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1,こ len

Turistiこ no kulturno druζ tvo Pekre ( v nadaり niem besedilu ― druζ tvo }le prOstovouno′

interesno′ nevladno′ neprofitno in nepontiこ no druζtvo′ v katerern so vkliuこ eni posameznikl′

zaradi uresniこ evanja svojih skupnih ciliev pri razvijaniu in pospeSevaniu turizma′  kulture′

umetnosti′ ζporta in skrbi za ureditev obmotta Kralevne skupnosti Pekre.

V ta namen lahko organizira in izvaja dejavnosti v sekcuah.

DeiavnOSt druζtva temeui na ustavnih naこ e‖ h′ zakonskih predpisih in statutu druζ tva.

‐      ‐  2.こlen

Druζtvo je pravna oseba 2asebnega prava.

lrne druζ tva ie:丁 uristiこ no kulturno druStvo Pekre.

SedeЙ druζtvaje v Pekrah:Beziakova unca 4′ 2341 Lirnbu6.

3.こ len

Druζtvo ima svoi znak in ttig.

スg je OkrOgle obllke premera 3 crn.Na zunaniem rObu ima napis》 TURiSTIこNO KULttURNO
DRUSTVO PEKRE《 ′v sredinije znak druStva.

Znak je sirnbo‖zirana podoba Triglava in rnoria.

4.こ len

DruStvo se kot enakopravniこ lan vkり uこ uje v obこ insko turistiこ no zvezo A/1ARIBOR′ ζTA」 ERSKO
丁URiSTICNO ZVEZO′ TZ SLOVENl」 E in ZVEZO KULTURNIH ORCANIZACiJ IⅥ ARIBORA′ lahko pa



sodeluje tudi z drugimi dru5tvi pri zagotavljanju in uresnidevanju skupnih interesov na

podrodju turizma, kulture in umetnosti, Sporta ter skrbi za zdravo ter tudi lepo urejeno okolje
domadega kraja.

Dru5tvo deluje samostojno pri izvajanju turistiine, kulturno-umetni5ke, Sportne in
okoljevarstvene dejavnosti, lahko pa se povezuje s sorodnimi domaiimi in tujimi druStvi in
zvezamiter mednarodnimi zvezami druStev, ki delujejo na teh podrodjih.

5. dlen

Delovanje dru5tva je javno in neprofitno, Javnost dela se zagotavlja s tem:
. da so seje organov druStva javne, dostopne 5ir5i javnosti
o z organiziranjem okroglih miz in tiskovnih konferenc
o s po5iljanjem vabil in gradiv
o da so zapisniki vseh organov druStva dostopni vsem dlanom

Delovanje druStva je neprofitno, saj se dobidek ali preseiek prihodkov nad odhodki uporablja
izkljudno za doseganje svojega namena ali cilja, svojega premoienja pa ne deli med svoje

ustanovitelje, dlane ali druge osebe in se v primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti

druitveno premoZenje prenese na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim
namenom ali nepridobitno pravno osebo javnega prava.

Za zagotavljanje javnosti dela in neprofitnega delovanja druitva ter za preglednost njegovega
delovanja je odgovoren predsednik druStva.

6. dlen

Namen druitva je povezovanje oseb, ki jih zanima razvoj turizma, kulture, umetnosti, 5porta
in skrbi za ureditev obmodja Krajevne skupnosti Pekre.

Cilji druitva so razvijanje in pospeSevanje turizma, kulture, umetnosti, Sporta in skrbi za

ureditev obmodja Krajevne skupnosti Pekre.

Vsebina dela dru5tva je predvsem naslednja:
o koordiniranje dejavnosti, ki so skupnega pomena za razvoj in pospeievanje turizma in

kulture v kraju in Sloveniji
. sodelovanje z drugimi turistidnimi in kulturno umetniSkimi druitvi ter zvezami tako

doma kot v tujini
o organiziranje oziroma sodelovanje pri turistiini vzgoji in izobraievanju, organiziranje in

sodelovanje pri kulturno umetniSki vzgoji prebivalstva, zlasti mladine
o vodniSka dejavnost, informacijska dejavnost, zaloZniSka dejavnost
o organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turistidnih, kulturnih, zabavnih in drugih

prireditvah ter manifestacijah
o organizira festival komedije Ijubiteljskih dramskih skupin
o usmerjanje, organiziranje in vodenje akcij ter tekmovanj med ilani za urejanje okolja,

krajev in objektov



o dajanje pobud za razvijanje, oblikovanje in poenotenje turistiinih obeleZij
o vzpodbujanje usklajenega izdajanja vzgojne, strokovne turistiine, kulturno umetniSke in

ostale literature ter edicij turistidno in kulturno umetniSkega propagandnega znadaja
o varstvo okolja, naravne in kulturne dediSiine ter negovanja ljudskih obidajev
o sooblikovanje turistidne in kulturno umetniSke ponudbe v kraju
o organizira spominski pohod ob obletnici Pekrskih dogodkov in Sportne dogodke
o sploina informacijska dejavnost

Med osnovnimi dejavnostmi druStva je tudi vsakoletna organizacija >Dnevi komedije<. Za

organizacijo in izvedbo Dnevov komedije lahko druitvo sprejme posebna pravila.

7. dlen

Poleg osnovne dejavnosti izvaja zdruZenje tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje
osnovno dejavnost, ki so po standardni klasifikaciji razvrSdeniv naslednje podrazrede:

G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trZnicah z drugim blagom (prodaja
druitvenih izdelkov: razglednic, spominkov, rodnodelskih izdlekov ...)

G/47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trinic (prodaja

dru5tvenih izdelkov: razglednic, spominkov, rodnodelskih izdlekov ... ),

J/58.190 Drugo zaloiniStvo (izdajanje, tudi na internetu katalogov, fotografij,
razglednic, reklamnega materiala s podrodja delovanja druitva),
N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, sredanj (v okviru delovanja dru5tva),
R/90.010 UmetniSkouprizarjanje(pripravagledaliSkihpredstav,dejavnost
samostojnih umetnikov, kot so igralci, glasbeniki),
R/93.L90 Druge Sportne dejavnosti (organizacija in promocija iportnih
dogodkov),
M7 3.1,20 Posredova nje oglaSeva lskega prostora (sod e lova nj e s spon zorj i ).

DruStvo lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti poveri drugim osebam na

temelju zakupne ali sorodne pogodbe. O zaupanja opravljanja pridobitne dejavnosti drugim
osebam skladno z zakonom odloda upravni odbor.

ee zdruZenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoZenja med

njegove dlane je nidna.

ii:,. ,:: 
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8. dlen

elan dru5tva je obdan, ki podpi5e pristopno izjavo in sprejme ta statut in vsa pravila delovanja

druStva na podrodju turizma, kulture, umetnosti, 5porta in skrbi za ureditev obmodja KS Pekre.

f. ilen

Vsakdo lahko postane dlan in deluje v druitvu pod enakimi pogoji.



ee se v druStvo vdlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta starosti, podpiSe pristopno izjavo
zakoniti zastopnik, ki ga tudi zastopa v organih druStva.

10. clen

eastni dlan dru5tva lahko postane vsak, ki ima posebne zasluge za razvoj druitva, turizma in
kulture. O imenovanju dastnega ilana druStva odloda obini zbor na predlog upravnega
odbora. Oseba, ki se ji podeli naziv dastnega dlana in ni dlan druitva, nima pravice odlodanja.

L1. dlen

Pravice clanov druStva so:

. da volijo in so izvoljeni v organe dru5tva
o da sodelujejo pri sprejemanju delovnih programov druitva
o da sodelujejo pri vseh aktivnostih, kijih organizira druStvo
o da postavljajo organom druitva vpra5anja o problemih delovanja druStva in dajejo

predloge za njihovo re5evanje
o da od organov dru5tva na zahtevo dobijo pojasnila v zvezi z izpolnjevanjem druitvenih

nalog
o da vlagajo pritoibe vzvezi z delom dru5tva na kateri koli organ druitva
. so seznanjeni s programom in poslovanjem druStva in njegovim finandno materialnim

poslovanjem.

12. dlen

DolZnosti dlanov druitva so:
. da sodelujejo pri opravljanju druStvenih nalog
o da pri dru5tvenem delu spoitujejota statut in druga pravila in se po njih ravnajo
o da varujejo ugled dru5tva
o da redno pladujejo dlanarino

13. dlen

Pravice in dolZnosti tlanov dru5tva so dastne.
Za svoje delo dlani ne prejemajo pladila.

14. ilen

e lanstvo v druitvu preneha:
o s smrtjo
o z izstopom
r z izkljuditvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije (O izkljuditvi dlana iz druStva odloda

disciplinska komisija s sklepom, ki mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom, ki ga

druStvo sprejme v roku enega leta od sprejema tega statuta)



● sこrtaniem(upraVni Odbor v primeru neplaこ evaniaこ lanarine 2 1eti zapored po

predhodnem opominuこ rtaこ lana)

15.ё len

こlan izstOpilz druζ tva′ ko poda pisno iziaVO′ da ne Йeli veこ bitl ёlan.

16.こlen

Druζtvo ima simpatizette.Simpatizetti niSOこ lani druζtva.

ξ説 鰊鳶醸濾渕∫参慇ぴ∫群懇

17.こlen

Organi druζ tva so:

● obこ ni zbor

O upravniodbor

● nadzorn:odbor
● disciplinska komisり a

Obこ ni zbor:

18.こlen

Obё ni zborje najviζ ji organ druζ tva in ga sestavljajo vsiこ lani druζtva.

Obё ni zborie reden in izreden.

Redni obこ ni zbor skliこ e upravni odbor prav‖ oma enkratletno.

:zredni obё ni zbor se sk‖ こe po potrebi.Sk11こ e ga upravni Odbor ha svojo pObudo′ na zahtevo

tretiine ёlanOV ali na zahtevo nadzornega odbora.

Upravni odbor ie dOI乏 an sklicati izredni obこ ni zbor nalkasneje v roku enega meseca po

sprejemu takζ ne zahteve′ v nasprotnem primeru stott to predlagateu′ ki mOra predlo乏 忙i tudi

dnevni red z ustreznirni materiali.

:zredni obё nizbor sklepa samo o stvariza katero le b‖ Sk‖ Ca n.

19.こ len

O sklicu obこ nega zbora morajo biti obvegё eni ёlani najmanj 8 dni pred sklicem.Vab‖ u za obёni

zbor rnora biti prilo芝en dnevnired zbora.

Vseこ lane le treba vabiti na obё ni zbor s pisnim vabilom.

Obこ ni zbor rnora biti sk‖ can najkasneie v 60 dneh po izteku koledarskega leta.

20.こ len

Obこni zbor ie Sklepこ en′ こe je prisotnih veこ  kot 1/2 こlanov。 こe obこ ni zbor ni sklepё en se

zasedanie od10乏 i za 30 rninut′ pO preteku tegaこ asa pa le obё ni zbor sklepこ en′ こe je prisotnih

naimani 15こ lanov.



21. dlen

Obdni zbor sprejema svoje sklepe z vedino glasov navzoiih dlanov. Kadar odloda o
spremembah pravil druStva ali kadar voli organe druStva, mora za predlog glasovati najmanj
2/3 navzoiih dlanov.

Glasovanje je praviloma javno razen, de obdni zbor ne dolodi drugade.

22. ilen

Obini zbor zaine predsednik dru5tva in ga vodi do izvolitve delovnega predsedstva. O delu
obinega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpi5ejo predsedujodi, zapisnikar in overitelj zapisnika.

23. dlen

Obdni zbor:
. sklepa o dnevnem redu
. sprejema in spreminja statut ter druge akte druitva
. razpravlja o delu in porodilih upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske

komisije
. sprejema delovne programe dru5tva in daje smernice za njihovo uresniditev
o voli predsednika druitva, kije hkrati predsednik upravnega odbora
o voli dlane upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije ter njihove

predsednike
o voli predstavnike druitva v razne organe in zveze katerih dlan je druStvo
o sprejema pravila druStva
o odloda o pritoibah dlanov druitva zoper sklepe upravnega odbora in disciplinske

komisije in nadzornega odbora
o odloda o izkljuditvi ilana iz druitva kot 2. stopenjski organ
o odloda o finandnih nadrtih dru5tva
. odloda o vkljudevanju druStva v zvezo druitev
o odloda o vseh drugih zadevah na predlog upravnega ali nadzornega odbora ter navzodih

dlanov. O slednjem po tem, ko dobi mnenje upravnega odbora.
. sklepa o prenehanju druStva
o obini zbor lahko razreii upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo zaradi

nedela ali grobega krienja statuta druitva tudi pred potekom mandata
o sprejema finandni nadrt in letno porodilo
o odloda o viSini dlanarine
o odloda o nakupu in prodaji nepremidnin

Upravni odbor:

24,こ len



Upravni odbor je izvriilni organ obdnega zbora in mu za svoje delo in ravnanje v celoti
odgovarja.

25. dlen

Upravni odbor Steje liho Stevilo dlanov in je izvoljen za 5tiri leta.
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik upravnega odbora.
Upravni odbor ima seje po potrebi najmanj 2x letno.

26. dlen

Upravni odbor ima naslednje pristojnosti:
o sklicuje obdni zbor druStva in zanj pripravi letno porodilo
o izvriuje sklepe obdnega zbora
o odloda o nakupu in prodaji premidnin
o skrbi za materialno in finandno poslovanje ter sredstva druStva
o ustanavlja odbore, komisije in druga delovna telesa za izvr5evanje posameznih nalog in

imenuje njih dlane
o izmed dlanov upravnega odbora imenuje podpredsednika, tajnika in blagajnika druStva
o odloda o vseh drugih dru5tvenih zadevah v okviru dolodil tega statuta
o pripravi predlog finandnega plana
o pripravlja predloge aktov druitva in predloge sprememb statuta

27. ilen

Upravni odbor dru5tva sestavlja 7 dlanov, in sicer predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik
in 3 dlani.

28. dlen

Seje upravnega odbora so skleptne, de je prisotna ved kot polovica ilanov, sklepi pa so veljavni,
6e za njih glasuje ved kot polovica prisotnih dlanov.

O poteku seje in sklepanju se vodi zapisnik.

Sekcije in komisije morajo delati v skladu s statutom.

Nadzorni odbor

29. dlen

Nadzorni odbor Steje tri dlane, kijih izvoli obdni zbor za dobo Stirih let.

30. dlen

Naloge nadzornega odbora so:
o spremljanje dela vseh organov druitva



o ugotavljanje zakonitosti sprejetih sklepov
o stalno nadzirati materialno finandno poslovanje
o svoje ugotovitve posredovati obdnemu zboru

Sklepdnost:

Seje so sklepine, de so prisotni vsi dlani.
Sklepe sprejema z vedino glasov prisotnih.

Disciplinska komisija

31. ilen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije dlani, kijih izvoli obdni zbor za dobo 5tirih let.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna obdnemu zboru.

32. dlen

Naloga disciplinske komisije je ugotavljanje in obravnavanje disciplinskih prekrikov dlanov ter
na osnovi ugotovitve krivde izrekanje naslednjih ukrepov v skladu z Disciplinskim pravilnikom
:

o ustni opomin
o javni pisni opomin
o izkljuditev iz druitva

33. ilen

Za prekriek se smatra hujia kriitev teh pravil in drugih aktov druitva ter vsako dejanje, ki

Skoduje ugledu in interesom druitva.
Zoper izreden ukrep disciplinske komisije se lahko prizadeti ilan pritoZi na obdni zbor druitva,
ki o stvari dokondno odlodi.

Sklepdnost:

Seje so sklepdne, de so prisotni vsi dlani.
Sklepe sprejema z vedino glasov prisotnih.

Predsednik

34. dlen

Predsednik dru5tva je hkrati predsednik upravnega odbora in zastopnik druStva. Predsednik
druitva (v njegovi odsotnosti podpredsednik) zastopa in predstavlja druStvo samostojno in

neomejeno.

Naloge predsednika so:
o sklicuje in vodi seje izvr5nega odbora
o skrbi za izvajanje sklepov sej izvrinega odbora in obdnega zbora
. skupaj s tajnikom pripravlja dnevni red in gradiva za seje izvrinega odbora



. skupaj s tajnikom podpisuje vse druitvene akte in korespondenco
o skupaj z blagajnikom podpisuje dokumentacijo materialno finandnega poslovanja
o skrbi za finandno in zakonito poslovanje druitva

35. dlen

Podpredsednik upravnega odbora nadomeSda predsednika v njegovi odsotnosti in ima v tem
dasu enake pravice in pooblastila kot predsednik

36. dlen

Tajnik druitva predvsem skrbi:
o da so pravodasno in pravilno opravljena vsa administrativna in organizacijska dela
o skupaj s predsednikom ali podpredsednikom podpisuje dopise
o re5uje prispelo poito
o skrbi, da se izvajajo sklepi upravnega odbora
o sodeluje pri pripravi porodil za obdni zbor dru5tva

37.こ len

Blagajnik dru5tva

Naloge blagajnika so:

o skrbi, da dru5tvo redno zbira ilanarino
o vodi finandno materialno poslovanje dru5tva
o so odgovarjaza finanino poslovanje druitva
o pripravlja finandna porodila za obini zbor dru5tvain za seje upravnega odbora
. opravlja druge naloge, ki mu jih poveri izvr5ni odbor ali predsednik druitva

38. dlen

Za opravljanje kakine strokovne naloge druStva lahko na predlog predsednika upravni odbor
angaZira zunanjo strokovno osebo.

Sekcije

39. ilen

Sekcije ustanovi upravni odbor na osnovi pobude dlanov dru5tva.

Obiasne komisije

40.こ len



Upravni odbor druitva lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje obdasne komisije.
Naloge, 5tevilo ilanov in predsednika obdasne komisije dolofi upravni odbor.
e lani komisije so lahko le dlani druitva.
Za svoje delo je komisija odgovorna upravnemu odboru.
lzjemoma lahko druitvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanjega sodelavca.

41.こ len

Dohodki druitva so:

o ilanarina
o dotacije fizidnih in pravnih oseb
o donacije
. sponzorska sredstva
o dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti druStva
o sredstva pridobljena iz javnih sredstev
o razni drugi prihodki kot so darila, volila itd.

ee druitvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti za katero je bilo ustanovljeno.
PremoZenja dru5tva se ne more deliti med njegove dlane.

42. dlen

Materialno financno poslovanje druitva je urejeno v skladu z veljavnimi predpisi, tem
statutom in odloditvami obdnega zbora ter upravnega odbora druitva. Druitvo vodi poslovne

knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.

43. dlen

Dohodki in izdatki druitva se za vsako koledarsko leto dolodijo s finandnim nadrtom.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in udinkovito porabo javnih sredstev, ki

jih dru5tvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravljajo pristojni driavni organi.

44. dlen

PremoZenje druitva tvorijo vse nepremidnine in premiinine ter finandna sredstva, ki so last

dru5tva in so kottaka zapisana v ustreznih javnih listinah in dru5tveni inventurni knjigi.
Premidno premoZenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremiino premoienje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa obdnega zbora.

45.ё len

10



Odredbodajalec za izvrSevanje finaninega plana dohodkov in izdatkov je predsednik, v njegovi
odsotnosti pa podpredsed nik druitva.

46. dlen

Dru5tvo ima transakcijski radun odprt pri organizaciji za plaiilni promet. Porodilo o poslovanju,
ki ga obravnava in sprejme obini zbor dru5tva, mora prikazovati resni6no stanje v premoZenju
in poslovanju druStva ter mora biti sestavljeno v skladu s pravili raiunovodskega stand arda za

dru5tva.

47. den

Druitvo ima lahko tudi sponzorje.
Sponzorji po sponzorski pogodbi so lahko fizidne ali pravne osebe, ki druStvu materialno,
moralno ali kako drugade pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah

obdnega zbora vendar brez pravice odlodanja, razen tistih, ki so dlani druStva.

48. dlen

Dru5tvo lahko preneha po volji dlanov ali pa po samem zakonu.

Sklep o prenehanju dru5tva sprejme obdni zbor druitva.
V primeru prenehanja druitva se vsa dru5tvena sredstva prenesejo na drugo druitvo, zavod,

ustanovo ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji. Sredstva se prenesejo s

sklepom, ki mora vsebovati ime in naslov prejemnika sredstevter opis njegove dejavnosti.
Prorafunska sredstva se vrnejo v proradun.

O sklepu obdnega zbora dru5tva mora zastopnik druStva v 30-ih dneh obvestiti pristojni organ.

Za veljavnost sklepa obdnega zbora o prenehanju delovanja druitva je potrebno:

o da je na obinem zboru druitva prisotnih najmanj 2/3 dlanov druitva
o da sta za sklep glasovali najmanj 2/3 navzoiih dlanov druitva

49. dlen

Po samem zakonu druStvo preneha, de dejansko preneha delovati ali ie deluje v nasprotju s

pravnim redom Republike Slovenije.

50.こ len



‐ 1,

de druStvo ne ravna po tretjem odstavku 48. dlena in v primerih prenehanja druitva po 49.
dlenu teh pravil je o prenosu premoienja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb
zasebnega prava doloden pristojni drZavni organ.
Odloditev nadomesti sklep.

' . .. .'. '.. .:... ....:

51. dlen

Predloge za spremembo tega statuta kot tudi za njegovo dopolnitev lahko poda:

o izvrSni odbor druitva
r dlani druStva

52. dlen

Za vse, kar v teh pravilih ni dolodeno, se smiselno uporabljajo dolodila Zakona o druitvih.

53. dlen

Za delo obtnega zbora in ostalih organov druitva se smiselno uporabljajo sploSno znana nadela

za delo organov druitev, de tega ne dolodajo ta pravila.

54. dlen

V primeru izrednih razmer ali vojne deluje druitvo s vsemi svojimi aktivnostmi nemoteno,
vendar v skladu z navodili pristojnih organov.

55.ё len

Ta statutie b‖ Sprelet dne 31.1.2020,

PEKRE′ 31.1.2020
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