Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 61/06) so ustanovni člani Društva
AKACIJEV IZVIR na svojem ustanovnem zboru dne 16.05.2011 sprejeli

STATUT
DRUŠTVA AKACIJEV IZVIR

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Društvo AKACIJEV IZVIR (v nadaljnem besedilu: društvo ) je prostovoljno, samostojno, neprofitno
društvo, v katerem se združujejo občani ( v nadaljnem besedilu: člani ) z namenom in ciljem, da
pospešujejo turistično dejavnosti in ohranjajo ljudsko izročilo ali so pri svojem delu kako drugače
povezani s tem področjem na amaterski osnovi.
2. člen
Člani društva so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo odločitve in sklepe, ki jih sprejmejo
organi društva.
3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Ime društva je: AKACIJEV IZVIR, društvo za ohranitev ljudskega izročila
Kratko ime: DRUŠTVO AKACIJEV IZVIR.
Sedež društva je: Miklavž, Nad izviri 18.
Društvo ima svoj pečat in znak.
Pečat je okrogle (pravokotne) oblike s premerom 3 cm z napisom zgoraj Društvo, spodaj AKACIJEV
IZVIR. V sredini pečata je znak društva – akacijev list (cvet).
Društvo je vpisano v register društev pri Upravni enoti Maribor.
4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi v občini in v republiki Sloveniji, ki delujejo na področju
razvoja turistične dejavnosti in ohranjajo ljudsko izročilo in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih
dejavnosti.
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo
podobne namene in cilje.
Znotraj društva se lahko ustanovijo tudi sekcije za posamezna področja.
5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno. Javnost je zagotovljena:
 s tem,da so seje organov javne in, da nanje vabijo novinarje ter druge osebe,ki pokažejo interes
za to
 s pošiljanjem vabil in gradiv članom društva
 z najavo rednih sestankov na spletni strani društva,
 z objavo obvestil, sprejetih sklepih ipd. na spletni strani društva,
 s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni vsem članom društva
 z organizacijo okroglih miz in tiskovnih konferenc
 preko drugih sredstev javnega obveščanja
Za zagotovitev javnosti dela društva ter za dajanje informacij sta odgovorna predsednik društva.

II.

NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

6. člen
Namen in naloge društva so predvsem v spodbujanju in organiziranju razvoja turistične dejavnosti in
ohranjanju ljudskega izročila. To društvo doseže s tem, da:
 si prizadeva za visoko strokovno raven dela društva,
 se zavzema za spoštovanje etičnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva
 skrbi za množičnost in popularizacijo dejavnosti med občani,predvsem skrbi za zgled in promocijo
kraja, prenašanje vrednot na ostale občane (krajane), predvsem pa mladino ter jih po njihovi
prostovoljni odločitvi pritegne v društvo,
 usmerja, organizira in vodi akcij ter tekmovanj med člani za urejanje in olepšavo krajev in
objektov,
 dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turističnih obeležij,
 organizira in sodeluje pri organizaciji turističnih, kulturnih, zabavnih, športnih in drugih prireditev
in manifestacij v občini in širše,
 sooblikuje turistično ponudbo v kraju,
 skrbi za varovanje okolja, naravne in kulturne dediščine ter neguje in obuja ljudskih običaje,
navade in šege,
 sodelovanje z drugimi turističnimi društvi in zvezami doma in v tujini,
 splošna informacijska dejavnost.
7. člen
Svoje cilje uresničuje društvo :
 z rednim delovanjem in dvigom strokovnega znanja svojih članov
 skrbi za vključevanje zainteresiranih občanov in mladine v članstvo društva,
 s predavanji, razstavami, ekskurzijami, izleti in drugimi sredstvi skrbi za turistično, in kulturno
vzgojo svojega članstva in ostalega prebivalstva,
 pospešuje druženje in iniciativni turizem med krajani svojega okolja,
 se zavzema za varstvo naravnih in kulturno – zgodovinskih spomenikov in celotne krajine in se
vključuje v akcije za varstvo okolja,
 samostojno ali z drugimi subjekti sodeluje pri turističnem urejanju svojih krajev,
 daje pobude za vključevanje naravnih in drugih, za turizem pomembnih objektov, v turistično
ponudbo, kakor tudi za izgradnjo potrebnih turističnih objektov in prostorov,
 spremlja in proučuje problematiko turizma in njegovega razvoja ter predlaga pristojni krajevni
skupnosti, občinski skupščini, pravnim osebam in drugim organizacijam ustrezne ukrepe za
izboljšanje in razvoj turizma,
 organizira in sodeluje pri organizaciji vseh vrst kulturnih,športnih, zabavnih, družabnih in drugih
prireditvah, ki pospešujejo turistično dejavnost in ohranjajo ljudsko izročilo,
 organizira različne javne ter kulturne, športne in zabavne prireditve, na katerih lahko vrši tudi
gostinsko dejavnost pod pogoji, kot jih določa zakon o društvih in zakon o gostinstvu. Presežek
prihodkov nad odhodki od te dejavnosti se obvezno uporabi za delovanje društva.
 v sodelovanju s kmetijskimi in drugimi organizacijami se zavzema za razvoj kmečkega turizma
oziroma turizma na vasi,
 sodeluje na razpravah o razvojnih in urbanističnih programih ter zazidalnih načrtih, zlasti pri
programih turističnega razvoja svojih krajev in območja,
 se povezuje z drugimi društvi in organizacijami, ki s svojo dejavnostjo prispevajo k izboljšanju
turizma.

III.

ČLANSTVO

8. člen
Članstvo v društvo je prostovoljno.
Član turističnega društva je občan, ki izrazi željo postati član društva, podpiše pristopno izjavo,
sprejme statut društva in plača članarino.
Društvo ima redne in častne člane.
Član društva je lahko tudi tuja fizična oseba.

9. člen
Vsakdo lahko postane redni član in deluje v društvu pod enakimi pogoji.
Člani so lahko pod enakimi pogoji izvoljeni v organe društva. Za svoje delo v organih društva člani
praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri
svojem delu, mu lahko upravni odbor prizna ustrezno nagrado.
10. člen
Častni član društva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj društva, turizma ali
ohranitve ljudskega izročila. O imenovanju častnega člana društva odloča zbor članov na predlog
upravnega odbora.
Naziv častnega člana društva lahko podeli društvo tudi nečlanu,ki ima zasluge za uspeh v društvu.
Podeljuje ga občni zbor društva na predlog upravnega odbora. Častni član, ki hkrati ni član društva,
nima pravice odločanja v organih društva.
11. člen
Pravice članov društva so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva,
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju turizma in ljudskega izročila,
- da podajo predloge in sugestije organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim
poslovanjem,
-da sprejemajo nagrade ter pohvale za delo v društvu ter za dosežene uspehe.
12. člen
Dolžnosti članov društva so:
 da spoštujejo statut društva in druge akte ter sklepe organov društva,da sodelujejo v dejavnostih
društva in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 da varujejo ugled društva
 da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa društva,
 da se izpopolnjujejo ter svoje znanje in izkušnje prenašajo na mlajše člane,
 da skrbijo za objekte društva in druga sredstva s katerimi društvo razpolaga.
13. člen
Članstvo v društvu preneha:
 s prostovoljnim izstopom,
 s smrtjo
 z izključitvijo na podlagi sklepa občnega zbora oz. disciplinske komisije.
14. člen
Član prostovoljno izstopi iz društva, ko upravnemu odboru poda pisno izjavo o izstopu. Enako kot
pisna odstopna izjava se šteje neplačevanje članarine dve leti zapored.
15. člen
Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu
društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje,
O izključitvi iz društva odloča disciplinska komisija. Zoper pritožbo na odločitev disciplinske komisije
odloča zbor članov. Odločitev občnega zbora je dokončna.
16. člen
Podporni člani društva so lahko fizične in pravne osebe, katerih delo je vsebinsko povezano s turistično
dejavnostjo in ki društvo podpirajo s članarino ter s finančnimi in drugimi sredstvi sodelujejo pri
dogovorjenih skupnih projektih in akcijah za razvoj
turizma.

IV.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Kolektivni organ društva je:
 zbor članov

17. člen

Funkcionarju društva so:
 predsednik društva
 nadzornik
 blagajnik
ZBOR ČLANOV

18. člen

je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani društva,
je reden ali izreden,
redni zbor članov skliče upravni odbor najmanj enkrat letno,
izredni zbor članov se skliče po potrebi na pobudo upravnega odbora, na zahtevo ene tretjine
članov ali na zahtevo nadzornega odbora,
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je
prejel takšno zahtevo. V nasprotnem primeru to stori nadzorni odbor. Izredni zbor članov sklepa samo
o zadevi, za katero je bil sklican.





19. člen
O sklicu zbora članov morajo biti člani obveščeni najmanj 8 dni pred datumom na katerega je sklican.
Vabilu za zbor članov mora biti priložen dnevni red zbora.
20. člen
Zbor članov je sklepčen, če je navzočih polovica vseh članov.
Zbor članov je sklepčen tudi pol ure po uri sklica, če je prisotnih toliko članov, kolikor štejeta upravni
in nadzorni odbor skupaj.
21. člen
Zbor članov sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Kadar odloča o spremembah pravil
društva, ali kadar voli organe društva, mora za predlog glasovati najmanj dve tretjini navzočih članov.
Glasovanje je praviloma javno, razen če zbor članov ne določi drugače.
22. člen
Zbor članov prične predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva.
Zbor članov lahko na predlog upravnega odbora ali najmanj petih članov izvoli še druge delovne
organe zbora ter določi zapisnikarja in najmanj dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno
komisijo,kandidacijsko komisijo,verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
O delu zbora članov se piše zapisnik,ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva,zapisnikar in
dva overovatelja zapisnika.

ZBOR ČLANOV







23. člen

sklepa o dnevnem redu,
razpravlja o delu in poročilih funkcionarjev društva,
sprejema delovne programe društva in daje smernice za njihovo uresničitev,
voli funkcionarje društva,
imenuje predstavnike društva za razne organizacije in zveze, katerih član je društvo,
sprejema statut društva in druge akte ter njegove spremembe in dopolnitve,











odloča o pritožbah članov društva zoper sklepe funkcionarjev društva,
odloča o izključitvi člana iz društva,
sprejema finančni načrt za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto
odloča o vseh drugih zadevah na predlog upravnega in nadzornega odbora ter navzočih članov. O
slednjem po tem, ko dobi mnenje upravnega odbora.
sklepa o prenehanju društva,
sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva,
podeljuje naziv častnega člana,
odloča o povezovanju v kakršno koli Zvezo društev sorodnega pomena,
določa višino članarine
24. člen

PREDSEDNIK DRUŠTVA
Predsednik društva je izvoljen za štiri leta in zastopa društvo kot pravno osebo ter je odgovoren za
zakonito poslovanje društva.
Predsednik opravlja naloge v društvu, ki mu jih na osnovi tega statuta poveri zbor članov, kateremu je
tudi odgovoren za svoje ravnanje v društvu.
Kot predsednik upravnega odbora sklicuje seje tega organa, pripravlja dnevne rede in vsebino sej ter
vodi njegovo delo.
Predsednik društva je organ društva, ki vodi delo, opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
finančno administrativna dela ter med občnimi zbori po programu in sklepih, sprejetih na občnem
zboru , suvereno odloča o vseh zadevah , razen o nakupu ali odtujitvi nepremičninskega premoženja
društva.
25. člen
Predsednik društva ima naslednje pristojnosti:
 sklicuje zbor članov društva in zanj pripravi poročila,
 izvaja sklepe zbora društva,
 predlaga zaključni račun in odloča o nabavi in prodaji osnovnih sredstev,
 skrbi za materialno in finančno poslovanje in sredstva društva,
 ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvajanje posameznih nalog in imenuje
njihove člane,
 imenuje tajnika društva in druge morebitne administrativne delavce,
 imenuje člana društva, ki v odsotnosti nadomešča predsednika,
 odloča o opravljanju pridobitne dejavnosti društva,
 odloča o vseh drugih društvenih zadevah v okviru določil teh pravil.

NADZORNIK
26. člen
Naloga nadzornika je spremljanje dela vseh organov društva (izvajanje programov in nalog društva,
izvajanje sprejetih sklepov), ugotavljati zakonitost sprejetih sklepov in stalno nadzorovati finančno in
materialno poslovanje društva.
27. člen
BLAGAJNIK DRUŠTVA
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Izvoli
ga zbor članov za dobo 4. let.

V.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

28. člen
Prihodki društva so:
 članarina, ki jo plačujejo člani in podporni člani,
 dotacije fizičnih in pravnih oseb,
 prihodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
 sredstva pridobljena iz javnih sredstev,
 iz opravljanja pridobitne dejavnosti društva
 razni drugi prihodki, kot so darila, volila itd.
Vsaka delitev premoženja društva med člane društva je nična.
Pridobitna dejavnost društva je določena v 7. členu tega statuta.
29. člen
Materialno-finančno poslovanje društva je urejeno v skladu s slovenskim računovodskim standardom
za društva, drugimi veljavnimi predpisi, temi pravili in z odločitvami občnega zbora ter UO društva.
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik upravnega odbora in tajnik društva. Društvo ima
odprt poslovni račun pri …………………………………….
30. člen
Prihodki in odhodki društva se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom.
Finančno in materialno poslovanje mara biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Finančno in
materialno poslovanje vodi blagajnik. Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico vpogleda
v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.
31. člen
Premoženje društva so vse premičnine in nepremičnine ter finančna sredstva, ki so last društva in so
kot taka vpisana v ustreznih javnih listinah in računovodskih evidencah.

VI.

PRENEHANJE DRUŠTVA

32. člen
Društvo lahko preneha naslednjih primerih:
 po volji članov na podlagi sklepa zbora občanov,
 s spojitvijo z drugimi društvi,
 s pripojitvijo k drugemu društvu,
 s stečajem,
 na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja,
 po samem zakonu.
Postopek prenehanja društva mora potekati po določilih 28. člena Zakona o društvih.
33. člen
V primeru prenehanja društva pripada vse njegovo premoženje novoustanovljenemu društvu v kraju,
ki ima podobne namene in cilje, kot Društvo AKACIJEV IZVIR oziroma preide premoženje društva na
Občino Miklavž na Dravskem polju.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.

VII.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Ta statut sprejme zbor članov po postopku in na način iz 23. člena tega statuta.
35. Člen
Ta STATUT je sprejel zbor članov, dne 16.05.2011 in velja , ko ga potrdi pristojni organ.
Miklavž, 16.05.2011
Predsednik društva :
VINKO VAUHNIK

