
Na podlagi 4.,5.,9.in 16.こ lcna ZakOna O drlぶ tvih― ZDru-1-UPB2(Uradni list RS,さ t.64/11)
in 10.,15,in 19.dCna ZakOna O nCVladnih organizacijah― ZNOrg(Uradni list RS,St.21/18)jc
Skupttilla ZVeZC druも tCV〉〉general ⅣIaistcl・ 《 dnc 26.3.2022 sprclcla usklaenO in prcこ iぶこenO
naSledtte beSCdi10:

STATUTARNA POGODI〕 A
ZVEZE D:IミUSTEV》 GENERAL]罐 AlSTER(〈

lJstantrvitelii Zveze dru5tev >general Maister< so lokaina I)ruitva general N4aister in Franlo
Malgaj, ki so pristopila k tej Statutarni pogodbi in so navedena v registru dianov,

Io   SPLOSNE l)OLOCBE

1。 こlen

Zvcza druもtev》Gencrd MaiStCr《 (V nadabttcm bcsedilu ZVEZA)jc pravna oscba civihlcga
praVa,ki SOj° na pOdlagi ll・ こlCna ZakOna O druζtVill(V nadattCVal・Ju ZI)ru)uStanovilc pravnc
OSebC一 tlStanOVitClji Za llreSniё eVatte SV● ih Skupnih intcrcsov s sedc2cill v Sloveniji.

ZVEZA jc l■cp五dobitl■a;1leproitlla;ユleodvisna Od drugih subjektovi prOstOvOljna nevladna
OrganiZaCija,ki delttC ViaVnem i戴 crcsu.

DrutttVa SO praVnC OSCbC ZaSCbnCga praVa)ki Zdru2可 10 iZiё nc oscbc,potomcc Maistro宙 h
bOrCCV.ZaintCreSifanc dI・ 2avlianc Republike S10veniic in dl■ lge ljudi.ki zelijO Ohaniti spomin
na ZgOdOVinSkO de10 in dOmdjubnO sporodnost gcncrala Rudon Maistra in ttegO宙 h bOrccv
Za SCVemO mqO・ kOt tudi tiStC・ ki SO de10Vali Za naStanCk SamOSt● nC S10VCnije in del可 10V
d011101jubnih dl・ uSヽ

~11l V negOVa■
u dO11101jutta.

DrugC praVnC OSebC(pO∝ e」 a,ZaVOdiぶ Ole in druge uStanoVe)so v ZVEZllahko lc simpttizcゴ i,

ki s svqillliprcdlogilahko sodel可●0,Vendtt brCz pra宙 c,ki po tl Statutarni pOgodbiin Zakonu
O druζtVih gredO lc danolll ZVEZE,registriraninl pO z:Dru.

V ZVEZO lahkO l(adarkoli p五 stOpuO s10venska d011101jubna druζ tva ill 珂ihOve zvczc,
rcgistrirane po ZDru,こ e z ZVEZO sklenaO pristOpno pogOdbo na pOdlagi Odloё itev sv∝ ih
nttVitti11 0rganov in^jo podpiも 10 11ithOVi ZaStopniki.
S pristopl10 pOgOdbo lloviこlan prcvzcnla pravicc in ObvcznOsti iz tc Statlltarnc pOgOdbe in sc

ZaVCZujC,da bO SOdC10Val V 01・ ganih in prograllli1l ZVEZE.:Druζ tvO.ki na novo pristOpa v
ZVEZO,11lora p01cg sklcpa o pristOpu prcdlo之 iti tudi sklcp pristqnc upravnc cnOtc,Pristop

nOVihこlanOV pOt苺 可e skupζこina ZVEZE.

2。 こlell

IHle ZVEZE:ZVEZA DRUSTEV〉〉GENERAL ⅣIAISTER《
Kttica ZVEZE:ZDGM:
Scdc2 ZVEZE:Ljubttana,Slovenija

ZVEZA illla

Zig,Ok■Ogel S podobo gencrala MaiStra in llaplsonl: ZVEZA DRUSTEV〉 〉GENERAL
1ヽ
/:lAISTER〈〈

Prapor, v standardni velikosti in obliki, v barr.i blaga -
>olidne vejice in meda<< ter napisom: ZYF.ZADRUSTEV

pantonc St.5545,zvも itiln ll10tivOnl

》GENER、ALヽ/1AISTER《
.



3.こlell

Javnost dela
Svoje dlane (dru5tva) obvesd a ZYEZA:

- s pravico vpogleda v zapisnike organov,
- z glasilom,
- po sredstvihjavnega obve5danja,
- s poroiili na skupSdiniZVEZE,
- z neposrednim spcrotanjem in vabljenjem na sestanke in akcije ZVEZE,
- s spletno stranjo.

SirsoSavnost obve5da ZYHZA o svojem delu tako, da so seje organov ZYEZE javne, da
orgarizira okrogle mize in tiskovne konference. ZVEZA na svoje seje vabi predstavnike
zainteresiranih organov, argantzacij ter predstar.rrike sredstev javnega obveidanja. Za
zagotovitev javnosti dela in dajanje todnih informacij o delu ZVEZEje odgovoren predsednik
ZVEZF..

Ii. DEJAV卜 ´
OST ZVEZE

4.ё len

ZVEZA in tteni daini(druも 市→ dcl可lo na zgOdOvhskem, kulmrllem,umet五 もkcm,
iZObra2eV』 nem,ZnanStVenem in ζpo“ncm podroこju na ozembu Rcpublike S10venttc,vse z

namenom ra3/尊 allJa in試ゴevatta domouutta.
ZVEZA nastopa、 「 vsch zadevah sodelovanga z republttkin■ i orgal■ ,S10vensko v● sko in
druginli OrganiZaCttalm na dttaVnem五 V●■ druS"a pa sodcl可●O na SVttem rCgiondncm
」 voju.D:ruζ村 a lalまo sOdel弩 ● O z К publiも五 Ini Organile v k00rdinaciji z zVEZO.

Zveza ZDG卜硬zagotavlja:
… SpOdbttanjC in raZVijattC d01■ 01jutta)ohratta到 c spomina lla dqatta povezana z

naCiOnalnO SamObitnOS10,ObranlbO naCiOnalncga ozemlja 11l samostqnostil
―  orgalliziralη e razliこ 1lih spo■linskih dOgOdkov iz s10、 lenske zgOdovine.

― OrgalliZirattC raZliこ nih Oblik Sreこ a到 ZjaVnostmi,
― iZdalatte ali Ottavttattc ёlankov in publikacij tcr sczlatta■ CjaVnOSti S pOdroli

de10Vatta draitVa V drugih prilncrijivih llledijskth oblikah,

― iZObra2CVallJe in OSVeSё attC ter iZVttal■Je mirovnega posianstva,
‐  ZagOtaVttaluC prCnOSa p01nCna dogodkov iz slovenskc zgodovine za nlcdnarOdnO

Skup■OSt in dC10ValttC V lllednarOdl]ih OrganiZaCttah.

Naloge Z｀VEZE na nepridObitni podlagi:
―  dae pobude za ustanavttanie novih d。 .11。 ljubnih drllもtev,
― priprava dokumcttacijc in inanё llih pOgOjcv za pOstavitev spomcnikOv in spominskih

ObCICЙ tt gCnCralu Ⅳ IaiStl・ u in ttcgovim borccm,
― pOSta宙 tCV in Ohra可 atte SpOminSkih Obelc2彗 ljudcm in organizacijam,kiso pomcmbn。

dC10Vali na prOgramu ZedittCnC S10Venije,boぬ i za scverno m10,prOtiね もiZll■ u in
naCiZmu in Za SamOStⅢ nO S10VCnijO,

― raZiSkOValnO de10 tCr ZbiraluC in publiCiraniC d→ StCV Oを ivl、icttu ill dclu gcncrala
Rudolね Maistra,borccv za scvemO mejO tcr drugih ijudi in organizacij,ki so de10vali

l■a prOgramu ZCdittCne S10Ventte tCr bOrCev za sevcl・no ll■ 輔 0,prOtiね もiZnlu in nacizmu
in Za SalnOSt可 110S10VCnl10)
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evidentiranje glasbenih. knjiZnih ter drugih umetni5kih del o generalu Maistru in dnrgih
ljudi, ki so povezani z domoljubjem,
spodbujanje ustva{alcev za ustvarjanje ar.torskih del na temo domoljubja in doggdkov
v z.vez.i s slovensko samostojnostjo,
sodelovanje pri Solskih aktivnostilr v ztezi s proudevanjem tistega dela politidne in
kulturne zgodovine, ki je vezana na sporocilnost in deio Rudolfa Maistra,
spodbujanje in utrjevanje domolubja pri r.seh drZavljanih RS, posebno pa v Slovenski
vojski in profesionalnih organizacijah. pri katerih je primarna naioga obramba
domovine"
druge dejavnosti, potrebne za oluanjanie dedi5dine generala Maistra ter" drugih
domoljubov in organizacij.

Pridotritna dejavnost:

Zveza lahtrio kot dopolnilno dejavnost opravlja pridotritno dejavnost. Prjdobitno dejavnost
opravlja pod pogoji. ki jih za opravljanje dejavnosti dolod.a zakon o drri5tvih in podrodni zakoni
zaposamezno vtsto dejavnosti. Zveza opravlja plidobitno dejavnost v obsegu. potrebnem za
uresniievanje namena in ciljev zyeze.

ZVCZa OpraVUa pFidObitnO daaV■ OSt V Skladu S Standttd■ 0量 益 iikaCijO daaVnOSti:
- 47.990 DrugatrgOvina na drOb■ O ztlnai prOdttaln,試街 」 cin t琵五 c(ncposredna pFOdaa

Od Ⅵ 試 dO Wat,prOdtta na drObnO prCk Zstop五 ka):
- 58.110 1zdaa■ c kttig(izdttattc kttig,broも w,pЮ spehOv,kttig na elehrOnskih

mCdtth,na mtemetu),
- 58■ 90 Dmgo 210を五ζ村0(izdaja plakatov,dmgo tiskano gradivO),
- 73.110 DaavnO髄 Ogiぶevalskh agenc彗 (disttbuc」 a oglabevalnega mate五 al⇒ ,

¨

:鯨肥 lj鮮:震 鴛 寛 nJStaV'Sttm°
V｀ Sre輌 (°rga五Zirtte Str° k°Ⅶ ih SrC輌

- 85.590 Druga ncrazvidna izObrattevaltta,izpopOlttevania in usposabliania(prenos

izktl懲ello osanlosvqitvenc vanc),
~:島

鷲 理 器 浮;.drutte nCmttnih V∝

C螂血 °rgattC彗 (dttaⅧ°St Ztte・a

PridObitna dttaV■ OSt SC OpraVba pOd pOg輌 i,kijih za opravUattC te dttaヽ 性 osti doloこ a
zakon.

Pridobljeni dohodek lahko ZYEZA nameni zarztajanle programov druSter. ki so r,dladena v
ZDGM.

5。 こlen

ZYEZA in druStva deluiejo v javnem interesu. ker njihovo deiovanje presega interese dlanov
dru5tev skladno s 3. in 38. dlenom ZDru.
Posebej izpostavljene naloge ZYEZE v javnem interesu so:

- vzpodbujanje narodne zavesti Siovencev.
- proudevanje voja5ke zgodovine * tradicije Slovencev od bojev za severno mejo, bojey

proti faSizmu in bojev za samostoino Slor.enijo;
- vzgoja mladih rodov Slovencev v obliki domoljubnega delovanja(a) po sekcijah (kvizi

med osnovnoSoisko in srednje5olsko mladino" sodelovanje z obdinami...) in
Ministrstvotn za izobraZevanje , znanost in Eporl;
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organizacija proslav v spomin na generaia Nf aistra in drugih zasluZnih borcev za sevefllo
mejo ter za samostojno Slovenijo v sodelovanju z Ministrstvom za kuituro:
sodelovanie z Ministrstvom za obrambo, Slovensko vojsko. veteranskimi
crrga:rizaciian-ri in Zvezo slovenskih dastnikov v skr-rpnem delovanju za vzpodbujanje
donroliubja med svojimi dlani in vsemi dr2avliani Republike Slovenije ter zautrjevanie
obrambnih sposobnosti Republike Slovenij e;
podelj evanj e pri znanj .

III.  ORGANI ZVEZE
6。 こlen

Organi ZVEZE so:
― Skupここina,PredSCdnik,PredSCdStVO,Upravni odbor(UO),Nadzolmi OdbOr(NO),

Castno rttsoditte(CR)

FunkcionarjiZYEZE so:
- Predsednik,Podpredsedniki,Zakladnik.Generalnisekretar,Predsednikidruster,

7.こlen

Skupここina ZVEZE
Skupttinajc navitti organ ZVEZE.

SkupttinO SeStaV葛 巧 O vsi■lnkcionar」i ZVEZE in po dva dclcga趣夕deleglrana iz vsakega druζ 村 a
― dana ZVEZE,VSi S praViCO glaSOVanja(V naddieVallgu glaSOvaini upraviё enci).Na zascdanJC
skupttinc sc vabi tudi zaintereslttaj肝 ■Ost.

SikllpSこina SC SeStala enkrat leino ali izrc(ino po potrebi na prcd10g nadzornega odbora ali

upraVnega OdbOFa.Skupぶこi110 Skliこ e upraVni OdbOr.IIttlednO Skupこ こinO rl10ra pO pOdani pObudi
upraV」 Odbor sklicati nttkasngc v 14-ih(資 i五n4st)dnch.
Rcdna skupttina se skliこ e praviloma vsak0 1cゎ pO zadjuこncm raёttlu v skladu z vcuavnimi
ZakOnSkimi ZahtCVamio SkupttinaVettaVn0 0d10ё azveこ ino giasov.Redlla aliizedna skupttina
je SHepё na,こ Cjep五SOtllih VS4 p010ViCa glaSOVainihupraviこ cncev;kad露 五 pisotnih p010vica
glasovalnih upra、 riこencev,pap01 urc pO napovedttem ёasu za zaё ctck asedatta,こ cjeprisotnih
vsai 30 glasovainih upraviこ enccv.

Sklic skupliine na daljavo
V primeru naravne ali druge huj5e nesrede. epidemije ali dmgih izrednih okoiisdin. de
predstavlja izvedba skupidine z osebno navzocimi glasovalnimi upravieenci tr.eganje za
njihovo zdravje in varnost" in je to nujno zaradi sprejetja oclloditev. s katerimi ni mogode
odla5ati, lahko upravni odbor sklide skupSeino na daljavo s pomodjo informacijiko-
komunikaciiske tehnologije. Pri tem ie dolZan zagotoviti enakopravnost sodeloyanja vseh
ilanov.

Potek dela in glasOvanja

Skupttina del彎 e SkladnO Z VeljaVnim poslovnikonl o delova■ u Sktlpぶёine.

Rcdna skupもёilla ZVEZE l〕 Oteka vsako lcto,vOli11la skupも こilla paje vsakoこ ct乱0 1cto.

Na Sktlpもこini SC praVi10r〕 la glaSttC jaVnO,na zahtcvo vs晰 1/3(trelinc)prisOtnih glasovalnih

upraviё cncev paje glasovaIIic tano.

C)dClu SkupもёinC SC VOdi ZapiSnik,ki ga pOdpiieta predSCd竜 0こi de10Vncga prcdscdstva in
zapisniktt ter oba overitclja zttisnika.
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8.こlen

Naloge in pristOj■ Osti skllpここine so:
― Spr● cina stttutarno pogodbo ZVEZE in n;cne sprelncinbc,
― spreJema sva poslov」k
― imentte ёastncga predsednil(a ZVEZE,
― voliin razreζ tte organe ZVEZE,
―  spre」lelna letni prograln dcla ZVEZE,
― Spraeina inanこ ni naこ貧in zakttuこ ni raこun ZVEZE,
―  obravnava in Od10こ a O poroёllih upravncga in nadzornega odbora ter こastnega

razsodiここa;
― pode尊可ep五znanJa ZVEZE skladno s pravilnik01■ Op五zna」 ih,

― pot句可e pttstop novih danov ZVEZE in ttihov izstop iz ZVEZE na podlagi i4ave O

lzstopu,

― odloё a o vkttuёcvattu ZVEZE v drtlge domOljubnc asociactte,
― sklepa o prcnchanJu ZVEZE.

9。 こlen

UpFaVniOdbOr ZVEZE
Upravlll odborjc nttvitti organ ZVEZE mcd dvema skupttinanla.Delttc sHadno z vcttav」 m
pOS10VnikOn1 0 dC10Val可u upraVnega odbora,Vb五 ga skupさёina za dobo 4 1ct(Sth・ih)let.卜′fandat

ёlanov upravncga Odbora se lahko ObnOvi.

Upr劉 五 〇dbOr SCSねV苺巧 0:

― PЮdsednik
― Podpredsc山 ki,
一 Gencral壼 sekrctar,

‐ Zakladn■
,

‐ PК dSedniki druStCV,iZVOUeni na Skupttinah SVttih dmぶ tcv.

10。 こle建

Naloge in pristojnosti upravnega odbora ZYEZE SOz
- sprejema svo.j poslovnik in izvedbene akte ZYEZE.
- predlaga letni program ZYEZE,
- skrbi zaizvajanje letnega programa,
- usklajuje vse aktivnosti, potrebne za izvedbo letnega programa,
- pripravija predlog finandnega nadrta in predlog zakljudnega raiuna,
- po potrebi imenuje ustrezne delovne skupine.
- izvr5uje druge sprejete odloditve skupSdine.
- sklicuie skup5dino,
- predlaga skup5dini podelitev priznanj Z\/'EZF'
- skrbi za ustanavljanje dru5tev in njihov pristop v ZYEZO,
- odloda o spremembi naslova sedeZa ZYEZE.,
- opravlja druge potrebne aktivnosti za uspeino delo ZYEZE.

11.こ lcn
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Nadzorni odbor ZYEZE sestavljajo predsednik NO in dva dlana. ki jih izvoli skupSdiria ZVEZE
za dobo a (Stirih) let, njihov mandat pa se lahko obnovi. Nadzomi odbor je za svoje delo
odgovoren skupSiini.

Naloge in pristojnosti nadzornega odbora so:
- nadzila izvajanje programa dela in finaninega nadrta,
- daje mnenje k predlogu finandnega nadrta in k predlogu zakljudnega raiuna.
- daje porodilo o finandnem poslovanju.

12.ё len

Cast■ o razsodibё e ZVEZE

ёastnO razsoditte obravnava krも itvc d。 1。ёb smtutamc pogodbe in drugih spl。 も五h aktov
ZVEZE,ncupoStcvatte sHepov OrganOv terravnatta drugtev,i」 (ciona三;CV inこlanov organOv
ZVEZE,ki SO V naSpr01u s cibiin nalineni ZVEZE.

Skupttina iⅣ 011こlanC ёaStnegarazsodittazadobo 4(並 ri⇒ lct.こ astnO razsodittc sestⅣljaO
tr」cこlani ZDGM,ki izmed scbe imcntlり %O predscdnika.ё lans,o v upravnclin Odboru in v
ёaStnem raZSOdittu SC iZkbuё 司 Cta.Za SV● C delo jc ёast■o razsodiSё c odgovoHlo skupttinij ki

Jl porOё a O svOJCnl dclu. C)svOJlh ugotovitvah seznaIり a tudi upra、「111 0dbOr.PO izvedenc111
postopku lahko ёast■O razsodittc izcka disciplillske ukrcpc in siccr:

―  opolinln,
― OpOnlin pred iZldjuё iヽア10 in
― pred10g upraV■emu OdbOm da Zahe pOStOpCk ZaiZk巧 面 tCV dru請 aiz dans"aZVEZE,

o katerem odloёa shptthat
Op五toあah zopcr odlod情 cこ郎mega razsditta Od10こ a uprav五 。dbor.
PiSnC pObudC ZaObraVnaVO in preSOjO raVl:la珂 ,1謹kO ёaStnemu rttSOdittu pOd場 電 0
posalmezna druStva ali organi ZVEZE.

13.こ lell

Predsednik ZVEZE

Predsednik predstar,lja in zastopa ZYF,ZO ter odgovarja za njeno zakonito po-s1or,anje.
Predsednik ZYEZEje obenem tudi predsednik L O.
Predsednika izvoii skupSdina za 4 (5tiri) leta. Mar-rdat predsednika se lahko obnor.i.

14.さ len

Predsedstvo ZVEZE

Z namenom bolj5ega delovanja ima predsednik operativen organ *predsedstvo, ki ga
sestavljajo;

- Predsednik
- Podpredsedniki
- Zakladnik
- Generalni sekretar
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Predscdstvo ZVEZE v n可 nih pri11lerih od10ё a O zadevah,za kttcre jc sicer zado12cn Upravni

odbo・.Odobravatudilzredllaodstopatta od spractcgainanさnega plana za tckoё e leto v skladu

S inanさ nimi predpiSi,Vendar mOra O teh Odsわ patth poro如 i Upravnemu odboru ZVEZE na
葛egOVi llaSICd■ iSli.

15。 こlell

Podpredsedniki ZVEZE

Podpredsedniki nadomeidajo predsednika in imaitr v odsotnosti predsednika ista pooblastila kot
predsednik. Podpredsedniki so zaclolLeni za posame zne naloge ZYEZE iz 5. dlena te Statutarne
pogodbe. 

-za 
katere iih zadotZi LlO. En (1) podpredsednik je prar,iloma iz vlst predsednikor,

dru5te-n'. Steviio poclpredsednikov je oclviino r-i1 obsega- aeia na podrodj u, za katere so
podpredsedniki zadol2eni.
Podpredsednike izvoii za 4 (Stiri) leta skupddina Z.\'EZE njihov mandat se lahko obnovi.
Predsednilt Z\.EZE lahko izrned izvoljenih ptr.ipredsednikor pooblasti enega kot svojega
namestnika, ki irna v odsotnosti predsednika ista pooblastila kot predsednik ZYEZE.
Irnenovanje namestnika predsednika potrdi uprar ri odbor ZVEZE.

16.こ len

Zakladnik ZVEZE

Zadadnik skrbi za inanё no sねIゴe ZVEZE in、 kuptt s prcdsed」kom iSёe dOnatOtte OzhOma
dOttCuC t∝ uSmC]a fmaIIё no poslovauc ZVEZE v skladu z zakOnOm.Zakladnik skuptt S
predSe壷」kOmpnpravua illallこ ゴ naこ重 ZVEZE.
Z』dadllika zvoli shlpttima ZVEZE盪 4(ζtiFi)leta,巧 CgOV mandtt Se lttlk0 0bnOVi.

17.こ len

G eneralni sekretar ZYB,ZE

Gcneralni sckretar vOdi OrganizacijskO in administrativno poslovanド ZVEZE.Gencraini
SCkrCtar SOdCltte S prCdSednik011l ill druginli fbnkcionalji ZVEZE,sL・bi za pripravo gradiv za
SIC OrganOV、 iハ =巧 a Sklepe.ki lllu jih naloЙ i L‐ O、 vodi zapisnikc sq uo ll1 0pravija drugc

na10gen ki n■ujih d010こ ita UO,predScdstvo in prcdsednik ZVEZE.

GenCralnCga Sekrcta」 a izvoli skupも こina ZVEZE za 4(壼 iri)lcta,nlandtt sc lahkO Obnovi.

IV.  FINANCNO POSLOVANJE ZVEZE

18.こ len

Z,YF.ZA lli ustanovliena z namenom opravl-ianja pridobitne dejavnosti ali z namenom
pridobivanja dobidka ali z namenom razvoja. olajianja ali pospe5evanja pridobitne dejavnosti
svojih ustanoviteliev aii dlanov.
Z\|EZA dobidek aii preseiek prihodkov nad odhodki uperrablia izkljudno za doseganje svojega
namena ali ciljev. Svoiega premoZenja ne deli med svoje ustanovitelje, dlane in llzidne osebe.
C.e ZYF.ZA pri opravljanju svoje de.iavnosti ustr ali preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora
poralriti za izvapnje dejavnosti, za katero je ustanovliena. Vsaka delitev premoZenia ZYEZF.
med njene ustanovitelje. dlane ali druge osebe je nidna.

フ
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19。 こlen

ZYEZA se financira iz:
- dlanarin dlanov (druStev) ZYEZE; viBino in nadin pladevanja dolodi skup5dina Z\\EZE,
- donacij, dctacij, dedi5din in daril,
- udeletbe pri akcijah dru5tev inZYEZE,
- naslova materialnih pravic in dejavnostl ZYEZ,
- sredstev, pridobljenih na podlagi javnih razpisov.

ZYEZA vodi poslovne knjige po sistemu enosta\nega knjigovodstva, prirejenem za niene
potrebe ob upo5tevanju dolodil 26. dlena ZDru. Letno porodiio za preteklo poslovno leto mora
ZYEZA v skladtr z zakonskimi zahtevami predloziti AJPES-u
Finandne in materialne listine podpisuje predsednik. po njegovem pooblastilu pa lahlio tudi
eden od podpredsednikov, generalni sekretar ali zakladnik.
ZyEZA irna sr.oj transakcijski radun pri poslovni banki.

V.  NASTOPANJE V PRAVNE卜 ′I PROrVIETU

20.こlen

Predscdnik ZVEZE ntttopa v pravnem prOmctt v llncl:lu zvEZE sp∞ blasti五,Ц IIlujih dtteio

ta Statutalna pOgOdba, Skupも ёina in upravni odbor ZVEZE. Za izredna l“ zp01aganga s
prel:noZcllJclll ZV:EZE izven finanёnega naこ rtaJe potreben sklep upravnega odbora oz.v nuinlh

p菫Ⅱlerih predSedSヽ 'a.

ZVea C)義30Valia Z SVtte obvemo壺 z、‐sem svttim premOZCttcm,odgovomc osebc pa
OdgOViar3句 O dO V盤錢ne oζkodovaltta ZⅦ ZE,kiso ga pOvz・ 0こilc s svQ'nl ravnattein.

21。 こlen

ZVEZA preneha po sklepu skup5dine ali po sarnem zakonu.
V primeru prenehanja ZYEZE se premoZeqe ZYEZE prenese na druifva- o demer odloda
skupidina, ki razpusti ZYEZO.

VI. KONENIE DOLOdBE

22.こlen

C)riginal StatutarnC pOgodbc o ustanovitvi ZVEZE sc hraF五 na SCdeを1l ZVEZE in v arhivu.

22. ilen
Vse pravilnike in druge izvedbene akte, ki jih je potrebno uskladiti s tem aktom za zakonita
delo ZYHZE, sprejme Upravni odbor v roku 12 mesecev od dneva veljavnosti te statutarne
pogodbe.

23.6len
Statutama pogodba je bila sprejeta na seji skup5dine dne 26. 3. 2A22 in velja od dneva
registracije na pristojni upravni enoti.
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Z dnem uveljavitve te Statutame pogodbe, preneha veljati Statutarna pogodl:a Zveze druStev
general Maister z dne 15. 9. 2005 z vserni spremembami in dopoir-ritvami" (zadnja sprememba
17.3.2A19)

Datunr: Prcdsednica ZDG卜′1

R/1ag.:Luこ ka Lazarc、「Serbec

Priloge:
- Register dlanov Zveze dru5tev >general Maister<
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