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Murska Sobota, 2016 



Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 61/2006 z ustreznimi spremembami 

in dopolnitvami) in Statuta Združenja Pomurske akademsko znanstvene unije, je skupščina 

PAZU na svoji seji dne 20.2.2016 sprejela prečiščeno besedilo Statuta Združenja Pomurske 

akademsko znanstvene unije, ki obsega: 

 

- Statut Združenja Pomurske akademsko znanstvene unije z dne 22. 7. 2009, 

- Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja Pomurske akademsko znanstvene unije z 

dne 22. 3. 2014 in 

- Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja Pomurske akademsko znanstvene unije z 

dne 20. 2. 2016 

 

 

 

STATUT  

ZDRUŽENJA POMURSKA AKADEMSKO ZNANSTVENA UNIJA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Združenje Pomurska akademsko znanstvena unija (v nadaljevanju s skrajšanim imenom: 

PAZU), je regionalna znanstvena in umetnostna organizacija. Njeni člani so pomurski doktorji 

znanosti in vrhunski umetniki. 

 

2. člen 

 

PAZU je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Murski Soboti. 

PAZU ima svoje transakcijske račune odprte pri poslovnih bankah, ki jih določi predsedstvo. 

 

3. člen 

 

PAZU ima svoj pečat, ki ima stiliziran napis PAZU, spodaj pa napis ZDRUŽENJE 

POMURSKA AKADEMSKO ZNANSTVENA UNIJA. Predsednik lahko uporablja svoj pečat z 

dodatnim napisom Predsednik. 

 

4. člen 

 

Delo PAZU je javno. Svoje članstvo društvo obvešča s tem, da so poročila in zapisniki vseh 

organov društva javno dostopni in na vpogled članom PAZU. Javnost obvešča preko medijev, 

z letnimi publikacijami in preko spletnih strani. 

 

5. člen 

 

PAZU sodeluje s SAZU in drugimi akademijami znanosti in umetnosti, univerzami ter 

znanstveno raziskovalnimi ustanovami, gospodarskimi organizacijami ter s posameznimi 

znanstveniki in umetniki doma in v tujini. 

 

II. NAMEN IN NALOGE PAZU 

 

6. člen 

 



PAZU neguje, spodbuja in pospešuje znanost in umetnost ter s svojo dejavnostjo prispeva k 

razvoju znanstvene misli in umetniške ustvarjalnosti v Pomurju s tem, da: 

 obravnava temeljna in aplikativna vprašanja znanosti in umetnosti; 

 sodeluje pri oblikovanju regionalne politike znanstveno-raziskovalne dejavnosti in 

umetniškega ustvarjanja; 

 daje ocene, predloge in mnenja o stanju, razvoju in pospeševanju znanosti in umetnosti, 

organizaciji znanstveno-raziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja; 

 sodeluje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj; 

 podpira znanstvene, kulturne in umetnostne dejavnosti v Pomurju; 

 spodbuja znanstvene in umetnostne dejavnosti pripadnikov madžarske narodne 

skupnosti v Sloveniji; 

 ustvarja možnosti za znanstveno-raziskovalno in umetnostno delo svojih članov; 

 izbira prejemnike nagrad, ki jih razpisuje Pomurska izobraževalna fundacija, regijska 

štipendijska shema, ustanova; 

 organizira raziskovalno delo, tudi v sodelovanju z univerzami in drugimi raziskovalnimi 

organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za razvoj Pomurja; 

 organizira krožke, delavnice in konference na področju znanstvene, raziskovalne in 

kulturne dejavnosti v Pomurju; 

 izdaja znanstvena dela, periodične publikacije, zbornike, poročila, biografije in 

bibliografije;  

 objavlja monografije svojih članov in sodelavcev; 

 opravlja dejavnosti produkcije filmov, video filmov in televizijskih oddaj; 

 organizira znanstvena posvetovanja, predavanja ter umetniške razstave; 

 razvija, pospešuje in uresničuje sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami; 

 izvaja in opravlja raziskovalno, razvojno in umetniško dejavnost. 

PAZU opravlja naslednjo pridobitno dejavnost: 

 J58.140 - izdajanje revij in druge periodike. 

7. člen 

 

PAZU podeljuje nagrade in priznanja v skladu s pravilnikom o nagradah in priznanjih, ki ga 

sprejme predsedstvo PAZU. 

 

8. člen 

 

 

III. ČLANSTVO PAZU 

 

9. člen 

 

Članstvo v PAZU je regionalno in družbeno priznanje. PAZU ima častne, redne in izredne 

člane. Redni člani imajo pravico do naziva »pomurski akademik«. 

 

Članstvo v PAZU je prostovoljno. 

 

 

10. člen 

Redni član PAZU je lahko doktor znanosti, ki je rojen, živi ali je živel v Pomurju in znanstveno 

odličnost izkaže z izvirnim znanstvenim člankom v znanstveni publicistiki PAZU. Redni član 



PAZU je lahko tudi vrhunski umetnik, ki je rojen, živi ali je živel v Pomurju. 

Za izrednega člana PAZU je lahko izvoljen doktor znanosti ali vrhunski umetnik, ki ne izhaja 

iz Pomurja, je pa dejavno povezan s Pomurjem ali je ustvaril posebno pomembna dela na 

področju znanosti ali umetnosti. 

Za častnega člana PAZU je lahko izvoljen redni član PAZU, ki je s svojim znanstvenim ali 

umetniškim delom izjemno pripomogel k razvoju stroke in ugledu PAZU. 

 

 

10. a člen 

Za vrhunskega umetnika se šteje umetnik, ki mu je bila podeljena najvišja državna nagrada ali 

druga primerljiva nagrada ali priznanje pomembnih umetniških del s strani univerze, pa tudi 

umetnik, čigar delo je v stroki ocenjeno kot vrhunski dosežek nacionalnega ali mednarodnega 

pomena. 

 

 

11. člen 

O sprejemu v redno in izredno članstvo odloča predsedstvo PAZU.  

Kandidate za redne in izredne člane lahko predlaga vsak član PAZU. 

Kandidat za rednega ali izrednega člana PAZU pošlje predsedstvu PAZU pristopno izjavo z 

nominacijo člana PAZU in potrdila o izpolnjevanju pogojev. 

 

 

 

12. člen 

 

Častne člane voli predsedstvo PAZU.  

Kandidata za častnega člana lahko predlaga vsak redni član PAZU.  

Predlog za častnega člana mora biti pripravljen v pisni obliki in mora vsebovati ustrezno 

predstavitev kandidatov z njegovimi biografskimi in bibliografskimi podatki. Podana mora biti 

utemeljitev, ki vsebuje oceno njegovega znanstvenega oziroma umetniškega dela. 

 

13. člen 

 

(črtan) 

 

14. člen 

 

Častni član obdrži ob izvolitvi tudi redno članstvo z vsemi pravicami in dolžnostmi, ki 

izvirajo iz tega statuta. 

 

15. člen 

 

Postopek sprejema v redno in izredno članstvo ter volitve častnih članov ureja posebni 



pravilnik, ki ga sprejme predsedstvo PAZU. 

 

16. člen 

 

Sprejem novih rednih in izrednih članov ter izvolitev častnih članov PAZU se slovesno objavi 

na skupščini PAZU. Pri tem predsednik PAZU izroči novim in novoizvoljenim članom diplomo 

o članstvu. 

 

Diploma se lahko izroči tudi ob drugi priložnosti. 

 

17. člen 

 

Člani PAZU imajo pravice in dolžnosti, ki izvirajo iz tega statuta. Člani uresničujejo svoje 

članske pravice in dolžnosti predvsem s tem, da: 

 ustvarjalno delujejo na znanstvenem ali umetnostnem področju; 

 uživajo podporo PAZU pri znanstvenem raziskovanju ali umetniškem ustvarjanju; 

 za svoje znanstveno ali umetniško delo lahko uporabljajo sredstva in naprave PAZU v 

okviru materialnih in prostorskih možnosti PAZU;    

 sodelujejo pri delu in uresničevanju programa PAZU; 

 sodelujejo pri delu delovnih teles, področij in organov PAZU, katerih člani so; 

 volijo in so voljeni v organe PAZU ter njenih področij in delovna telesa; 

 imajo predavanja ali razstave, ki jih prireja PAZU; 

 objavljajo svoja dela v publikacijah PAZU; 

 kot pristopnino prispevajo v biblioteko PAZU en izvod doktorske disertacije; 

 izvajajo druge aktivnosti povezane z delovanjem PAZU. 

 

18. člen 

 

Člani PAZU imajo na podlagi sklepa predsednika PAZU pravico do nadomestila stroškov. 

 

Posameznim članom organov PAZU se lahko izplača nagrada za delo. O višini nagrade odloča 

predsedstvo. 

 

 

19. člen 

 

O vsakem članu se vodi dokumentacija, ki obsega tudi članski list. Ta vsebuje pomembnejše 

podatke o življenju in znanstvenem ali umetniškem delu člana. Navodila za sestavo in 

dopolnjevanje članskega lista predpiše predsedstvo PAZU. 

 

20. člen 

 

Članstvo v PAZU preneha: 

1. s prostovoljnim izstopom; 

2. z izključitvijo; 

3. s smrtjo; 

4. prenehanjem delovanja PAZU. 

 

Član prostovoljno izstopi iz PAZU, če predsedstvu pošlje pisno izjavo o izstopu. Za dan izstopa 

iz PAZU se šteje dan, ko je predsedstvo PAZU prejelo izjavo. 

 



Na podlagi izrečenega pravnomočnega ukrepa častnega razsodišča se šteje, da je član izključen 

iz PAZU. Člana lahko na predlog predsedstva izključi tudi skupščina. 

IV. ORGANI PAZU 

 

21. člen 

 

Organi PAZU so: 

1. skupščina, 

2. predsedstvo; 

3. nadzorni odbor; 

4. častno razsodišče. 

 

Znanstvena in umetnostna dejavnost PAZU se izvaja v okviru področij. 

 

Za uresničevanje posameznih nalog lahko ustanavlja PAZU stalna ali občasna telesa, v katera 

vključuje poleg članov PAZU tudi druge znanstvenike in umetnike. 

 

22. člen 

 

Skupščina 

 

Skupščina je najvišji organ PAZU, ki ga sestavljajo redni člani PAZU. Pri delu skupščine lahko 

sodelujejo tudi izredni člani PAZU, vendar nimajo pravice glasovanja. 

 

Zasedanje skupščine je javno. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje 

predsednik PAZU v imenu predsedstva. 

 

Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega odbora ali na 

zahtevo tretjine rednih članov PAZU. Predsedstvo je dolžno sklicati izredno skupščino v roku 

30 (tridesetih) dni po prejemu zahteve za sklic. Če predsedstvo skupščine kljub temu ne skliče, 

jo skliče tisti, ki je zahteval skupščino, mora pa predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. 

Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana. 

 

23. člen 

 

Člani morajo biti seznanjeni o sklicu skupščine in z dnevnim redom najmanj 7 (sedem) dni pred 

skupščino. Skupščina je sklepčna, če prisostvuje več kot polovica rednih članov. 

 

Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po poteku tega časa je 

skupščina sklepčna če je prisotnih najmanj 5 rednih članov PAZU. 

 

24. člen 

 

Glasovanje je praviloma javno. O načinu glasovanja lahko z navadno večino odločijo redni 

člani na sami seji. Sklep skupščine 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 PAZU, je potrebna 2/3 večina 

navzočih glasov. 

 



25. člen 

 

Skupščino vodi predsednik PAZU ali od njega pisno pooblaščen namestnik – redni član PAZU. 

O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in 

zapisnikar. 

 

26. člen 

 

Skupščina PAZU opravlja predvsem naslednje naloge: 

 

 sprejema program dela PAZU; 

 sprejema statut PAZU in njegove spremembe; 

 sprejema pravilnike in druge splošne akte, ki jih v sprejem predlaga predsedstvo; 

 voli in razrešuje predsednika, podpredsednike, člane predsedstva, glavnega tajnika, 

člane nadzornega odbora, člane častnega razsodišča; 

 odloča o ustanavljanju in ukinitvi področij; 

 za uresničevanje nalog PAZU ustanavlja raziskovalne zavode in druge organizacije; 

 sprejema finančni načrt in letno poročilo PAZU; 

 opravlja nalogo arbitra v sporih med predsedstvom in drugimi organi ali člani PAZU; 

 sklepa o prenehanju PAZU; 

 na predlog članov iz PAZU dokončno odloča o izključitvi člana iz PAZU; 

 odloča o drugih zadevah, ki jih v odločanje predlaga predsedstvo ali večina rednih 

članov. 

 

27. člen 

 

Predsedstvo 

 

Predsedstvo je izvršni organ skupščine in vodi delo PAZU med dvema skupščinama po 

programu in sprejetih sklepih skupščine. 

 

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini. 

 

28. člen 

 

Predsedstvo sestavlja pet članov: predsednik, podpredsedniki, ki so predsedniki posameznih 

področij in glavni tajnik.  

 

Mandatna doba članov predsedstva je 4 leta. 

 

Predsedstvo se sestaja na sklic predsednika ali njegovega namestnika. Na sestanke predsedstva 

so lahko vabljene tudi druge osebe, da dajejo podatke in mnenja. 

 

Predsedstvo je sklepčno, če so prisotni vsaj trije člani. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje 

večina navzočih članov predsedstva. 

 

29. člen 

 

Predsedstvo PAZU zlasti: 

 

 sklepa o sklicu skupščine PAZU in predlaga dnevni red za njeno delo; 



 skupščini izroča v razpravo in odločanje predlog statuta PAZU ali njegovih sprememb; 

 pripravlja dolgoročne programe dela PAZU, ki jih predlaga v razpravo in odobritev 

skupščini PAZU; 

 skupščini predlaga v odločanje predlog finančnega načrta, zaključnega računa in 

investicijskega programa; 

 skrbi za finančno in materialno poslovanje PAZU; 

 upravlja s premoženjem PAZU; 

 sprejema poslovnike, pravilnike in druge akte PAZU; 

 sprejema program tiskanja publikacij; 

 odloča o sprejemu rednih in izrednih članov ter voli častne člane PAZU 

 odloča o nagrajevanju članov in drugih strokovnjakov za posebno delo, ki jim ga je 

naročila PAZU, in o povračilu stroškov, ki so jih imeli pri opravljanju naročenega dela. 

 

 

30. člen 

 

Predsednik PAZU 

 

Predsednik PAZU predstavlja in zastopa PAZU ter odgovarja za zakonitost dela PAZU. 

 

Predsednik je za svoje delo odgovoren skupščini PAZU, v okviru nalog, ki jih opravlja 

predsedstvo, pa tudi predsedstvu PAZU. 

 

Predsednik sklicuje skupščino PAZU in jo vodi, razen pri volitvah funkcionarjev.  

  

Predsednik sklicuje in vodi tudi seje predsedstva PAZU. 

 

31. člen 

 

Predsednik PAZU opravlja zlasti naslednje naloge: 

 

 skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in predsedstva PAZU in opravlja zadeve, ki mu 

jih nalagajo statut, drugi akti PAZU in sklepi skupščine ter predsedstva PAZU: 

 predsednik PAZU je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta PAZU. Pooblastila za 

njegovo izvajanje lahko prenese na podpredsednike in glavnega tajnika: 

 predsednik PAZU je odgovoren za zagotovitev javnosti dela. V ta namen posreduje 

sporočila za javnost, ki so povezana z nalogami in delom PAZU, na lastno pobudo ali po 

naročilu skupščine, predsedstva, ali na predlog področij. Predsednik lahko pooblasti 

posebnega predstavnika za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost 

navedenih podatkov: 

 podpisuje pogodbe o zaposlitvah in druge pogodbe v zvezi s poslovanjem PAZU. 

 

32. člen 

 

V primeru zadržanosti ali odstopa predsednika ga nadomešča eden izmed podpredsednikov, 

katerega določi predsednik. Če predsednik tega ne stori, ga do naslednje skupščine, ko le-ta 

izvoli novega predsednika, nadomešča najstarejši podpredsednik.  

 

33. člen 

 

Predsedniku PAZU pomagajo pri njegovem delu podpredsedniki in glavni tajnik PAZU. 



 

Podpredsedniki opravljajo sporazumno s predsednikom še druge naloge na podlagi tega statuta, 

sklepov skupščine in predsedstva. 

 

Podpredsedniki poleg tega še: 

 

• spremljajo politiko raziskovalne dejavnosti in o njej poročajo PAZU; 

• predlagajo organom PAZU potrebne dejavnosti za pospeševanje znanosti in umetnosti v 

Pomurju; 

• pripravljajo predloge za obravnavanje temeljnih vprašanj znanosti v organih PAZU. 

 

 

 

 

34. člen 

 

Glavni tajnik PAZU: 

 

• pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog; 

• v imenu predsedstva PAZU vodi vse dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje njegovih 

nalog, in daje ustrezne pobude; 

• organizira pripravo sej skupščine in predsedstva PAZU in zanje sporazumno s predsednikom 

PAZU pripravlja dnevni red, predloge in poročila; 

• sodeluje s predsedniki področij, kadar je to potrebno za izvršitev nalog področij in 

usklajevanje njihovega dela; 

• opravlja druge naloge na podlagi statuta in drugih aktov ter na podlagi sklepov skupščine in 

predsedstva PAZU; 

• sodeluje pri urejanju publikacij PAZU; 

• v skladu s pooblastili predsednika opravlja druge naloge povezane z delovanju PAZU. 

 

Če je glavni tajnik zadržan opravlja njegove naloge začasno eden izmed podpredsednikov, ki 

ga določi predsednik PAZU.  

 

35. člen 

 

Predsednika, podpredsednike in glavnega tajnika PAZU izvoli skupščina PAZU z večino 

glasov vseh prisotnih za obdobje štirih let z možnostjo ponovne izvolitve. 

 

36. člen 

 

Nadzorni odbor 

 

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov PAZU ter opravlja nadzor nad 

finančno-materialnim poslovanjem PAZU. Nadzorni odbor poroča enkrat letno skupščini, 

kateri tudi odgovarja za delo. 

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh rednih članov PAZU, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 

(štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni 

združljiva s funkcijo v predsedstvu ali častnem razsodišču. Člani nadzornega odbora so lahko 

člani posameznih področij. 

 



Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Nadzorni odbor odloča z večino 

glasov. V primeru, da je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za katerega je glasoval 

predsednik. 

 

37. člen 

 

Častno razsodišče 

 

Častno razsodišče je sestavljeno iz treh rednih članov PAZU, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 

(štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana častnega razsodišča ni 

združljiva s funkcijo v predsedstvu ali v nadzornem svetu. Člani časnega razsodišča so lahko 

člani posameznih področij. 

 

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na zahtevo članov PAZU ali upravičenih organov 

PAZU. 

 

Častno razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah članov PAZU in članov organov PAZU kot 

organ prve stopnje. 

 

O pritožbah na odločitve častnega razsodišča odloča skupščina kot organ druge stopnje. 

 

38. člen 

 

Področja 

 

Področja PAZU so nosilci nalog PAZU in se oblikujejo za eno ali več področij znanosti in 

umetnosti.  

 

PAZU ima naslednja področja: 

 

1. za družbene in humanistične vede; 

2. za matematične in naravoslovno tehnične vede; 

3. za umetnosti. 

 

Vsako področje vodi podpredsednik, ki ga je za določeno področje izvolila skupščina in je po 

funkciji predsednik področja. 

 

Predsedstvo lahko za eno ali več področij ustanovi raziskovalne, razvojne ali umetniške enote 

oz. skupine. 

  

39. člen 

 

Področja opravljajo naloge PAZU s področja svojih znanstvenih oziroma umetnostnih disciplin. 

Področja v mejah svojega delovnega področja uresničujejo naloge PAZU zlasti s tem, da: 

 

• obravnavajo temeljna vprašanja ustreznih znanstvenih oziroma umetnostnih disciplin; 

• sodelujejo pri oblikovanju politike razvoja znanosti in umetnosti ter izobraževanja; 

• organizirajo razprave, znanstvene sestanke, posvetovanja, predavanja in razstave; 

• podpirajo znanstveno in umetnostno delo svojih članov in skrbijo za izdajanje njihovih 

prispevkov; 

• izvajajo in opravljajo raziskovalno, razvojno ali umetniško dejavnost. 



 

40. člen 

 

Področja kot organizacijske enote PAZU opravljajo tudi naslednja dela: 

 

• imenujejo komisije ali odbore za obravnavo posameznih tem s svojega področja dela; 

• predlagajo svoje predstavnike za zborovanja, sestanke, odbore in komisije znanstvenikov ali 

umetnikov, ki jih organizira PAZU ali na katere je PAZU vabljena; 

• imenujejo strokovne referente za oceno del, ki so predložena za objavo v publikacijah 

PAZU; 

• sprejemajo znanstvena in umetniška dela in jih predlagajo predsedstvu PAZU v odobritev 

za tisk; 

• opravljajo druge naloge na podlagi statuta, sklepov skupščine PAZU in predsedstva PAZU; 

 

 

41. člen 

 

Člani področij so lahko vsi člani PAZU ustrezne znanstvene ali umetnostne usmeritve. Vsak 

redni in izredni član PAZU je član enega področja. 

 

42. člen 

 

Delo področja vodi predsednik področja, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.  

Podpredsednika področja izvolijo za dobo 4 (štirih) let z možnostjo ponovne izvolitve člani 

področja izmed svojih rednih članov. 

 

43. člen 

 

Področje sklepa in odloča na sejah. 

 

Sejo področja skliče in vodi predsednik področja. Na sejo vabi člane z navedbo dnevnega reda 

vsaj teden dni pred sejo. 

 

Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov področja. V nasprotnem primeru se počaka pol 

ure in seja je sklepčna, če so na njej prisotni najmanj 3 člani. Na seji se odloča z večino glasov 

navzočih članov. Če je število glasov za in proti enako, odloča glas predsednika področja. 

 

Na seji se piše zapisnik na način, ki ga določi področje. 

 

Predsednik področja mora sklicati sejo področja v osmih dneh, če to zahtevajo najmanj trije 

člani področja in navedejo zadevo, o kateri naj se razpravlja na seji. 

 

44. člen 

 

Druge organizacijske enote PAZU 

 

Knjižnica: 

• zbira, ureja, hrani in restavrira knjižnično gradivo; 

• vodi knjižnično inventarizacijo, katalogizacijo, klasifikacijo in indeksiranje; 

• obvešča člane PAZU in druge interesente o novih knjižnih pridobitvah; 



• izposoja knjige in drugo gradivo, ki ga hrani; 

• lahko ima javno čitalnico; 

• aktivno sodeluje v kooperativnem bibliografskem sistemu; 

• zamenjuje publikacije PAZU s publikacijami tujih akademij ter s publikacijami domačih in 

tujih ustanov; 

• opravlja vsa dokumentacijska opravila za PAZU, vključno z avtomatsko obdelavo 

podatkov; 

 

Knjižnico vodi vodja knjižnice, ki ga imenuje in razrešuje predsedstvo PAZU. 

 

Z navedeno dejavnostjo se PAZU ukvarja za potrebe svojih članov in nepridobitno ter v 

skladu z veljavnimi predpisi. 

 

V. DISCIPLINSKI POSTOPEK 

45.člen 

 

Disciplinski postopek 

 

Disciplinski postopek se vodi v skladu s posebnim pravilnikom. 

 

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

 

46. člen 

 

Viri dohodkov PAZU so: 

 

1. članarina; 

2. darila, volila; 

3. dohodek iz dejavnosti PAZU in naslova materialnih pravic; 

4. prispevki sponzorjev in donatorjev; 

5. javna sredstva; 

6. drugi viri. 

 

47. člen 

 

Če pri opravljanju svoje dejavnosti PAZU ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 

porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena. 

Vsaka delitev premoženja oz. sredstev med člane PAZU je nična. 

 

48. člen 

 

PAZU razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih 

sprejme skupščina. Na redni skupščini redni člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno 

poročilo. 

 

49. člen 

 



Finančno in materialno poslovanje PAZU se vodi v skladu s pravilnikom o finančnem in 

materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva. 

 

Raziskovalna, razvojna ali umetniška dejavnost je vodena stroškovno ločeno od ostalih 

dejavnosti PAZU. 

 

50. člen 

 

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje PAZU, 

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 PAZU najame ali zaposli finančnega 

strokovnjaka. 

 

51. člen 

 

PAZU ima premično in nepremično premoženje, ki je kot njena last vpisana v inventarno 

knjigo. 

 

Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve 

predsednika, premično premoženje večje vrednosti in nepremičnine pa na podlagi sklepa 

predsedstva. 

VII. PRENEHANJE PAZU 

 

52. člen 

 

PAZU lahko preneha na podlagi: 

 

1. sklepa skupščine z 2/3 večino navzočih članov; 

2. samega zakona. 

 

V primeru prenehanja PAZU preide po poravnavi vseh obveznosti njeno premoženje pravnemu 

nasledniku ali drugi sorodni organizaciji, ki se navede v sklepu, v katerem se ugotavlja, da je 

PAZU prenehala obstajati. V kolikor tak sklep ni sprejet, premoženje preide na MO Murska 

Sobota. 

 

Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 

 

O sklepu o prenehanju PAZU mora zastopnik PAZU v 30 dneh obvestiti pristojni upravni 

organ. Sklepu o prenehanju PAZU je potrebno priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi 

PAZU, iz katerih je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti PAZU, višina javnih 

sredstev, njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja PAZU na drugo organizacijo ali 

lokalno skupnost. 

 

 

53. člen 

 

V skladu s tem statutom ima PAZU predvsem še naslednje splošne akte: 

1. pravilnik o nagradah in priznanjih 

2. pravilnik o volitvah 



3. navodilo o članski listi 

4. disciplinski pravilnik 

5. pravilnik o finančnem in materialnem poslovanju. 

 

Splošni akti PAZU morajo biti usklajeni z novim statutom najpozneje v roku pol leta po 

sprejemu sprememb statuta PAZU. 

 

Statut Združenja Pomurske akademsko znanstvene unije z dne 22.7.2009 vsebuje 

naslednjo končno določbo 

VIII. KONČNA DOLOČBA 

54. člen 

 

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina PAZU in potrdi pristojni organ Upravne enote. 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut z dne 29. 11. 2002. 

Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja Pomurske akademsko znanstvene unije z 

dne 22.3.2014 vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo: 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

14. člen 

Predsedstvo PAZU sprejme v roku šestih mesecev po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev statuta 

pravilnik s katerim uredi postopek včlanitve rednih članov in izvolitev izrednih ter častnih članov.  

 

15. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina PAZU 

uporabljati pa se začnejo, ko pristojni organ Upravne enote ugotovi njihovo skladnost z 

Zakonom o društvih. 

Spremembe in dopolnitve Statuta Združenja Pomurske akademsko znanstvene unije z 

dne 20.2.2016 vsebujejo naslednjo končno določbo: 

KONČNA DOLOČBA 

9. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme skupščina PAZU uporabljati 

pa se začnejo, ko pristojni organ Upravne enote ugotovi njihovo skladnost z Zakonom o društvih. 

 

 

 

  m.p.  Predsednik PAZU 

   pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC 


