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2. člen
Ime in sedež društva
Ime društva je Društvo za kulturo, turizem in razvoj Renče.
Sedež društva je v Renčah.
Naslov sedeža je: Trg 25, 5292 Renče.
Društvo pri svojem poslovanju lahko uporablja skrajšano ime Društva, ki se glasi:
Društvo KUL-TU-RA Renče
Društvo ima svoj pečat.
Pečat je okrogle oblike s premerom 3,0 cm. Na obodu pečata je izpisano polno ime društva.
14. člen
Upravni odbor (v nadaljnjem besedilu UO) je izvršni organ Društva. Izvršuje naloge v času med dvema
rednima občnima zboroma Društva in skrbi za to, da se izpolnjujejo odločitve in sklepi občnega zbora.
Sklicuje redne in izredne občne zbore ter predlaga program dela in finančni načrt za naslednje leto.
UO sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, in štirje člani, izvoljeni na občnem zboru.
Mandatna doba članov UO je štiri leta. Vsak član UO je lahko večkrat zaporedoma izvoljen na isto
funkcijo lahko izvoljen največ dvakrat zapored. Če je kateremukoli članu UO, razen predsedniku ,
onemogočeno opravljati dolžnosti v UO ali pa odstopi, ga UO lahko zamenja še pred iztekom njegove
mandatne dobe tako, da izmed članov imenuje novega člana UO do izteka mandata prejšnjega člana.
Vendar pa lahko UO na ta način zamenja največ tri člane UO, ki jih mora potrditi občni zbor na svojem
prvem naslednjem sestanku.
17. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki ga izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora .
Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino
prisotnih članov odbora.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je štiri leta. Vsak član NO je na isto funkcijo lahko
večkrat zaporedoma izvoljen.
18. člen
Častno razsodišče Društva (v nadaljnjem besedilu ČR) obravnava tisto vedenje članov, ki je v
nasprotju s strokovnimi spoznanji, etičnim kodeksom in statutom Društva.
V primeru kršitev lahko ČR izreče članu ali častnemu članu opomin, javni opomin ali pa ga izključi iz
Društva. Zoper odločitev ČR se član ali častni član lahko pritožita na občni zbor društva ki o kršitvi
dokončno odloči.
Pred odločitvijo mora dati ČR članu oziroma častnemu članu možnost zagovora.
ČR sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za štiri leta. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. ČR
je za svoje delo odgovorno občnemu zboru. Vsak član ČR je na isto funkcijo lahko večkrat
zaporedoma izvoljen. največ dvakrat zapored.
ČR lahko odloča, če so prisotni trije člani, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasujeta vsaj dva
prisotna člana.
PREDSEDNIK DRUŠTVA
20. člen
Mandat predsednika Društva je štiri leta. Izvoli ga občni zbor in je lahko večkrat zaporedoma
izvoljen na isto funkcijo. je lahko največ dvakrat zapored.
Predsednik Društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom
Republike Slovenije Za svoje celotno delo v društvu je odgovoren občnemu zboru in upravnemu
odboru.
Renče: 14.03.2015

Predsednica Društva
Vesna Pahor

