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Na podlagi Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/2011, z dne, 12. 8. 2011) je Občni
zbor Turistične zveze Nova Gorica dne, 21. junija 2012, sprejel naslednji

STATUT
TURISTIČNE ZVEZE NOVA GORICA

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ime zveze je: Turistična zveza Nova Gorica
Sedež zveze je v Novi Gorici, Ulica tolminskih puntarjev 4.
Zveza je pravna oseba zasebnega prava.
2. člen
Zveza je prostovoljna,samostojna organizacija, v katero se združujejo turistična
društva in druga zainteresirana društva (v nadaljevanju člani), z namenom
pospeševanja razvoja turizma v skladu s splošnim gospodarskim in družbenim
razvojem občin in, ki deluje v skladu z letnim planom.
Člani, ki se združujejo v Zvezo so pri svojem delu samostojni, upoštevati pa morajo
odločitve in sklepe, ki jih preko svojih zastopnikov sprejmejo v organih Zveze.
3. člen
Zveza ima svoj znak in pečat. Obliko znaka in pečata določi upravni odbor.
4. člen
Zveza sodeluje z lokalnimi skupnostmi, sorodnimi organizacijami in z vsemi drugimi
institucijami za napredek turizma na tem območju.
5. člen
Zveza se združuje v Turistično zvezo Slovenije, lahko pa se včlani v sorodno tujo ali
mednarodno društveno organizacijo s podobnimi nameni in cilji, predpisanimi s tem
statutom pod pogojem, da dejavnost te tuje ali mednarodne društvene organizacije ni
v nasprotju z interesi Republike Slovenije.
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6. člen
Delovanje zveze temelji na načelih demokratičnosti in javnosti.
7. člen
Zveza obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost. Ožjo javnost obvešča z
objavljanjem vabil in zapisnikov v prostorih zveze in s tem, da so zapisniki vseh
organov zveze dostopni na vpogled članom zveze.
Širšo javnost obvešča s tem, da so seje organov zveze javne in da se nanje lahko
vabijo novinarji ter druge osebe, ki izkažejo tak interes, in prek drugih sredstev
javnega obveščanja, lastnega glasila, tiskovnih konferenc.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik Zveze.
8. člen
Osrednji namen in cilj Zveze je skrb za povezano in usmerjeno delovanje vseh
članov Zveze na področju pospeševanja in razvoja turizma in sicer:
-

-

-

pomagati turističnim društvom pri širšem vključevanju ljudi ter povezovanje in
usmerjanje njihove aktivnosti,dajanje pobud za ustanovitev novih turističnih
društev na območju občin članov
kontinuirano usmerjati in izvajati splošno turistično propagando
kontinuirano opravljati informacijsko službo preko medijev
izvajati službo "Public Reations" na nivoju občin (sprejemanje ,vodenje in
dajanje informacij povabljenim ali zainteresiranim novinarjem,predstavnikom
medijev, turističnim agencijam in raznim organizacijam o območju
spremljanje in proučevanje trendov turističnega utripa domačega in tujega trga
ter oblikovanje ukrepov za izboljšanje turistične ponudbe
razvijanje sodelovanja z drugimi turističnimi zvezami,društvi in organizacijami
doma in v tujini
9. člen

Zveza uresničuje svoje cilje z naslednjimi nalogami:
-

-

samostojno ali v sodelovanju z drugimi organizacijami in društvi organizira
turistične, zabavne športne ali druge prireditve, razstave ali manifestacije, ki
bogatijo turistične motive za obisk kraja in razvedrilo krajanov
organiziranjem raznih oblik
(tečaji,seminarji,publikacije,ekskurzije)izobraževanja turističnih delavcev in
vseh, ki prihajajo v stik s turisti ter prebivalstva nasploh z namenom utrjevanja
turistične zavesti in kulture
z organiziranjem in usposabljanjem lokalnih vodnikov za vodenje turističnih in
poslovnih obiskovalcev po območju
z organiziranjem seminarjev za učitelje-mentorjev turističnih podmladkov na
osnovnih šolah širšega območja Nove Gorice
s skrbjo za postavitev in vzdrževanje informacijskih in orientacijskih
turističnih tabel, kažipotov, markacij, cestnih oznak na mejnih prehodih in
drugih turističnih točkah
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-

-

s spodbujanjem in razvijanjem znanstveno raziskovalne dejavnosti s področja
urejanja in varstva prostora in turističnega trga ter s skrbjo za uporabo
izsledkov le teh v turistični praksi
z zavzemanjem za razvoj turizma na območju
z dajanjem pobud za razvijanje in oblikovanje turističnih obeležij in
karakteristik krajev in objektov
z dajanjem pobud za izdelovanje turističnih spominkov in predmetov domače
in umetne obrti
s spodbujanjem vseh oblik dejavnosti, ki prispevajo k izboljšanju kvalitete
turistične ponudbe
s prevzemanjem in izvajanjem nalog s področja pospeševanja turizma, ki jih
bodo Zvezi poverile zainteresirane organizacije, članice Zveze in druge
organizacije
z organizacijo in izvedbo izletov,
z organizacijo obiska različnih prireditev in prodajo vstopnic zanje
z informiranjem turistov in izletnikov in njihovim vodenjem
z nudenjem pomoči pri urejanju formalnosti v zvezi s potovanji in izleti
z organiziranjem športnih in zabavnih prireditev, ki so namenjene vzgoji in
razvedrilu
s sodelovanjem pri krepitvi turističnih potencialov svojega območja
z organizacijo humanitarnih akcij
vodenje turistično informacijskega centra in turističnih pisarn
Zveza lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti določajo zakoni in izvedbeni predpisi. Taka dejavnost pa mora biti
povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja le v obsegu
potrebnem za njihovo doseganje in sicer na področjih, na katerih uresničuje
svoje cilje z zgoraj navedenimi nalogami kot so:
s prodajo vozovnic za izlete in potovanja
z menjavo tujih valut
s prodajo spominkov in potrebščin za potovanja
z občasnim opravljanjem gostinske dejavnosti
z opravljanjem drugih dejavnosti, ki zagotavljajo finančna sredstva za
delovanje Zveze in ki dopolnjujejo turistično ponudbo kraja in koristijo njenemu
razvoju.

Za učinkovito doseganje namenov in izvajanje ciljev in nalog lahko Zveza ustanavlja
pravne subjekte.
10. člen
Turistična zveza Nova Gorica se za uresničitev svojih ciljev, lahko ukvarja tudi s
pridobitno dejavnostjo, pod pogoji, ki jih predpisujejo ustrezni zakoni, predvsem pa:
Glavna pridobitna dejavnost:
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Ostale pridobitne dejavnosti:
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
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56.104 Začasni gostinski obrati
56.300 Strežba pijač
58.110 Izdajanje knjig
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
63.990 Drugo informiranje
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetništvo in poslovno svetovanje
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
77.290 Dajanje športne opreme v najem in zakup
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje
II. ČLANSTVO
11. člen
Član Zveze lahko postane vsako društvo,ki se s svojo dejavnostjo lahko vključi v
turistično ponudbo na območju in širšega prostora ali lahko kako drugače prispeva k
izboljšanju turistične ponudbe za razvoj turizma na območju.
Zainteresirani postanejo člani Zveze s podpisom pristopne izjave in s potrditvijo
upravnega odbora Zveze.
12. člen
Pravice članov Zveze so:
- da volijo in so izvoljeni v organe Zveze
- da sodelujejo pri odločanju in delu organov Zveze
- da dajejo predloge ter sugestije organom Zveze k delu in izpolnjevanju nalog
- da sodelujejo pri organizaciji prireditev Zveze in na prireditvah samih
- da sodelujejo pri oblikovanju programa dela in uresničujejo svoje cilje na
področju razvoja turizma
- zahtevajo od organov Zveze izvrševanje določenih nalog in izvajanje akcij,ki
so v skladu s splošnimi akti Zveze in s smernicami,ki jih določi občni zbor
Zveze
- da so seznanjeni z delom organov Zveze
- da vlagajo pritožbe na občni zbor Zveze zoper sklepe organov Zveze
13. člen
Dolžnosti članov Zveze so:
- da volijo in so izvoljeni v organe Zveze
- da sodelujejo pri delu in odločanju organov Zveze
- da spoštujejo ta statut ter odločbe in sklepe organov Zveze ter ostale akte
Zveze
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-

-

da s svojim delom prispevajo k uresničevanju zastavljenih nalog Zveze in
skupnih ciljev na področju razvoja turizma z osebnim prizadevanjem in vzorom
pripomorejo k uresničitvi delovnega programa Zveze
da redno izpolnjujejo finančne in druge obveznosti do Zveze
da dajejo Zvezi informacije, ki so potrebne za opravljanje skupnih nalog
da varujejo ugled Zveze
14. člen

Članstvo v Zvezi preneha:
-

z izstopom
s črtanjem
z izključitvijo na podlagi odločbe disciplinske komisije
s prenehanjem delovanja Zveze ali člana.
15. člen

Član izstopi iz zveze prostovoljno, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo o
izstopu. K izjavi mora priložiti sklep pristojnega organa.
Izstopna izjava učinkuje po preteku treh mesecev od datuma prejema, do tega časa
veljajo za člana vse pravice in obveznosti, ki jih ima kot član Zveze.
16. člen
Člani plačujejo zvezi članarino. Sklep o njeni višini, roku plačila in pričetku izvajanja
sklepa, sprejme Upravni odbor. Član zveze, ki v obdobju treh zaporednih mesecev
po sprejemu sklepa Upravnega odbora, ne plačuje članarine, se črta iz Zveze.
17. člen
V primeru,da član preneha s svojim delovanjem mora o tem najkasneje v 30 dneh
obvestiti upravni odbor Zveze. Obvestilu o prenehanju svojega delovanja mora član
priložiti sklep pristojnega organa o izbrisu iz registra.
V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega člena in utemeljene domneve, da je
član prenehal z delom ga lahko upravni odbor na podlagi svojega sklepa izbriše iz
članstva Zveze.
Zoper sklep je možna pritožba na občni zbor Zveze v roku 30 dni.
18. člen
Častni član društva postane posameznik ali pravna oseba, ki ima posebne zasluge
za razvoj zveze in je s svojim delovanjem bistveno prispeval k uspešnemu delu
društva. Če postane častni član oseba, ki ni član društva, nima pravice glasovanja.

6

19. člen
Društvo ima lahko simpatizerje, ki so lahko fizične ali pravne osebe, ki klubu
materialno, moralno ali kako drugače pomagajo, lahko sodelujejo in razpravljajo na
sejah skupščine in drugih organov kluba, nimajo pa pravice odločanja.
III. ORGANIZACIJA ZVEZE
20. člen
Organi Zveze so:
- občni zbor
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- disciplinska komisija
Mandatna doba organov je 4 leta z možnostjo ponovnih izvolitev.

Občni zbor
21. člen
Občni zbor je najvišji organ Zveze, ki voli in razrešuje druge organe. Sestavljajo ga
delegati članov Zveze. Vsak član ima v občnem zboru po enega delegata.
22. člen
Občni zbor je lahko redni ali izredni. Rednega sklicuje upravni odbor na vsake štiri
leta. Izredni se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na
zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov Zveze. Izredni občni zbor
sklepa samo o vprašanju, za katerega je sklican. Upravni odbor je dolžan sklicati
izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo.
V nasprotnem primeru ga lahko skliče nadzorni odbor.
Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj sedem dni
pred dnevom, za katerega je sklican. K vabilu mora biti poleg dnevnega reda
priloženo tudi gradivo.
23. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Način glasovanja
določi občni zbor. Ko se glasuje o razrešnici članov organov Zveze, ne morejo o tem
glasovati člani organov o katerih razrešitvi se odloča.
24. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica
članov. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za
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trideset minut na kar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine
članov. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek ponovno odloži za nadaljnjih
trideset minut, na kar je občni zbor sklepčen če sta prisotna delegata vsaj dveh
članov zveze.
V vabilu na občni zbor mora biti objavljen takšen način sklepčnosti in odločanja
občnega zbora.
25. člen
Občni zbor odpre predsednik zbora in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega
predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika,
po potrebi pa tudi druge delovne organe.
26. člen
Občni zbor:
- sklepa o dnevnem redu
- razpravlja o delu in poročilih upravnega in nadzornega odbora ter sklepa o
njem
- sprejema delovni program Zveze in daje smernice za njihovo uresničitev
- odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora, nadzornega odbora in
disciplinske komisije
- sprejema, spreminja ter dopolnjuje statut ter druge splošne akte Zveze
- neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor,disciplinsko
komisijo
- voli predsednika Zveze in imenuje sekretarja Zveze
- odloča o prenehanju Zveze
- sprejema poslovnika o svojem delu
- opravlja vse druge zadeve, ki niso v pristojnosti drugih organov ter sklepa o
zadevah, ki jih predlagajo upravni odbor, nadzorni odbor in delegati
- sprejema letni program dela in letno poročilo
27. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva in oba overitelja zapisnika.
Predlogi in pritožbe,ki jih obravnava občni zbor morajo biti dostavljeni upravnemu
odboru v pismeni obliki.
V utemeljenih primerih lahko delegati postavljajo predloge tudi na sami seji. O
utemeljenosti odloča občni zbor z glasovanjem.
Upravni odbor
28. člen
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži
občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.
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29. člen
Upravni odbor upravlja Zvezo v času med dvema sejama občnega zbora in se
sestaja najmanj štirikrat letno.
30. člen
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
31. člen
Upravni odbor zveze sestavlja devet članov in sicer: predsednik in osem članov, ki jih
voli Občni zbor. Člani UO na predlog predsednika izvolijo podpredsednika.
32. člen
Predsednik (v primeru njegove odsotnosti, pa od njega pooblaščena oseba) zastopa
in predstavlja Zvezo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi
osebami po navodilih upravnega odbora.
33. člen
Člane upravnega odbora voli občni zbor za štiri leta in so lahko večkrat zaporedoma
izvoljeni.
34. člen
V okviru svojega delovnega področja opravlja upravni odbor zlasti naslednje zadeve:
-

sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter pripravlja predloge za občni
zbor in gradivo za seje, poroča občnemu zboru o svojem delu,
izvršuje sklepe občnega zbora
sprejema splošne akte, ki niso v pristojnosti občnega zbora
pripravi letni program dela, finančni načrt ter poslovno poročilo za minulo leto
določa pooblastila predsedniku in sekretarju glede sklepanja tekočih poslov
vodi posle, ki zadevajo evidenco članov
imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije
skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva Zveze
ustanavlja stalne in začasne komisije in imenuje njihove člane
sklepa o organizaciji strokovne službe, sistemizaciji delovnih mest in
nagrajevanju delavcev
neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog določenih s tem statutom
odloča o vključevanju in povezovanju Zveze v druge sorodne organizacije z
namenom pospeševanja turizma
odloča o spremembi naslova sedeža društva
35. člen

Upravni odbor dela na sejah,ki jih sklicuje in vodi predsednik,v njegovi odsotnosti pa
jih sklicuje in vodi podpredsednik.
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Upravni odbor sprejema sklepe, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so
sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.
Upravni odbor opravlja funkcijo delegacije,ki zastopa Zvezo v ustreznih skupnostih
ter v organih Turistične zveze Slovenije.
Nadzorni odbor
36. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Nadzorni odbor
izvoli iz svoje srede predsednika.
37. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja zakonitost dela vseh organov Zveze in
da vrši stalni nadzor nad finančnim poslovanjem Zveze in zakonitostjo delovanja
Zveze. Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru kateremu pisno poroča vsako
leto, prav tako pa tudi upravnemu odboru. Nadzorni odbor pregleda letno poročilo in
ga predloži občnemu zboru v sprejem.
38. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje
glasujeta vsaj dva člana. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani
upravnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh sej upravnega odbora,
vendar brez pravice odločanja.
Disciplinska komisija
39. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor. Predsednika
disciplinske komisije izvolijo člani izmed sebe. Disciplinska komisija vodi disciplinski
postopek in izreka kazni.
Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje statuta,sklepov organov Zveze
in ravnanje, ki lahko prizadene interese in ugled Zveze.
O disciplinskih prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija, ki lahko izreče
članom zveze naslednje ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev
Ukrep je veljavno izrečen,če je sprejet z večino glasov vseh članov.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem
postopku. O pritožbah zoper izrečene ukrepe odloča na prvem naslednjem sklicu
občni zbor kot drugostopenjski organ.
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Predsednik Zveze
40. člen
Predsednik zveze je po svojem položaju predsednik upravnega odbora. Voli ga občni
zbor za dobo štirih let z možnostjo ponovne izvolitve.
Predsednik zveze,v primeru njegove odsotnosti pa podpredsednik upravnega odbora
zastopa in predstavlja Zvezo.
Predsednik opravlja tekoče naloge zveze ter naloge,ki mu jih poveri občni zbor ali
upravni odbor.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru,pri delu mora
upoštevati navodila upravnega odbora.
Sekretar Zveze
41. člen
Sekretar organizira in vodi strokovno in administrativno delo Zveze,pomaga
predsedniku in drugim organom občnega zbora pri izvajanju zastavljenih nalog, pri
sestavljanju dnevnega reda in pri pripravi gradiva za seje, vodi zapisnike sej ter
izvršuje sprejete sklepe organov in opravlja druge naloge, ki mu jih poverijo
predsednik in organi Zveze.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru,upravnemu odboru in predsedniku.
Sekretar predstavlja strokovno službo Zveze,ne predstavlja voljene funkcije in je v
delovnem razmerju v Zvezi ter se ga ne šteje v določeno število članov upravnega
odbora.
IV. DOHODKI IN MATERIALNO-FINANČNO POSLOVANJE
42. člen
Dohodki Zveze so:
- članarina
- dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Zveze
- prispevki donatorjev
- darila in volila
- dohodki iz javnih sredstev
- drugi dohodki
- sredstva zbrana po ustanovnem aktu
- turistična taksa
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.
Prihodki in odhodki Zveze se za vsako koledarsko leto določijo s finančnim načrtom.
O rezultatih poslovanja Zveze v koledarskem letu se sprejme poslovno poročilo.
Finančni načrt in poslovno poročilo mora Zveza predložiti vsem svojim članom.
Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz opravljanja pridobitne dejavnosti
zveza vodi in izkazuje ločeno.
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43. člen
Premoženje Zveze sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last Zveze in so
kot take vpisane v inventurno knjigo. S premoženjem Zveze upravlja upravni odbor.
Premičnine in nepremičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na
podlagi sklepa upravnega odbora.
44. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter
z veljavnimi predpisi. Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih
blagajniškega in materialnega poslovanja v skladu s pravili računovodskih
standardov, ki veljajo za društva po sistemu. Zveza zagotavlja podatke o finančnem
in materialnem knjigovodstvu poslovanja na način in v obliki, ki ju uredi.
45. člen
Finančno poslovanje Zveze se odvija preko transakcijskega računa pri Novi KBM d.d.
Nova Gorica. Finančno poslovanje se vodi v skladu s predpisi o finančnem
poslovanju.
46. člen
Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik Zveze, sekretar Zveze ali pa
član Upravnega odbora na podlagi sklepa Upravnega odbora.
Način podpisovanja določa poseben poslovnik, ki ga sprejme upravni odbor v
posebnem pravilniku. Ta pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju sprejme v
roku 60 dni po sprejemu tega statuta.
47. člen
Delo računovodstva je javno. Vsakemu članu Zveze je treba omogočiti vpogled v
finančno in materialno poslovanje Zveze.

V. KONČNE DOLOČBE
48. člen
Zveza preneha:
- s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov
- v primerih določenih v zakonu
V primeru prenehanja Zveze pripada vse njeno premično in nepremično premoženje
preostalim članom po enakih delih. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
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49. člen
Statut prične veljati z dnem sprejema na občnem zboru,s tem dnem prenehajo veljati
vse določbe aktov, ki so v nasprotju s tem statutom.

Nova Gorica, avgust 2012

Sekretarka
Dejana Baša

Predsednik
Črtomir Špacapan
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