katerega je bil izvoljen.

Predsednik druitva mora o ponujenem odstopu oziroma odstopu, in razlogih za svojo odlotitev,
pisno obvestiti zbor dlanov druitva. Zbor ilanov lahko ponujen odstop predsednika zavrne oziroma
potrdinjegovo funkcijo do izteka mandata. Zbor dlanov lahko ponujen odstop predsednika sprejme
in, skladno s postopki odlotanja, na to mesto imenuje novega predsednika.

Zbor dlanov drultva lahko odpokliie predsednika druitva, de predsednik drultva krii doloiila statuta
ali drugih aktiv druitva, povzroda drultvu 5kodo, razpolaga s sredstvi dru5tva v nasprotiu z dolocili
statijta ali drugih pravnih aktov drultva ali smernicami upravnega odbora dru5tva. Ob odpoklicu
predsednika druitva mora zbor ilanov, skladno s postopki odlotanja, izvoliti novega predsednika.

Do izvolitve novega predsednlka opravlja funkcijo predsednika druStva podpredsednik. Ta dlen se
smiselno uporablja tudi za druge funkcije v druitvu.

24. こlen

Naloge in pristojnosti predsednika drultva so:
- sklicuje sestanke upravnega odbora,
- koordinira delo upravnega odbora in drugih organov druStva,
- predlaga podelitev nagrad, pohval in dastnih znakov zasluinim dlanom druitva,
- zagotavlja javnost dela druitva.

sIROκOvNOハ Dルタ′ⅣrsIRス TryⅣA D[1ス

25, こlen

Strokovne, organizacijske, tehnitne, administrativne naloge v druitvu lahko opravlja tajnik dru5tva.
Kader, ki se zaposli v drultvu oziroma naloge opravlja kot institucija ali oseba, mora izpolnjevati
zahtevane kadrovske pogoje za strokovno in projektno delo na podroiju razvoja podeielja in
izvajanja nalog druitva.

Tajnika druStva izbere upravni odbor druStva.

NADZORⅣ′OD30臓

26. こlen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov druitva ter opravlja nadzor nad
finandno materialnirn poslovanjem. Nadzorni odbor enkrat letno poroia zboru dlanov, ki mu je tudi
otigovoren za svoje delo"
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Nadzorniodbor sestavljajo trije tlani druitva, kijih izvoli zbor dlanov za obdobje 4 (Stirih) let. eiani
izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagipisnih zahtevkov ilanov aliorganov
d ru 5tva.

Funkcija dlana nadzornega odbora ni zdrulljiva s funkcijo v upravnem odboru. tlani nadzornega
odbora lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne more.lo pa odlodati. dlani nadzornega
odbora so lahko dlani posameznih komisij, odborov in sekcij.

Nadzorniodbor je sklepcen le, ie so prisotnivsitrije clani. Sklep nadzornega odbora je sprejet, ie je
zanj glasovala vedina njegovih ilanov.

cAsTⅣO RAzsθDrscF

27. tlen

eastno razsodiite vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.
Nadzorni odbor enkrat letno poroda zboru dlanov, ki mu je tudi odgovoren za svoje delo.

iastno razsodiiie sestavljajo trije dlani dru5tva, kijih izvoli zbor e lanov za obdobje 4 (Stirih) let. dlani
izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev ilanov ali organov
d ruitva .

Disciplinske kr(itve, ki jih obravnava dastno razsodiSde, so naslednje:
- kriitve dolodb statuta,
- nevestno izvrievanje sprejetih zadoiTitev in funkcij v druitvu,
- neizvrievanje sklepov organov druitva,
- dejanja, ki kakorkoli Skodujejo ugledu druitva.

28. こle穐

Disciplinskl ukrepi′ kijih po izvedenerΥl pOstopku v skladu z disciplinskirn praviinikorn izreこ e ёastno

razsodiζёe,so:

 ̈ ustni opornin′
¨
  Javni plsni opomin′
―  predlog zboruこ lanov za izk!jじ こitev.

こlan,ki le S SVOjim raVnanierYl pOVZFOё il druttVU ζkOdO(ugled ali materialna ζkOda)′ iO ie dOlね n

povrniti, Viζ ino ζkode doloを i upravni OdbOr. zOper sklep′  ki ga lzda こastno razsodiζёe kOt
prVOStOpeniSk1 0rgan′ irna priZadeti praViCO pritOttbe na zbor ёlanov,kot drugostopeniSki Organ,

DiSCiplinSka kOmiSila le Sklepё na′ ёe SO priSOtni VSi trileこ lani.Sklep disciplinske kornisije ie Sprelet′

ёe ie Zanj gieSOVala Veこ ina nienihこlanOV.

St

面３
‐い
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κOrИrS〃島θD30R′ ′Ⅳ SFκε″E

29. ёlen

Posamezni ilani druitva se lahko za namen izvajanja specifiinih aktivnosti oziroma nalog v okviru
druitva organizirajo v komisije, odbore ali sekcije. Delovanja teh organov mora temeljiti na statutu
in drugih aktih druitva, lahko pa v pravilnikih in drugih aktih dolocijo podrobnejia dolodila svojega
delovanja.

Komisije, odbore in sekcije ustanavlja in ukinja upravni odbor na lastno pobudo ali na pobudo dlanov
druitva. Ti organi delujejo v okviru druitva in nimajo statusa pravne osebe.

ViFINANこNO IN MATERIALNO POSLOVANIE

30. ёlen

Fremoienje druitva predstavljajo vse premiinine, nepremiinine in finandna sredstva, ki so last
druitva in so kot taka zapisana v ustreznih javnih listinah in druitveni inventarni knjigi.

31. こlen

Sredstva za delo druitva se zagotavljajo iz:

- tlanarin,
- dohodka iz dejavnosti dru(tva in naslova materialnih pravic,
- donacij,
- prispevkovsponzorjev,
- javnih sredstev,
- daril, volil,
- drugih virov.

32. ilen

de druitvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preselek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti
za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev prernoienja druitva med
njegove dlane je nidna.

33. ёlen

Druitvo razpolaga s finaninimi sredstvi v skladu s programom in letnim finantnim planom, ki ga

sprejme zbor ilanov. Zbor ilanov vsako leto obravnava in sprejme zakljudni raiun.
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34. ёlen

Finandne in materialne iistine podpisuje predsednik ali drug ilan druitva, ki ga pooblasti predsednik
s predhodnim soglasjem nadzornega odbora.

Materialno in finanino posiovanje mora biti v skladu z Zakonom o druStvih, radunovodskimi
standardi za druitva ter drugirni relevantnimi predpisi. Podrobneje je opredeljeno v Pravilniku o
rnaterialnem in finandnem poslovanju v katerem drultvo doloii natin vodenja in izkazovanja
podatkov.

Za materialno in finantno poslovanje je odgovoren upravni odbor, strokovno izvajanje teh nalog pa
se lahko s pogodbo prenese na gospodarsko druibo ali podjetnika posameznika, kije registriran za

opravljanje dejavnosti radunovodskih servisov. Zunanjega izvajalca izbere upravni odbor druitva.

35. こlen

Vsak dlan ima pravico vpogleda v finandno - materialno dokumentacijo druitva. ie je vpogled
povezan z dodatnimi stroiki, jih je clan dru5tva dolian povrniti.

VI,PRENEHANIE DRUSTVA

36. こlen

Dru5tvo lahko preneha z delovanjem:
- po sklepu zbora dianov z dvotretjinsko veeino,
- s spojitvijo z drugimi drultvi,
- s pripojitvijo k drugemu drultvu,
- s stetajem,
- na podlagi sodne odloibe o prepovedi delovanja ali
- po samem zakonu.

V pritneru prenehanja delovanja druitva preide, po poravnavi vseh obveznosti, premoienje druStva
sorodni pravni osebi oziroma drultvu, ki se navede v sklepu, v katerem se ulgotavlja, da je druitvo
prenehalo obstajati. S sklepom o prenehanju delovanja preide premoienje Drultva za razvoj
slovenskega podeielja v upravljanje in last Zvezi slovenske podeielske rnladine - ZSPM.

VII, PREHODNEIN KONCNE DOLOCBE

37. ilen

Poslovno leto traja od L" (prvega)januarja do 3L. (enaintridesetega) decembra.

ヽ
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38. こlen

V skladu s tem statutom ima druitvo ie naslednje sploine akte:
- Pravilnik ilanarini,
- Pravilnik o volitvah v organe in
- Fravilnik o finaninem in materialnem poslovanju.

39. こlen

V kolikor v Statutu ni drugade opredeljeno, se uporabljajo dolodila Zakona o druitvih ter drugi
veljavni predpisi Republike Slovenije.

40, こlen

Ta statut zadne veljati, ko ga sprejme zbor tlanov, uporablja pa se od dneva, ko ga potrdi upravni
organ.
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