Na osnovi8. in 9. dlenaZakonao druStvih(uL RS 5t. 6l/06) je ustanovniobdnizbor DruStva
za urejenostkrajevEntenteflorale Slovenij4 dne02,08.2007sprejelnaslednji

T
STATU
KRAJEY NNTENTE
ZA
UREJENOST
O DELU IN ORGAIYIZACIJI DRUSTT/A
F'LORALE SLOVENIJA

I. SPLOSNE DOLOEBE
l. dlen
DruSwo zz urejenost krajev Entente florale Slovenija (v nadaljevanju: druStvo) je
prostovoljno, samostojno, nepridobitno zdruienje fizidnih in pravnih oseb, ki se v skladu z
zakonom lahko zdruh;1.ejo v druStvo (v nadaljevanju: dlani), v katero se zdruZujejo z
namenom in ciljem spodbujati stovenske kraje k urejenosti in doseganju vi5je kvalitete
bivanja v kraju.

2. dlen
elani dru5tva so pri svojem delu samostojni, upoitevati pa morajo odloiiwe in sklepe, ki
jih sprejmejo organi druitva.

3. dlen
Dru5tvo je pravna ose a zasebnegaprava. SedeZdruStvaje v Zalcu.
DruSwo ima svoj Zig in znat- Znakje sestavljen iz Stirih cvetov modre, rdede, zelene in
rumene barve v ozadju, v spodnjem delu preko cvetov je zzeleno barvo napis Entente florale
Slovenija. ZigJe pravokotne oblike, velikosti 5x3cnr, zntakom5tirih cvetov v ozadju napisa
Entente florale Slovenija in napisom Dru5tvo za ureienost krajev Entente florale Slovenija v
spodnjemdelu.

4. dlen
Dru$wo se lahko zdruh$etudi v druge organizacijeinanez.e,ki delujejo na podrodju turizma.

5. dlen
Delovanje druStvaje javno in je zagotovljeno:
- preko sredstevjavnegaobveidanja,
- z organiziranjemokroglih miz in tiskovnih konferenc,
- s po5iljanjem vabil in gSadiv,
- s poiiljanjem obvestil dlanom o sprejetihsklepih organov druStva,
- s tenr, da so zapisniki vseh organov druStva dostopni vsem dlanom druStva.

Za zagotovitevjavnosti dela dru5tva ter za dajanje informacij sta odgovornapredsednikin
tajnik dru5tva.

tr. NAMEN IN NALOGE DRUSTVA
6. dlen
Namendruitva je vzpodbujatislovenskekraje, lokalne *upnosti, vse zaintereliranesubjekte
in prebivalcek poleiievanju k ajq dvigovanju kulture bivanj4 skrb za turistidno ter ostalo
promocijokrajevkot tudi dtiave SlovenijeVsebinadeladruStvajepredvsemnaslednja:
na
- s svojo dejavnosilo:sestanki,razgovoriin svetovanjiv lokalnemokolju vpliva dvig
Uiva{ste tulturein estetskoter naraviprijazno ureditevZivljenjskegaokolja'
- toordi*ranje in sodelovanjev alctivnostihob nacionalnihtekmovanjihin ocenjevanjih
urejenostislovenskihkrajev,
in
- koordiniranje in sodeiovanje v aktivnostih ob mednarodnih tekmovanjih
ocenjevanjih urejenostislovenskihkrajev'
tekrnovanjuEntenteFloraleEurope
- usmerjanj"in pripra,uuilanov na mednarodnem
- sodelovanjei evropsko asociacijo iste vsebine Entente Florale Europe (EFE) oz'
EuropeanAssociationfor FlowersandLandscape(AEFP)'
- ,ugoiurtjanje dela enegadlana mednarodnefinje iz Sloveaije v tekmovanjuEFE in
uktironosii v zvezi s tgm po programu tsFE {pripravljalni sestanki in iwedba
iPd.),
ocenjevanja
ki je v nadelupredsednikdru5tva
Oefadlanaupravnegaodbora
^gitunrjanje
az. ga"vodsotnostinadomelia podpredsedaih
- sodJlovunjezinstitucijamiin nrezantis @rcdja tvfizm4 ki seukvarjajo s podobnimi
vsebinamina drZavnemnivoju,
v smislu
- vzpodbujanjesodelovanjamed slovenskimikraji in traji izven meja drZave
izmenjaveidej in primerovdobrih praks,
- ,orpodbujanjeinsodelovanjepri uitlal€n€m izdaianiav4ajne, stroko'rneturistidnein
maip,ia"
ostaleliteratureter edicij turistiEnopropagandnega
- splo5noinformacijskadejavnost7. ilen
Dru$wo sev osnoviukvarja z nepridobitnodejavnostjo.tatrko pa seukvarja tudi s pridobitno
dejavnostjopod pogoji,kijih Ooioeazakonin v obsegu,kije potrebenza doseganjeciljev in
nuiog oruitua. obuieef od t" dejavno$i se lahko porabi le za izvaianjeosnovnedejavnosti,
zaradikatereje bilo ustanovljeno-

III. ELANSTVO
8. dlen
je prostovoljno.
ehnstvo v druStrnr

Clan druStvaje vsaka fizidna oseba ali pravna ose,ba(tudi lokalna skupnost),ki podpi5e
pristopno izjavo (za pravno osebo zakoniti zastopnik) in sprejme statut ter plada letno
dlanarino.
Vsi dlani delujejov druStvupod enakimipogoji'niavo zakoniti
de se vpiie v druitvo mladoletnikdo dopolajenega15. leta podpiSepristopno
zastopnik,ki ga tudi zastopav organih dru5tva.Pristopno uiava za pravno osebo podpiSe
zakoniti zastopnik.
Letna dlanarinaje opredeljena4&* na wsto ilana: frziilne osebe,pravneosebein obdine,ki v
tekodemletu sobehjejov tekmovanjuin ostaleobdine.ViSinoletnedlanarinesprejmevsako
leto uprarmiodbor.
9. d.len
PravicedlanovdruItva so:
- da so izvoljeni v organedru5wain da volijo organedru5tva,
- da sodelujejopri sprejemanjudelovnihprograrnovdruFrva"
- da sodelujejov vsehaktivnostilqki jih organiziradruStvq
- da postadajo organomdruSWavpra5anjaiz problematikevsebinedelovanjadruStvain
dajejopredlogeza njihovo re5evanje,
- da od orgu* dru$tvana zahtevodobijo pojasnilav nre,ziziqolnievaniem druStvenih
nalog,
- daviagajo pritoZbev nreziz delomdru5wana kateri koli organovdru5tva,
- da so sezranjeni s programom in poslovanjem druStva ter njegovim finandno
materialnimposlovanjem.
10.dlen
DolZnostidlanovdruStvaso:
nalog
- da sodelujejopri opravljanjudruStvenih
in statutainadolodbein sepo njih ravnajo,
zakonske
- dapri druStvenemdelu spo*tujejo
- da sodelujejo v tekmovanjtty za katere so doloieni v mednarodnikonkurenci po
pravilih organizatorjain po svojih najboljiih modeh sodelujejo v pripravljalnih in
ocenjevalnih aktivnostih,
- da varujejougled druStva,
- da rednopladujejodlanarino.
11.dlen
dlanstvo v druStrnrprenehas smrtjo, prenehanjem delovanja pravne osebeali z izstopom.
dlan izstopi iz druStva, ko poda pisno ajavo, da ne Ieli biti ved dlan. Enako kot pisna iilava
se Stejenepladevanjedlanarinedve leti zapred.-

12.dlen
dastni dlan druiwa lahko postane vsah ki ima posebnezaslugeza razvoi druSwa.O
imenovanjudastnegadlanadru-swaodlodaobdnizbor na predlog upravnegaodbor4 deoseb4
6lanary 6lan dru*tva' nima pravim odlodanja'
ki seji podeli nazii Eastnega
13.dlen
SimpatizerjidruStvaso lahko fizidne in pravneosebe,katerih delo je vsebinskopoYezanoz
druStvain ki druStvopodpirajos sredstviv -viSini,ki jo dolodi upravni odbor
deja-vnostjo
druStva.S finandnimi in drugimi sredswi"glede na svoj interes sodelujejopri dogovorjenih
skupnihprojektih in akcijah zal.rwoi dejavnostidru5tva.DruStvoima lahko tudi sponzorje.
To so rantl fizidne ali pravne osebe, ki dru5tw materialno, rtoralno ali kako drugade
pomagajo.
Vsa

IV. ORGANIZACUA
14. dlen
Organi druStva so:
- obdni zbor,
- upravni odbor,
- nadzorni odbor
- disciplinskorazsodi3de.

O bd n i

zbor
15.dlen

Obdni zbor je najviSji organ druStva ia ga sestavljajo vsi dlani druStvaObdini zbor je reden ali izreden. Reden obdni zbor sklide upravni odbor najmanj enkrat letno.
Izreden obdni zbor se skliEe po potrebi. Sklide gaupravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo
tretjine dlanov ali na zahtevo nadznrnegaodbora- Upravni o&or ie dol?arnsklicati inedni
objni zbor najkasneje v roku enega messa po tem, kc je prejel tak5no zahtevo. V nasprotnem
primeru to stori predlagatelj, ki mora predloZiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.
Izredni obdni zbor sHepa samo o stvari za katero je sHican'

16. dlen
je
O sklicu obdnega zboramorajo biti obvesdeni dlani najmanj 8 dni pred dnevom, za katerega
je
treba
sklican. Vabilu za obdni zboi mora biti priloZen dnevni red zbora. Vse dlane dru5wa
povabiti na obdni zbor s pisnim vabilom-

17. dlen

Obdni zbarie sklepde4Eeje navzodihnajrnanj polovica vseh dlanov. de obdni zbor ni
odloZi za30'minut. Po prefeku tega dasaje obdni zbor sklepden,de je
sklepdense zasedanje
prisotnihnajmanj10dlanov.
18.dlea
Obdni zbor sprejemasvoje sklepe z vedino glasov navzodih dlanov- Kadar odloda o
spremembahpravil druswa ali odloda o prenehanjudruSwaali kadar voli organe druStv4
je
ioru ,u pr"dlog glasovati najmanj dve tretjini aavzadih ilanov. Glasovanje praviloma
javno, razendeobdnizbor ne dolodidruga6e.
19.dlen
Obdnizbor pridnepredsednikdru3fvain ga vodi do izvolifve delovnegapredsedstva.
Obdini zbor lahko na predlog upravnegaodbora ali najmanj peih dlanov izvoli 5e druge
delormeorganeobdnega zboraterdoloii zapisnikarja'
20. Elen
Obdnizbor:
. sklepaodnevnemredu,
. razpravljao delu in poroiilih upravnegaodborq rndznmqaodbora ter disciplinskega
razsodiSia"
o sprejemadelormeprogrime druSwain dajesmerniceza njihovo uresniditev,
o voli in razresujepredsednikadru5tv4 ki je istdasno predsednikupravnegaodbor4
o voli in razresujepodpredsdnika dru3tv4 ki je hkrati dlanupravnegaodborater njegov
predsednika
podpredsednikin v odsotnostinadome$da
in disciplinskekomisije,
o voli in razresujedlaneupravnegaodbor4 nadzornegaodbora
ia
. voli predstavnikedrultva zz razrrcorganzas|e zrrez*katerih dlanje druStvo,tazen
dlanaupravnegaodboraAEF'P,ki je v na[elu prdsednik dru$tvq
o sprejemastatutdruSWain drugeaktedru5tvater njihove spremembe,
o odloda o pritoZbah dlanov druStva mW sHepe upravnega odbor4 disciplinske
odborq
komisijein nadzornega
o odlodao izkljuditvi dlanaiz druStva,
o sprejemafinandninadrtdnritva in zakljudniradurl
e odlodao vkljudevanjudruStvav nrezfi dru$ev in druge arganlzacrie,
r odlodao vsehdrugih zadevahpo predloguupravnegaodborain nadzornegaodborater
navzodihdlanov,o sldnjem poterq ko dobi mnenjeupravnegaodbor4
o sklepao prenehanjudru5fv4
o odlodao nakupuin prodajinepremidnin.

Upravni

od b o r:
21. (len

Uprawi odbor je izvr5ilni organ dru5tvain je za svoje delo in ravnanjev celoti odgovaren
obdnemuzboru.
22. Elen
Upravni odbor Stejenajmanj pet dlanov in je izvoljen za Stiri leta Predsednikupravnega
odboru sklicuje in voai rii* r.rpr"tt"gu odbora. V odsotnosti predsednika vodi sejo
podpredsednikUpravni odbo; mora imefi sejepo potr€bt,oait*tj pa vsakepol leta' Upravni
LOU|,je sklep6en,deje na seji navzodihvedkot polovicailanov. Veljavnesklepesprejemaz
vedinoglasov prisotnih.
Upravni odbor lahko n lnzjanje posameznih nalog imenuje komisije, odbore in druga
delovnatelesa.Njihove nalogi sievito ilanov in predsdnite atnei upravni odbor-dlani teh
delovnihteles solahko le dlani dru5tva. Za svoje delo so komisije, odbori, in drugadelovna
telesaodgovorni upravnemuodboru. Izjemoma lahko druSwo povabi k sodelovanjuk delu
komisij, odborov in drugih delovnihtelesannanjesoddavce.
Dru5tvo lahko ustanovi tudi sekcije- Sekcije so metoda dela druStva, organizirane po
interesnemprincipu dlanov druitva Ustanovijih upravni odbor na pobudo dlanov druStva.
Sekcije niso pravne osebein momjo delati v sHadu s sfatutomdru5wa. Za svoje delo so
sekcije odgovorneuprauremuadboru.
23. dlen
Upravniodborima naslednjepristojnostt:
o sklicujeobdnizbor druStvainzanjpripraviporodila,
o
izvr5ujesklepeobdnegazbor4
O
skrbi za materialnofinandnoposlovanjein sredstvadrultva
a
ustanavlja in ukinja odbore, komisije in druga delovna telesa za izrrrlevanje
nalogin imenujenjih 61ane,
posameznih
a
odlodao opravljanjupridobitnedejavnostidru5tva,
o
odlodao vsehdrugih druStvetrihzadevahvokviru dolodil teh pravil,
druStvq
o
upravljas premoZenjem
premidnin,
prodaji
o
odlodao nakupuin
o
pripravi predlogfinandnegaplanain zakljudnegaraduna"
a
izme.ddlanovupravnegaodborairnenujetajnika in blagajnikadruStva,
a
enkratletno, ob zakljudkuleta dolo€aviSinoElanarine-

Nadzorni

o d b o r:
24. dlen

Nadzorni odbor Stejetri ilane, ki jih izvoli obini fur za dobo ftirih let, Predsednika
odboraiolo6ijo Elaniizmedsebena woji prvi seji.Nadzorniodborje sklepden,
nadzornega
6e so na seji prisotni vsi trije dlani. Veljavne sklepe sprejemaz vedinoglasovprisotnih.

25. Elen
Naloga nadzornegaodbora je sprqmtjati delo vseh organov druSwa,ugotavljati zakonitost
,pr":J,in sklepov-in stalno nadzorovati finanino materialno poslovanje dru5wa. Nadzorni
odbor enkratletno poroia obdnernu *oru, kateremuje tudi odgovorenza svoje delo. elani
nadzornegaodbora ne morejo biti trkrari dlani upravnegaodbora.rahko sodelujejona sejah
upravnegaodbora,ne morejo paodlo[atiPredsednik.
26.6len
predsednik druItva je izvoljen za **t leta in zllstapadru*vo kot pravno osebo ter je
jih poveri na
odgovorenza znkoiito delo drustva.Predsednikopravlja nalogedruStvq ki mu
osiovi teh pravil obdni zbor. Za svoje delo je odgovoren obinemu zboru in upravnemu
odboru.Kofpredsednikupravnegaodborasklicuje sejetegaorgan4 pripravlj_adnevneredein
vodi njegovo d"to. PredsdnikJe odgovorenza delovanje druStvav skladu s statutom in
pravnimredomRepublikeSlovenijeV odsotnostipredsednikanadorneiia podpredsednikdruStva,ki ga izvoli obdni zbot za dabo
Stirihlet.
27. ()ea
NapredlogpredsednikadruSwalahkoupravniodborizmeddlanovupravnegaodboraimenuje
tajnika OtiSwa, ki organizira in vodi strokovno delo dru5tva ter pomagapredsednikupri
oiravljanju njegovih nalog. Tajnika je mogode T:r4ol&rtiatdi za delo in strokovno pomod
drugim organomdruSwato O"lo*im telesonndnr5tq ki j1h n opravljanje posameznih
nalig ustaiovi in imenujeupravni odbor dru$wa.Tajnik opravlja funkcrjo do potekamandata
dlanaupravnegaodbora-inji nsvoje delo odgovorenupravnemuodboruin obdnemuzboru-

D i s c i p l i n s ka

ko mi si j

a:
28.dlen

dlane disciplinskekomisijevoli obdni zhot zadoboSfirihlet. Sstavljajo jo tnje dlani Cla$
izmedsebeizvolijo predsednikana svoji prvi seji. Sestajase po potrebi na podlagi pisnih
zahtevdlanovali organovdruSwaDisciplinskakomisija vodi postopekin izreka discipliaskeukepe v skladuz disciplinskim
prauiinitom. Discipiinskakomisijaje sklepin4 de so na seji prisotnivsi trije 61ani.Veljavne
prisotnih.Za svojedeloje odgovornaobdnemuzboru dru5tva.
rtt.p" sprejemar
""dino
29, Elen
Disciplinskekr5itve,ki jih obravnavadisciplinskakomisij4 so naslednje:
. kr5itve dolodbstatuta,

o nevestnoin lahkomiselnosprejemanjein izw5evanje sprejetih zadolLitevin funkcij v
druStvu,
o neizwsevanjesklepovorganovdruStva,
o dejanja,ki kakorkoliSkodujejougledudru5wa'
30. dlen
Disciplinskiukrepi,ki jih po izvedenempostopkuizreie disciplinskakomisijaso:
o opomirL
o javni opomin,
r izkljui,itev.
Zopersklep, h,tga izAa disciplinskakomisija, ima prizadeti pravico pritoZbena obdni zbor,
ski organ.
kot drugostopenj

V. FINANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJEDRUSTVA
31.dlen
Viri dohodkov
o dlanarina
o darila"volila,
. dohodekiz dejavnostidru$tvain naslovamaterialnihpravic,
o prispeveksponzorjevin simpatizerjev,
o javna sredstva"
o drugiviri.
de druiwo pri opravljanjusvoje dejavnostiustvari prmeiek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti zalwajaqe svojedejavnosti,za kateroje bilo ustanovljeno.
vsaka detitevpremozenjadruFtvamednjegovedlaneje nidna.
32.()en
DruIwo ra4olagas finandnimi sredswiv skladus programomin letnimi finandnimi plani, ki
jih sprejmebue"i zbor. Na rdnem obdnemzboru dlanivsakoleto obravnavajoin sprejmejo
zakljudniradun.
33.dlen
Finandnein materialnelistine podpizujetapredsednikin poobhseenidlan upravnegaodbora.
Finandnoin materialnoposlovanjemorabiti v skladuz veljavnimipredpisis tegapodrodja.
Poroiilo o poslovanjupripravi nadzorniodborDrustvo ima woj transakcijskirabrn pri komercialnibanki.

in
Vsak dlan druStva ima pravico vpogleda v finandno in materialno dokumentacijo
poslovanjedruStva.
Za pomad pri urejanju finanEno materialnih zadev lahko zaprosi dru5tvo finandnega
strokovnjaka-vskladuz veljavno zakonod{o s podroffa delovnegaprava34. dlen
inventurno
Druitvo ima premidnoin nepremidnopremoZenje,ki je kot last druitva vpisanov
odbora.
upravnega
podlagi
sklepa
knjigo. premidnopremoZenjlselahkokupi ali odtuji le na
Nepiemidnopremizenjepase lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepaobdnegazbora.
35.dlen
enostavnega
Poslovne knjige in finandne evidence dru5Wa se vodijo po sistemu
knjigovodswa.

VI. PRENEHANJEDRUSTVA
36. dlen

Dru5wo lahko preneha.
. po sklepuobdnegazbortz vedinoglasovprisotnihdlanov,
. s spojitvijo z drugim dru5tvom,
. s pripojiwdo k drugemudruStvu,
r s stedajem,
o na podlagisodneodlodbeo prepovedidelovanja,
o po samemzakonu.
V primeruprenehanjadruStvasepremoienjedru&va prenss'na TuristidnoNezo Slovenije

