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Na podlagi 2. odstavka 5. člena Zakona o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (PAZU) 

(ZPAZU) (v nadaljnjem besedilu ZPAZU) (Uradni list RS, št. 43/2022) je skupščina PAZU na 

svoji seji dne 16. 04. 2022 sprejela besedilo Statuta Pomurske akademsko - znanstvene 

unije, ki obsega: 

 

 

STATUT POMURSKE AKADEMSKE-ZNANSTVENE UNIJE (PAZU)  
 

 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Ustanoviteljica Pomurske akademsko-znanstvene unije, skrajšano PAZU, je Republika 

Slovenija in je ustanovljena z Zakonom o Pomurski akademsko-znanstveni uniji (ZPAZU) 

(Uradni list RS, št. 43/2022). 

 

V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 

nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola. 

 

2. člen 

 

PAZU je regionalna institucija, ki združuje doktorice in doktorje znanosti različnih ved (v 

nadaljnjem besedilu: doktorji znanosti), druge raziskovalke in raziskovalce (v nadaljnjem 

besedilu: raziskovalci) in vrhunske umetnice in umetnike (v nadaljnjem besedilu: vrhunski 

umetniki).  

 

 

II. STATUS, IME IN SEDEŽ 

 

3. člen 

 

PAZU je neposredni proračunski uporabnik, pravna oseba javnega prava s pravicami, 

obveznostmi in odgovornostjo, ki jih določajo ZPAZU in drugi predpisi ter avtonomni akti, 

pomembni za njeno upravljanje in delovanje ter statut PAZU. 

 

PAZU zastopa in predstavlja predsednik PAZU. 

 

Vlada Republike Slovenije za obveznosti PAZU ne odgovarja. 

 

Za obveznosti, v zvezi s svojim poslovanjem, odgovarja PAZU z vsem svojim premoženjem. 

 

4. člen 

 

Ime PAZU je: Pomurska akademsko - znanstvena unija.  

 

Skrajšano ime je: PAZU 
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5. člen 

  

Sedež PAZU je v Murski Soboti. 

 

6. člen 

 

PAZU je vpisana v sodni register. 

 

 

III. NALOGE 

 

7. člen 

 

Naloge PAZU so prvenstveno namenjene razvoju Pomurja, določene so v 3. členu ZPAZU 

in v tem statutu in so:  

• obravnavanje temeljnih in aplikativnih vprašanj znanosti in umetnosti; 

• sodelovanje pri oblikovanju regionalne in nacionalne politike znanstvenoraziskovalne 

dejavnosti, umetniškega ustvarjanja in izobraževanja; 

• podajanje ocen, predlogov in mnenja o stanju, razvoju in pospeševanju znanosti in umetnosti, 

organizaciji znanstvenoraziskovalnega dela in umetniškega ustvarjanja; 

• sodelovanje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj;  

• podpiranje znanstvene, kulturne, izobraževalne in umetnostne dejavnosti v Pomurju in širše; 

• spodbujanje znanstvene, izobraževalne in umetnostne dejavnosti pripadnikov madžarske 

narodne skupnosti v Sloveniji; 

• ustvarjanje možnosti za znanstvenoraziskovalno, izobraževalno in umetnostno delo svojih 

članic in članov (v nadaljnjem besedilu: člani); 

• organiziranje izobraževanja in raziskovalnega dela, tudi v sodelovanju z univerzami in 

drugimi znanstvenoraziskovalnimi organizacijami, zlasti na področjih, ki so pomembna za 

razvoj Pomurja; 

• ustanavljanje zavodov na področju izobraževanja, znanstvene, raziskovalne in kulturne 

dejavnosti v Pomurju; 

• uveljavljanje vloge in vpliva znanosti in umetnosti v družbi nasploh in pri obravnavanju 

gospodarskih vprašanj ter razvoja; 

• ocenjevanje in podajanje mnenja o stanju v znanosti, raziskovanju in izobraževanju; 

• obravnavanje temeljnih vprašanj inovativnosti in organiziranosti gospodarstva z 

znanstvenoraziskovalnega vidika; 

• sodelovanje pri oblikovanju raziskovalne, izobraževalne, tehnološke in inovacijske politike; 

• predlaganje ukrepov za dvig inovativnosti, povečanje kakovosti raziskovalno razvojnega dela 

in za pospeševanje prenosa raziskovalnih dosežkov v gospodarstvo; 

• razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih njenega delovanja; 

• sodelovanje pri obravnavi splošnih družbenih in gospodarskih vprašanj;  

• izbiranje prejemnikov nagrad, ki jih razpisuje Pomurska izobraževalna fundacija, regijska 

štipendijska shema, ustanova;  

• organiziranje krožkov, delavnic in konferenc na področju znanstvene, raziskovalne in kulturne 

dejavnosti v Pomurju in širše;  

• izdajanje znanstvenih del, periodične publikacije, zbornikov, poročil, biografij in bibliografij in 

drugih strokovnih del;  
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• opravljanje dejavnosti produkcije filmov, video filmov in televizijskih oddaj;  

• organiziranje znanstvenih posvetovanj, predavanj ter umetniških razstav;  

• razvijanje, pospeševanje in uresničevanje sodelovanja z drugimi sorodnimi organizacijami;  

• izvajanje raziskovalne, razvojne in umetniške dejavnosti. 

 

Znanstvena in umetnostna dela se izvajajo v okviru področij.  

 

8. člen 

 

Za uresničevanje nalog, PAZU lahko ustanavlja delovna telesa, v katera vključuje poleg 

svojih članov tudi zunanje sodelavke in sodelavce.  

 

Delovna telesa ustanavlja in ukinja Predsedstvo PAZU. 

 

9. člen 

 

Delo PAZU je javno. PAZU obvešča javnost o svojem delu: 

• z izdajanjem znanstvenih in strokovnih del in monografij, periodičnih publikacij, zbornikov 

posvetov in konferenc, z bibliografijami svojih članov in z objavami v javnih medijih; 

• z organizacijo posvetov, konferenc, okroglih miz in drugih srečanj ter javnih predavanj. 

 

10. člen 

 

PAZU sodeluje s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti ter drugimi akademijami, 

Združenjem Pomurske akademsko znanstveno unijo, univerzami ter znanstveno 

raziskovalnimi ali kulturnimi ustanovami, gospodarskimi in drugimi organizacijami ter s 

posameznimi doktorji znanosti, znanstveniki in umetniki doma in v tujini. 

 

Področja izvajanja nalog PAZU 

 

11. člen 

 

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

umetnosti. 

 

PAZU ima naslednja področja: 

• za družbene in humanistične vede; 

• za matematične in naravoslovno tehnične vede; 

• za umetnosti. 

 

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

je po funkciji predsednik področja. 

 

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

enote – projektne skupine, ki jih vodi vodja projekta. Vodjo projekta imenuje predsedstvo. 

Projektna skupina izvaja projekt, ki ga potrdi predsedstvo iz področja. 
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12. 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. 

 

13. 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. 

 

14. člen 

 

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

 

15. 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. 

 

16. 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 ali po dogovoru z večino članov področja. 

 

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. V primeru neodločenega izida glasovanja velja sklep, za katerega je 

glasoval predsednik področja. 
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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. 

 

 

IV. ČLANI PAZU 

 

17. člen 

 

V PAZU so lahko imenovani doktorji znanosti, raziskovalci in vrhunski umetniki, ki so s svojim 

delom prispevali k razvoju Pomurja. Članstvo v PAZU je družbeno priznanje. PAZU ima 

častne, redne in izredne člane. Redni člani imajo pravico do naziva »pomurski akademik«. 

Članstvo v PAZU je prostovoljno. Za izvolitev za člana PAZU so določeni pogoji v 18. členu. 

 

18. člen 

 

Za izvolitev člana PAZU so določeni naslednji pogoji: 

• Za rednega člana PAZU je lahko imenovan doktor znanosti, raziskovalec ali vrhunski 

umetnik, ki je ustvaril stvaritve s področja znanosti in umetnosti, zelo pomembne za 

Pomurje in Slovenijo. 

• Za izrednega člana PAZU je lahko imenovan doktor znanosti, raziskovalec ali 

vrhunski umetnik, ki je ustvaril pomembna dela, ki imajo predvsem vpliv na razvoj 

znanosti in umetnosti Pomurja in Slovenije. 

• Za častnega člana PAZU je lahko imenovan, kdor je s svojim življenjskim 

znanstvenim, raziskovalnim ali umetniškim delom obogatil znanost oziroma umetnost 

predvsem na slovenskem in pomurskem območju. 

 

19. 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. 

 

20. člen 

 

O sprejemu v redno in izredno članstvo odloča Skupščina PAZU na predlog predsedstva 

PAZU. Kandidate za redne oziroma izredne člane lahko Predsedstvu predlaga vsak redni 

član PAZU. Predlagatelj mora predlog pisno obrazložiti. 

 

Za rednega oziroma izrednega člana PAZU je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz prve 

oziroma druge alineje 18. člena. Imenovanje se izvede v obliki volitev. 

 

Rednega oziroma izrednega člana izvoli skupščina z večino glasov prisotnih članov. 
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21. člen 

  

Častne člane imenuje Skupščina PAZU na predlog predsedstva PAZU. Kandidata za 

častnega člana lahko Predsedstvu predlaga vsak redni član PAZU. Predlagatelj mora predlog 

pisno obrazložiti. 

 

Za častnega člana PAZU je lahko imenovan kdor izpolnjuje pogoje iz tretje alineje 18. člena. 

Imenovanje se izvede v obliki volitev. 

 

Častnega člana izvoli skupščina z dvotretinjsko večino glasov prisotnih članov. 

 

22. člen 

 

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

izvirajo iz tega statuta.  

 

23. člen 

 

Mandat izrednega, rednega in častnega člana je doživljenjski. 

 

24. člen 

 

Sprejem novih rednih in izrednih članov ter imenovanje častnih članov PAZU se slovesno 

objavi na skupščini PAZU. Pri tem predsednik PAZU izroči novoizvoljenim članom diplomo o 

članstvu. Diplome o članstvu predsednik PAZU izroči tudi članom ustanovne skupščine na 

prvi redni seji skupščine. 

 

Diploma se lahko izroči tudi ob drugi priložnosti. 

 

25. člen 

 

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;  

• imenujejo in so imenovani v organe PAZU ter njenih področij in delovna telesa;  

• imajo predavanja ali razstave, ki jih prireja PAZU;  

• objavljajo svoja dela ali v soavtorstvu v publikacijah PAZU;  

• kot pristopnino prispevajo v biblioteko PAZU en izvod doktorske disertacije;  

• zahtevajo sklic skupščine in predlagajo v obravnavo vprašanja s področja dela PAZU 

• izvajajo druge aktivnosti povezane z delovanjem PAZU, predvsem pa sodelujejo pri izvajanju 

programov PAZU. 
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26. člen 

 

Članstvo v PAZU preneha:  

 

1. s prostovoljnim izstopom;  

2. z izključitvijo;  

3. s smrtjo;  

4. s prenehanjem delovanja PAZU.  

 

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

izstopa iz PAZU se šteje dan, ko predsedstvo PAZU na prvi seji po podani izjavi ugotovi 

prostovoljni izstop člana. 

Člana PAZU na predlog predsedstva izključi Skupščina PAZU. Član je lahko izključen, če ne 

deluje v skladu z nalogami PAZU določenimi v 8 členu statuta in 3. členu ZPAZU ali škoduje 

ugledu PAZU. 

 

V. UPRAVLJANJE PAZU 

 

27. člen 

 

Organi PAZU so skupščina PAZU, predsedstvo PAZU in predsednik PAZU. Predsednik 

PAZU je hkrati predsednik predsedstva PAZU. PAZU ima tudi nadzorni odbor in častno 

razsodišče.  

 

Skupščina 

 

28. člen 

 

Skupščina PAZU je organ upravljanja PAZU in jo sestavljajo vsi člani (redni, izredni in častni 

člani) PAZU. 

 

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

sklicuje predsednik PAZU v imenu predsedstva, najmanj enkrat letno. 

 

Izredno skupščino skliče predsednik PAZU po sklepu predsedstva, na zahtevo nadzornega 

odbora ali na zahtevo tretjine vseh 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. Ob sklicu mora predložiti dnevni 

red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana. 

 

29. člen 

 

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

pred skupščino. Izjemoma, zaradi potrebe po hitrem odločanju, se 7 dnevni rok za seznanitev 

seje skupščine in prejema gradiva lahko skrajša, vendar ne sme biti krajši od 2 dni.  

Skupščina je sklepčna, če prisostvuje več kot polovica vseh članov PAZU.. 
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Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po poteku tega časa 

je skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 članov PAZU. 

 

30. člen 

 

Glasovanje je praviloma javno. O načinu glasovanja lahko odločijo člani z večino glasov na 

sami seji skupščine. Sklep skupščine je veljaven, če se zanj odloči več kot polovica navzočih 

članov. Vsak član ima en glas. 

 

Za odločanje o spremembi statuta ali prenehanja delovanja PAZU, je potrebna 2/3 večina  

glasov navzočih članov. 

 

31. člen 

 

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

PAZU. O poteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik PAZU in zapisnikar. 

 

32. člen 

 

Skupščina PAZU ima naslednje pristojnosti: 

• obravnava temeljna vprašanja uresničevanja nalog PAZU; 

• sprejema program dela PAZU; 

• sprejema finančni načrt in zaključni račun PAZU; 

• voli člane PAZU; 

• voli in razrešuje organe PAZU; 

• odloča o prenehanju članstva; 

• sprejema statut PAZU in druge akte, ki jih predlaga Predsedstvo; 

• opravlja druge naloge, ki jih določata zakon in statut. 

 

Predsedstvo 

 

33. člen 

 

Predsedstvo PAZU je odgovorno za izvajanje odločitev in smernic skupščine PAZU in za 

pripravo predloga programa dela ter finančnega načrta in zaključnega računa PAZU. 

 

34. člen 

 

Člani predsedstva PAZU so predsednik PAZU, trije podpredsedniki, ki so predsedniki 

posameznih področij, generalni sekretar in trije člani. Člane predsedstva PAZU imenuje 

skupščina PAZU izmed svojih rednih članov. 

 

Mandat članov predsedstva PAZU traja štiri leta. Po preteku mandata so lahko ponovno 

imenovani. 

 

Predsedstvo se sestaja na sklic predsednika. Na sestanke predsedstva so lahko vabljene 

tudi druge osebe. 



Stran 10 od 13 
 

Predsedstvo je sklepčno, če je prisotnih vsaj pet članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo 

glasuje večina navzočih članov predsedstva. V primeru neodločenega izida glasovanja, velja 

sklep, za katerega je glasoval Predsednik PAZU. 

 

35. člen 

 

Predsedstvo PAZU je izvršilni organ PAZU in ima naslednje naloge: 

• sklicuje skupščino in predlaga skupščini PAZU v sprejem  dnevni red skupščine; 

• predlaga skupščini PAZU predlog statuta PAZU ali njegove spremembe; 

• predlaga skupščini PAZU programa dela; 

• predlaga skupščini PAZU v sprejem finančni načrt in zaključni račun; 

• skrbi za finančno in materialno poslovanje PAZU; 

• upravlja s premoženjem PAZU; 

• sprejema akt o sistemizaciji in kadrovski načrt; 

• sprejema akte povezane s tekočim delovanjem PAZU; 

• odloča o nagrajevanju članov in drugih strokovnjakov za posebno delo v PAZU 

 

Predsednik PAZU 

 

36. člen 

 

Predsednik PAZU predstavlja in zastopa PAZU ter je odgovoren za zakonitost dela PAZU. 

Predsednika PAZU izvoli skupščina PAZU z večino glasov prisotnih članov.  

Mandat predsednika PAZU je 4 leta in je lahko ponovno izvoljen.  

Predsednik PAZU je za svoje delo odgovoren skupščini PAZU. 

Predsednik sklicuje redno skupščino PAZU in jo vodi. 

Predsednik sklicuje in vodi tudi seje predsedstva PAZU. 

 

37. člen 

 

Predsednik PAZU opravlja zlasti naslednje naloge: 

• skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in predsedstva PAZU in opravlja naloge po ZPAZU, 

statutu, drugimi akti PAZU  

• skrbi za pripravo programa dela in finančnega načrta ter zaključni račun PAZU; 

• je odredbodajalec za izvajanje finančnega načrta PAZU;  

• svoja pooblastila lahko prenese na podpredsednike in generalnega sekretarja; 

• 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;  

• lahko pooblasti posebnega predstavnika za stike z javnostjo; 

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

 

38. člen 

 

Predsednik enega od podpredsednikov določi za namestnika. Namestnik nadomešča 

predsednika v primeru njegove odsotnosti. 

 



Stran 11 od 13 
 

Trije podpredsedniki PAZU 

 

39. člen 

 

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

sklepov skupščine in predsedstva, in sicer: 

• spremljajo  razvoj  raziskovalne dejavnosti in o njej poročajo skupščini PAZU; 

• spremljajo razvoj publicistične dejavnosti in o njej poročajo skupščini PAZU; 

• predlagajo  skupščini PAZU  naloge za pospeševanje znanosti in umetnosti; 

 

Generalni sekretar PAZU 

 

40. člen 

 

Generalni sekretar PAZU: 

• pomaga predsedniku pri opravljanju njegovih nalog; 

• v imenu predsedstva PAZU opravlja dela, 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 in vodji projektov, kadar je to potrebno za izvršitev nalog 

področij in usklajevanje njihovega dela; 

• opravlja druge naloge na podlagi ZPAZU, 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 delovanjem PAZU. 

 

Če je generalni sekretar zadržan opravlja njegove naloge začasno eden izmed 

podpredsednikov, ki ga določi predsednik PAZU. 

 

41. člen 

 

Podpredsednike in generalnega sekretarja PAZU imenuje skupščina PAZU z večino glasov 

prisotnih članov. Mandat podpredsednikov in generalnega sekretarja PAZU je 4 leta, z 

možnostjo ponovnih imenovanj. 

 

Nadzorni odbor 

 

42. člen 

 

Nadzorni odbor je nadzorni organ PAZU. 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. 



Stran 12 od 13 
 

 

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

večino glasov. V primeru neodločenega izida glasovanja velja sklep, za katerega je glasoval 

Predsednik. 

 

Častno razsodišče 

 

43. člen 

 

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.  

 

Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov PAZU ali drugih 

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 predsedstvo. 

 

 

VI. FUNKCIONARJI IN JAVNI USLUŽBENCI 

 

44. člen 

 

Funkcionar PAZU je predsednik, ki funkcijo opravlja neprofesionalno. Skupščina lahko z 

dvotretjinsko večino glasov vseh članov sklene, da funkcionar opravlja funkcijo profesionalno. 

Pravice in obveznosti funkcionarja za izvajanje funkcije so določene v Zakonu o funkcionarjih 

v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 2/91-I, 18/91, 22/91, 4/93, 18/94 – 

ZRPJZ, 109/12 in 21/13), ZPAZU in tem statutu. 

 

45. člen 

 

Posamezniki, ki sklenejo pogodbo o zaposlitvi s PAZU, so javni uslužbenci. 

 

Zanje se glede delovnih razmerij uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov ter 

kolektivnih pogodb, ki veljajo za javne uslužbence v državnih organih. 

 

 

VII. SREDSTVA ZA DELO PAZU 

 

46. člen 

 

Finančna sredstva, za izvajanje nalog PAZU iz 3. člena ZPAZU zagotavlja Republika 

Slovenija iz proračuna na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta..  

 

PAZU lahko pridobiva sredstva za delovanje tudi iz drugih virov, npr.: članarine; darila, volila; 

dohodek iz izvajanja nalog PAZU in naslova materialnih pravic; prispevki sponzorjev in 

donatorjev; javna sredstva ali druga namenska sredstva na kakšni drugi pravni podlagi. 



Stran 13 od 13 
 

47. člen 

 

PAZU zagotavlja finančno materialno poslovanje skladno z Zakonom o javnih financah 

(Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – 

ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US in drugimi predpisi, ki določajo 

proračunsko poslovanje. 

 

48. člen 

 

Nadzor nad pravilnim in smotrnim poslovanjem PAZU opravlja Računsko sodišče Republike 

Slovenije.  

 

Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev opravljata ministrstvo, pristojno za 

znanost, in ministrstvo, pristojno za finance.  

 

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

49. člen 

 

Člani ustanovne skupščine PAZU so vsi člani Združenja Pomurske akademsko znanstvene 

unije, ki se udeležijo ustanovne skupščine PAZU.  

 

50. člen 

 

Statut začne veljati, ko ga sprejme skupščina PAZU in poda nanj soglasje Vlada Republike 

Slovenije.  

 

Murska Sobota, dne 16.04. 2022 

 

 

 

predsednik in predsedujoči skupščine PAZU 

 pom. akad. dr. Mitja SLAVINEC 

 

 

 Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Statutu PAZU dne, XX. YY 2022. 

 


