STATUT DRUŠTVA
KOROŠKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
(Društva KAZU)

SLOVENJ GRADEC, 2017

Na podlagi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/2011 – UPB2) je ustanovni zbor
Društva Koroška akademija znanosti in umetnosti dne 2. 6. 2017 sprejel temeljni akt društva.
STATUT
DRUŠTVA KOROŠKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI (DRUŠTVO KAZU)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Društvo z imenom Društvo Koroška akademija znanosti in umetnosti in s skrajšanim imenom
Društvo KAZU je regionalna znanstvena, kulturna in umetnostna organizacija. Njeni člani so
koroški doktorji znanosti in vrhunski umetniki.
2. člen
Društvo KAZU je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Slovenj Gradcu.
Društvo KAZU ima svoj transakcijski račun odprt pri poslovni banki, ki jo določi predsedstvo.
3. člen
Društvo KAZU ima svoj pečat, ki je okrogle oblike, premera cca 35 mm. Iz njega je razvidno celo
in skrajšano ime društva. V sredini je logotip z napisom KAZU in ob robu Društvo Koroška
akademija znanosti in umetnosti.
Predsednik lahko uporablja svoj pečat z dodatnim napisom Predsednik.
4. člen
Delo Društva KAZU je javno. Svoje člane društvo obvešča s tem, da so poročila in zapisniki vseh
organov društva javno dostopni in na vpogled vsem članom.
Javnost obvešča preko medijev, z letnimi publikacijami in preko spleta.
Za zagotovitev javnosti dela društva in dajanje informacij o društvu je odgovoren predsednik
društva.
5. člen
Društvo KAZU sodeluje s SAZU in z drugimi akademijami znanosti in umetnosti, s samostojnimi
visokošolskimi zavodi, z univerzami, z znanstvenoraziskovalnimi ustanovami, gospodarskimi
organizacijami, s strokovnimi društvi ter s posameznimi znanstveniki in umetniki doma in v
tujini.
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II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA KAZU
6. člen
Društvo KAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo
prispeva k razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti na Koroškem. Namen društva
je, da:
a) razpravlja o aktualnih in temeljnih vprašanjih znanosti in umetnosti;
b) sodeluje pri oblikovanju regionalne razvojne politike na Koroškem in oblikuje ter uveljavlja
njene skupne cilje;
c) soustvarja možnosti za znanstvenoraziskovalno in umetniško delo svojih članov;
d) krepi ugled in prepoznavnost društva doma in širše.
7. člen
Glavna nepridobitna dejavnost društva je prispevek k razvoju znanstvene misli in umetniške
ustvarjalnosti na Koroškem. Ostale nepridobitne dejavnosti in naloge društva so:
a) organizira in soorganizira znanstvene simpozije, delavnice in konference na področju
znanstvene, raziskovalne in kulturne dejavnosti na Koroškem;
b) izdaja znanstvena dela, zbornike, poročila, biografije in bibliografije;
c) izdaja monografije svojih članov;
d) sodeluje pri in izvaja dejavnosti produkcije in distribucije filmov, videofilmov in televizijskih
oddaj;
e) organizira znanstvena posvetovanja, forume, predavanja, ekskurzije in umetniške razstave;
f) sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami, zavodi in gospodarskimi subjekti;
g) izvaja in opravlja raziskovalno, razvojno, svetovalno in umetniško dejavnost;
h) izvaja aktivnosti promocije znanosti in umetnosti;
i) izdaja knjige;
j) izdaja revije in drugo periodiko;
k) izvaja drugo založništvo;
l) producira filme, video filme in televizijske oddaje;
m) izvaja post produkcijsko dejavnost pri izdelavi filmov, video filmov in televizijskih oddaj;
n) izvaja distribucijo filmov, video filmov in televizijskih oddaj;
o) izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področjih naravoslovja in tehnologije;
p) izvaja raziskovalno in razvojno dejavnost na področju družboslovja in humanistike;
q) izvaja oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo;
r) izvaja fotografsko dejavnost;
s) izvaja drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti;
t) organizira razstave, sejme in srečanja;
u) izvaja izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti;
v) izvaja drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje;
z) izvaja dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
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Društvo KAZU lahko opravlja tudi pridobitne dejavnosti, povezane z namenom in cilji društva,
kot dopolnilne dejavnosti nepridobitne dejavnosti, opravljajo se lahko le v obsegu, potrebnem
za uresničevanje namena in ciljev oziroma opravljanje nepridobitne dejavnosti društva.
Pridobitne dejavnosti bo opravljalo društvo v skladu s pogoji, ki jih za posamezno dejavnost
določa zakon. To so naslednje dejavnosti:
J 58.110 Izdajanje knjig
Izdajanje knjig, brošur, prospektov in podobnih publikacij, tudi slovarjev in enciklopedij, atlasov,
zemljevidov in načrtov ter izdajanje knjig na zvočnih medijih in publikacij na disketah ter
laserskih in podobnih ploščah, v povezavi z namenom in cilji društva.
J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
Izdajanje periodike in drugih publikacij, v tiskani obliki ali na elektronskih medijih, tudi na
internetu, v povezavi z namenom in cilji društva.
J 58.190 Drugo založništvo
Izdajanje na internetu: katalogov, fotografij, obrazcev, plakatov, posterjev, reprodukcij
umetniških del, reklamnega materiala in drugega tiskanega gradiva ter objavljanje podatkov, v
povezavi z namenom in cilji društva.
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Produkcija filmov, ne glede na medij, in televizijskih oddaj v povezavi z namenom in cilji društva.
J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijska dejavnost (montaža, presnemavanje na druge medije, naslavljanje in
podnaslavljanje, animacija, razvijanje in obdelava filmskega traku, dejavnost filmskih
laboratorijev, računalniška grafika in posebni učinki) in dejavnost zbirke filmskih tematskih
posnetkov, v povezavi z namenom in cilji društva.
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Distribucija filmov, ne glede na medij, in trgovanje s filmskimi pravicami za filme, video trakove
in DVD-je, v povezavi z namenom in cilji društva.
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovnih ved (matematika,
informacijski sistem in programiranje, fizika, mehanika, geofizika, astronomija, kemija, biologija,
geologija, fizikalna geografija ipd.), multidisciplinarno raziskovanje in eksperimentalni razvoj,
raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju medicinskih ved (temeljna medicina,
klinična medicina, stomatologija, farmacija, javno zdravstvo), raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju kmetijskih ved (poljedelstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, gozdarstvo,
hortikultura, živinoreja, ribolov, veterinarstvo ipd.) in raziskovanje in eksperimentalni razvoj na
področju tehničnih ved (rudarstvo, metalurgija, uporabna geologija in uporabna geofizika,
elektrotehnika, elektronika in avtomatika in strojništvo). Vse v povezavi z namenom in cilji
društva.
M 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju zgodovine, filozofije, jezikoslovja,
književnosti, umetnosti, religije, prava, ekonomije, izobraževanja, psihologije, sociologije,
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antropologije, demografije, ekonomske in družbene geografije, političnih ved, organizacijskih
ved ipd. Vse v povezavi z namenom in cilji društva.
M 74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Grafično oblikovanje, aranžerstvo in dekoraterstvo v povezavi z namenom in cilji društva.
M 74.200 Fotografska dejavnost
Fotografiranje in snemanje dogodkov ter produkcija video in fotografskih materialov v povezavi
s promocijo znanosti in umetnosti ter namenom in cilji društva.
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Zelo različne storitvene dejavnosti, ki zahtevajo večje strokovno znanje in usposobljenost, kot
je posredništvo pri trgovanju z avtorskimi pravicami ter pravicami in strokovno in znanstveno
svetovanje, v povezavi z namenom in cilji društva.
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Organiziranje, promocija in/ali vodenje prireditev, kot so znanstvena in gospodarska srečanja,
kongresi, konference ipd., tudi z zagotavljanjem osebja za izvedbo in opremljanjem prostorov
za razstave in prireditve v okviru osnovne dejavnosti društva.
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti, ki je
formalno organizirano, poteka v različnih oblikah, kot šola, studio, razred, program, tečaj in
sicer predvsem za področja, ki jih pokriva društvo in ne vodi do pridobitve naziva
poklicne/strokovne izobrazbe in do strokovnih/znanstvenih naslovov, v povezavi z namenom in
cilji društva.
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Izobraževanje oseb, ki niso vključene v redni šolski sistem in po vsebini ni podobno
izobraževanju mladine na posameznih ravneh začetnega izobraževanja ter je povezano z
namenom in cilji društva.
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Osveščanje javnosti, zbiranje sredstev, izobraževanje z namenom zaščite in izboljšanje položaja
posebnih skupin in za dajanje denarnih dotacij v skladu z namenom in cilji društva.
8. člen
Če društvo pri opravljanju katerekoli od svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad
odhodki, jih namenja za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti.
9. člen
Društvo KAZU podeljuje nagrade in priznanja v skladu s pravilnikom o nagradah in priznanjih, ki
ga sprejme predsedstvo Društva KAZU v roku enega leta od ustanovitve društva.
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III. ČLANSTVO DRUŠTVA KAZU
10. člen
Članstvo v Društvu KAZU je regionalno in družbeno priznanje.
Društvo KAZU ima častne, redne in izredne člane.
Redni člani imajo pravico do naziva »koroški akademik«.
Članstvo v Društvu KAZU je prostovoljno.
11. člen
Redni član Društva KAZU je doktor znanosti, ki je rojen, živi ali je živel na Koroškem.
Redni član Društva KAZU je lahko tudi vrhunski umetnik, ki je rojen, živi ali je živel na Koroškem.
Za izrednega člana Društva KAZU je lahko izvoljen doktor znanosti ali vrhunski umetnik, ki ne
izhaja iz Koroške, je pa dejavno povezan s Koroško ali je ustvaril posebno pomembna dela na
področju znanosti ali umetnosti.
Za častnega člana Društva KAZU je lahko redni član Društva KAZU, ki je s svojim znanstvenim ali
umetniškim delom izjemno pripomogel k razvoju stroke in ugledu Društva KAZU.
12. člen
Za vrhunskega umetnika se šteje umetnik, ki mu je bila podeljena najvišja državna nagrada ali
druga primerljiva nagrada ali priznanje za njegovo ustvarjanje s strani pomembnih umetniških
institucij ali univerz doma in v tujini, ter umetnik, čigar delo je v stroki ocenjeno kot vrhunski
dosežek regionalnega, nacionalnega ali mednarodnega pomena ali je izjemnega umetniškega
pomena v širšem regijskem prostoru.
13. člen
Redni in izredni član lahko postane vsak, ki odda pristopno izjavo in izpolnjuje pogoje,
opredeljene s tem statutom.
O članstvu odloči predsedstvo na osnovi pregleda dokumentacije.
14. člen
Redni člani društva plačujejo članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine določi zbor
članov. Članarino vplačujejo člani najkasneje do 31. 12. za tekoče leto oziroma ob včlanitvi v
društvo. Način plačevanja članarine določi predsedstvo društva.
15. člen
Članstvo se vodi v knjigi članov.
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16. člen
Častne člane voli predsedstvo Društva KAZU.
Kandidata za častnega člana lahko predlaga vsak redni član Društva KAZU.
Predlog za častnega člana mora biti pripravljen v pisni obliki in mora vsebovati ustrezno
predstavitev kandidata z njegovimi biografskimi in bibliografskimi podatki. Podana mora biti
utemeljitev, ki vsebuje oceno njegovega znanstvenega oziroma umetniškega dela in aktivnosti
v društvu Društva KAZU.
17. člen
Častni član obdrži ob izvolitvi tudi redno članstvo z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki izvirajo iz
tega statuta.
18. člen
Potrditev rednega in izrednega članstva ter volitve častnih članov ureja posebni pravilnik, ki ga
sprejme predsedstvo Društva KAZU v roku enega leta od ustanovitve društva.
19. člen
Potrditev članstva rednih in izrednih članov ter izvolitev častnih članov Društva KAZU se
slovesno objavi na zboru članov Društva KAZU.
20. člen
Člani Društva KAZU imajo pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz tega statuta.
Člani uresničujejo svoje članske pravice in dolžnosti predvsem s tem, da:
a) ustvarjalno delujejo na znanstvenem, raziskovalnem ali umetnostnem področju;
b) uživajo podporo Društva KAZU pri znanstvenem raziskovanju ali umetniškem ustvarjanju;
c) za svoje znanstveno, raziskovalno ali umetniško delo lahko uporabljajo sredstva in naprave
Društva KAZU v okviru materialnih in prostorskih možnosti Društva KAZU;
d) sodelujejo pri delu in uresničevanju programa Društva KAZU;
e) sodelujejo pri delu delovnih teles, področij in organov Društva KAZU, katerih člani so;
f) volijo in so lahko voljeni v organe Društva KAZU ter njenih področij in delovna telesa;
g) imajo predavanja ali razstave, ki jih prireja Društvo KAZU;
h) objavljajo svoja dela v publikacijah Društva KAZU;
i) prostovoljno prispevajo v biblioteko Društva KAZU svoje publikacije;
j) izvajajo druge aktivnosti, povezane z delovanjem Društva KAZU;
k) spoštujejo statut in vsa sprejeta pravila Društva KAZU;
l) vlagajo pritožbe v zvezi z delom društva, na katerikoli organ Društva KAZU.

6

21. člen
Člani Društva KAZU imajo na podlagi sklepa predsedstva Društva KAZU pravico do nadomestila
stroškov.
22. člen
O vsakem članu se vodi dokumentacija, ki obsega članski list. Ta vsebuje pomembnejše podatke
o življenju in znanstvenem, raziskovalnem ali umetniškem delu člana.
Navodila za sestavo in dopolnjevanje članskega lista predpiše predsedstvo Društva KAZU.
23. člen
Članstvo v Društva KAZU preneha:
1) s prostovoljnim izstopom;
2) z izključitvijo;
3) s smrtjo;
4) s prenehanjem delovanja Društva KAZU.
Član prostovoljno izstopi iz Društva KAZU, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu. Za dan
izstopa iz Društva KAZU se šteje dan, ko je predsedstvo Društva KAZU izjavo prejelo.
Na podlagi izrečenega pravnomočnega ukrepa častnega razsodišča se šteje, da je član izključen
iz Društva KAZU. Člana lahko na predlog predsedstva izključi tudi zbor članov.
Zoper sklep o izključitvi se član lahko pritoži v 15 (petnajstih) dneh na zbor članov društva, ki
odloči najkasneje v roku 90 (devetdesetih) dni od vložene pritožbe.
IV. ORGANI DRUŠTVA KAZU
24. člen
Organi Društva KAZU so:
1) zbor članov;
2) predsedstvo;
3) nadzorni odbor;
4) častno razsodišče.
Znanstvena in umetnostna dejavnost Društva KAZU se izvaja v okviru področij.
Za uresničevanje posameznih nalog lahko ustanavlja Društvo KAZU stalna ali občasna telesa, v
katera poleg članov Društva KAZU vključuje tudi druge znanstvenike in umetnike.
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25. člen
Zbor članov
Zbor članov je najvišji organ Društva KAZU, ki ga sestavljajo redni člani Društva KAZU. Pri delu
zbora članov lahko sodelujejo tudi izredni člani Društva KAZU, vendar nimajo pravice glasovanja.
Zasedanje zbora članov je javno. Zbor članov je lahko redni ali izredni. Zbor članov sklicuje
predsednik Društva KAZU v imenu predsedstva.
Izredni zbor članov društva se lahko skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega
odbora ali na zahtevo tretjine rednih članov Društva KAZU. Predsedstvo je dolžno sklicati izredni
zbor članov v roku 30 (tridesetih) dni po prejemu zahteve za sklic. Če predsedstvo zbora članov
kljub temu ne skliče, ga skliče tisti, ki je zahteval zbor članov, mora pa predložiti tudi dnevni red
z ustreznim gradivom. Izredni zbor članov odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.
26. člen
Člani morajo biti seznanjeni o sklicu zbora članov in z dnevnim redom najmanj 7 (sedem) dni
pred zborom članov. Zbor članov je sklepčen, če prisostvuje več kot polovica rednih članov.
Če zbor članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po poteku tega časa je
zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj pet rednih članov Društva KAZU.
27. člen
Glasovanje je praviloma javno. O načinu glasovanja lahko z navadno večino odločijo redni člani
na sami seji. Sklep zbora članov je veljaven, če se zanj odloči več kot polovica navzočih članov.
Vsak redni član ima lahko le en glas.
Za odločanje o spremembi statuta ali prenehanja delovanja Društva KAZU, je potrebna 2/3 (dve
tretjinska) večina navzočih glasov.
28. člen
Zbor članov vodi predsednik Društva KAZU ali od njega pisno pooblaščen namestnik – redni član
Društva KAZU. O poteku zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva in zapisnikar.
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29. člen
Zbor članov Društva KAZU opravlja predvsem naslednje naloge:
a) sprejema program dela Društva KAZU;
b) sprejema statut Društva KAZU in njegove spremembe;
c) sprejema pravilnike in druge splošne akte, ki jih v sprejem predlaga predsedstvo;
d) voli in razrešuje predsednika, oba podpredsednika, člane predsedstva, tajnika, člane
nadzornega odbora, člane častnega razsodišča;
e) voli častne člane Društva KAZU;
f) odloča o ustanavljanju in ukinitvi področij;
g) za uresničevanje nalog Društva KAZU ustanavlja raziskovalne zavode in druge organizacije;
h) sprejema finančni načrt in letno poročilo Društva KAZU;
i) opravlja nalogo arbitra v sporih med predsedstvom in drugimi organi ali člani Društva KAZU;
j) sklepa o prenehanju Društva KAZU;
k) na predlog članov iz Društva KAZU dokončno odloča o izključitvi člana iz Društva KAZU;
l) odloča o drugih zadevah, ki jih v odločanje predlaga predsedstvo ali večina rednih članov;
m) odloča o višini članarine;
n) odloča o nakupu in prodaji nepremičnin;
o) odloča o sedežu društva.
30. člen
Predsedstvo
Predsedstvo je izvršni organ zbora članov in vodi delo Društva KAZU med dvema zboroma
članov po programu in sprejetih sklepih zbora članov.
Predsedstvo je za svoje delo odgovorno zboru članov.

31. člen
Predsedstvo sestavlja pet članov: predsednik, dva podpredsednika, tajnik in član, ki je
predsednik Častnega razsodišča.
Mandatna doba članov predsedstva je 2 (dve) leti.
Predsedstvo se sestaja na sklic predsednika
ali njegovega namestnika. Na sestanke predsedstva so lahko vabljene tudi druge osebe, in sicer
z namenom, da dajejo podatke in podajo mnenja.
Predsedstvo je sklepčno, če so prisotni vsaj trije člani. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje
večina navzočih članov predsedstva.
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32. člen
Predsedstvo Društva KAZU:
a) sklepa o sklicu zbora članov Društva KAZU in predlaga dnevni red za njegovo delo;
b) zboru članov izroča v razpravo in odločanje predlog statuta Društva KAZU ali njegovih
sprememb;
c) pripravlja dolgoročne programe dela Društva KAZU, ki jih predlaga v razpravo in odobritev
zbora članov Društva KAZU;
d) zboru članov predlaga v odločanje predlog finančnega načrta, zaključnega računa in
investicijskega programa;
e) skrbi za finančno in materialno poslovanje Društva KAZU;
f) upravlja s premoženjem Društva KAZU;
g) sprejema poslovnike, pravilnike in druge akte Društva KAZU;
h) sprejema program tiskanja publikacij;
i) odloča o članstvu rednih in izrednih članov Društva KAZU;
j) odloča o podeljevanju nagrad in o povračilu stroškov, ki so usklajeni s finančnim načrtom
Društva KAZU;
k) odloča o nakupu in prodaji premičnin;
l) odloča o naslovu sedeža društva.
33. člen
Predsednik Društva KAZU
Predsednik Društva KAZU samostojno predstavlja in ga neomejeno zastopa ter odgovarja za
zakonitost dela Društva KAZU.
Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru članov Društva KAZU, v okviru nalog, ki jih opravlja
predsedstvo, pa tudi predsedstvu Društva KAZU.
Predsednik sklicuje zbor članov Društva KAZU in ga vodi, razen pri volitvah funkcionarjev.
Predsednik sklicuje in vodi tudi seje predsedstva Društva KAZU.
Predsednik društva sporoča vse spremembe v društvu pristojnim organom in organizacijam.
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34. člen
Predsednik Društva KAZU opravlja naslednje naloge:
a) skrbi za izvrševanje sklepov zbora članov in predsedstva Društva KAZU;
b) opravlja zadeve, ki mu jih nalagajo statut, drugi akti Društva KAZU in sklepi zbora članov ter
predsedstva Društva KAZU;
c) je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta Društva KAZU; pooblastila za njegovo
izvajanje lahko prenese na enega od podpredsednikov ali tajnika;
d) je odgovoren za zagotovitev javnosti dela; v ta namen posreduje sporočila za javnost, ki so
povezana z nalogami in delom Društva KAZU, na lastno pobudo ali po naročilu zbora članov,
predsedstva ali na predlog področij; predsednik lahko pooblasti posebnega predstavnika za
stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov;
e) podpisuje pogodbe v zvezi s poslovanjem Društva KAZU.
35. člen
V primeru zadržanosti ali odstopa predsednika ga nadomešča eden od podpredsednikov v
skladu s pooblastili.
36. člen
Predsedniku Društva KAZU pomagata pri njegovem delu dva podpredsednika in tajnik Društva
KAZU.
Podpredsednika opravljata sporazumno s predsednikom še druge naloge na podlagi tega
statuta, sklepov zbora članov in predsedstva.
37. člen
Tajnik Društva KAZU:
a) pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog;
b) v imenu predsedstva Društva KAZU vodi vse dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje
njegovih nalog, in daje ustrezne pobude;
c) organizira pripravo sej zbora članov in predsedstva Društva KAZU ter zanje sporazumno s
predsednikom Društva KAZU pripravlja dnevni red, predloge in poročila;
d) sodeluje s predsedniki področij, kadar je to potrebno za izvršitev nalog področij in
usklajevanje njihovega dela;
e) opravlja druge naloge na podlagi statuta in drugih aktov ter na podlagi sklepov zbora članov
in predsedstva Društva KAZU;
f) sodeluje pri urejanju publikacij Društva KAZU;
g) v skladu s pooblastili predsednika opravlja druge naloge povezane z delovanjem Društva
KAZU.
Če je tajnik zadržan, opravlja njegove naloge začasno eden od podpredsednikov Društva KAZU.
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38. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov Društva KAZU ter opravlja nadzor
nad finančno-materialnim poslovanjem Društva KAZU.
Nadzorni odbor poroča enkrat letno zboru članov, kateremu tudi odgovarja za delo.
Sestavljen je iz treh rednih članov Društva KAZU, ki jih izvoli zbor članov za dobo 2 (dveh) let.
Člani med seboj izvolijo predsednika.
Funkcija člana nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v predsedstvu ali častnem razsodišču.
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. Nadzorni odbor odloča z večino glasov.
39. člen
Častno razsodišče
Častno razsodišče je sestavljeno iz treh rednih članov Društva KAZU, ki jih izvoli zbor članov za
dobo 4 (štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana častnega razsodišča ni
združljiva s funkcijo v predsedstvu ali v nadzornem svetu.
Častno razsodišče se sestaja po potrebi na zahtevo članov Društva KAZU ali upravičenih organov
Društva KAZU.
Častno razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah članov Društva KAZU in članov organov Društva
KAZU kot organ prve stopnje.
Častno razsodišče je sklepčno, če so prisotni vsi trije člani. Veljavne sklepe sprejema z večino
glasov. Zoper izrečeni ukrep častnega razsodišča se lahko prizadeti član pritoži v 15 (petnajstih)
dneh od prejema sklepa na zbor članov, ki odloča o pritožbi v roku največ 3 (treh) mesecev.
V. DISCIPLINSKI POSTOPEK
40. člen
Disciplinski postopek se vodi v skladu s posebnim pravilnikom zbora članov, ki se sprejme v roku
enega leta od ustanovnega .
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VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
41. člen
Viri dohodkov Društva KAZU so:
a) članarina;
b) darila, volila;
c) dohodek iz dejavnosti Društva KAZU in naslova materialnih pravic;
d) prispevki sponzorjev in donatorjev;
e) javna sredstva;
f) drugi viri.
42. člen
Če pri opravljanju svoje dejavnosti Društvo KAZU ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
Vsaka delitev premoženja oziroma sredstev med člane Društva KAZU je nična.
43. člen
Društvo KAZU razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in z letnimi finančnimi plani,
ki jih sprejme zbor članov.
Na rednem zboru članov redni člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.
44. člen
Finančno in materialno poslovanje Društva KAZU se vodi v skladu s pravilnikom o finančnem in
materialnem poslovanju, ki se sprejme najkasneje v roku 1 (enega) leta od ustanovnega zbora
članov. Biti mora usklajen z računovodskim standardom za društva.
Raziskovalna, razvojna ali umetniška dejavnost je vodena stroškovno ločeno od ostalih
dejavnosti Društva KAZU.
45. člen
Vsak član ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje
Društva KAZU, če to ni povezano z dodatnimi stroški. Če zaradi tega nastanejo stroški, jih je član
dolžan povrniti.
Za pomoč in urejanje finančno-materialnih zadev lahko Društvo KAZU najame finančnega
strokovnjaka.
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46. člen
Društvo KAZU ima lahko premično in nepremično premoženje, ki je kot njegova last vpisana v
inventarno knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsedstva.
VII. PRENEHANJE DRUŠTVA KAZU
47. člen
Društvo KAZU lahko preneha na podlagi:
1) sklepa zbora članov z 2/3 (dve tretjinsko) večino navzočih članov;
2) samega zakona.
V primeru prenehanja delovanja Društva KAZU, preide po poravnavi vseh obveznosti njegovo
premoženje pravnemu nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem
se ugotavlja, da je Društvo KAZU prenehalo obstajati. V kolikor tak sklep ni sprejet, premoženje
preide na MO Slovenj Gradec.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu o prenehanju delovanja Društva KAZU mora zastopnik Društva KAZU v 30 (tridesetih)
dneh obvestiti pristojni upravni organ. Sklepu o prenehanju delovanja Društva KAZU je
potrebno priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi KAZU, iz katerih je razviden obseg sredstev,
način poravnave obveznosti Društva KAZU, višina javnih sredstev, njihova vrnitev proračunu ter
prenos premoženja Društva KAZU na drugo organizacijo ali lokalno skupnost.
48. člen
V skladu s tem statutom ima Društvo KAZU predvsem še naslednje splošne akte:
1) pravilnik o nagradah in priznanjih;
2) pravilnik o volitvah;
3) disciplinski pravilnik;
4) pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju.
Splošni akti Društva KAZU morajo biti usklajeni s Statutom Društva Koroška akademija znanosti
in umetnosti ter sprejeti najkasneje v roku 1 (enega) leta od ustanovnega zbora članov.
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VIII. KONČNA DOLOČBA
49. člen
Ta statut začne veljati, ko ga sprejme zbor članov Društva KAZU in potrdi pristojni organ
Upravne enote, ko pristojni organ Upravne enote ugotovi njihovo skladnost z Zakonom o
društvih.

Datum: 2. 6. 2017

Predsednica:
dr. Silva Roncelli Vaupot
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