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STATUT DRUŠTVA ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU 

"VESELE NOGICE" 

 
sprejet na skupščini  dne 15. 6. 2020, se skladno z določilom 9. in 20. člena Zakona o društvih 

(Uradni list RS, št.64/2011- ZDru-1-UPB2) spremeni tako, da se prečiščeno besedilo glasi: 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Ime društva je: Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE" 
Sedež društva je v Laškem. 
 
Skrajšano ime društva je DRUŠTVO »VESELE NOGICE«. 
 

2.  člen 
 
Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE" je prostovoljno, samostojno, 
nevladno, nepridobitno, neprofitno in humanitarno društvo, ki deluje na območju Republike Slovenije. 
Društvo deluje v javnem interesu. 

3.  člen 
 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
 

4. člen 
 

Društvo ima svoj žig. Žig društva je je ovalno jajčaste oblike s stilizirano podobo, odtis levega in desnega 
otroškega stopala z napisom: Društvo "VESELE NOGICE", Laško. 
 

1. člen 
 

Znak društva je stilizirana podoba odtis levega in desnega otroškega stopala. 
 

2. člen 
 

Društvo se lahko vključuje v ustrezna mednarodna strokovna društva in združenja. 
Društvo se lahko včlani v zveze društev in druge organizacije. 

 
3. člen 

 
Za zastopanje in predstavljanje društva je pooblaščen predsednik društva. 
Pooblaščenec v okviru sprejetih sklepov organov društva in določil tega statuta zastopa in 
predstavlja društvo posamično in neomejeno. 
Listine društva (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisuje predsednik društva. 
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4. člen 
 

Pooblaščenec društva lahko pooblasti za opravljanje posameznih pravnih in drugih dejanj ali vrste 
dejanj ter za podpisovanje v okviru pooblastil tudi druge osebe, ki so redni člani društva. 
 

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST 

 

5. člen 
 

Društvo je bilo ustanovljeno z namenom izboljšanja razvoja oseb z motnjami v razvoju. 
Cilj društva je tudi pomagati terapevtom pri uvajanju novih terapevtskih metod v delo in uvajanje novih 
pristopov v terapevtske programe. 
 
Namen in naloge društva so zlasti: 
1. neposredna pomoč osebam pri njihovem razvoju 
2. neposredna pomoč prizadetim pri njihovem šolanju in usposabljanju (vključitev v vrtec, 
zavode…) 
3. sodelovanje z zdravstvenimi ustanovami pri organizaciji in skupnem iskanju pomoči 
prizadetim osebam in njihovim družinam 
4. organiziranje in izvedba terapevtskih kolonij 
5. pomoč staršem prizadetih oseb 
6. sodelovanje z ustreznimi občinskimi in državnimi organi in zavodi, ki se direktno ukvarjajo z 
reševanjem vprašanj ljudi z motnjami v razvoju 
7. sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi društvi in strokovnjaki 
8. organizacija in vodstvo različnih akcij za pridobitev in zbiranje finančnih in materialnih sredstev za 
uresničevanje nalog društva 
9. organizira pomoč članom v stiski 
10. organizira strokovne posvete o življenju oseb z motnjami v razvoju. 
 
Za doseganje svojega namena in ciljev društvo izvaja sledeče nepridobitne dejavnosti, storitve in usluge 
za osebe s posebnimi potrebami – invalidnostjo: 
11. zaposlovanje oseb preko javnih del ali podobno financiranih programov za potrebe delovanja 
društva in direktne pomoči osebam s posebnimi potrebami – invalidnostjo s pomočjo razpisov 
(ministrstva, občine …) 
12. upravljanje dnevnega centra za druženje in socialno vključenost v družbeno okolje ter za 
rekreativno-terapevtsko obravnavo in nudenja pomoči in zagovorništva 
13. izvajanje kulturnih in drugih dejavnosti 
14. redno informiranje članov preko socialnih omrežij in spletne pošte o delovanju in aktivnostih 
društva ter posredovanje vseh pomembnih informacij, vezanih na osebe s posebnimi potrebami – 
invalidnostjo 
15. zdravstveno terapevtske kolonije 
16. izvajanje in razvijanje programov za deinstitucionalizacijo, kot so osebna asistenca, prevozi, 
spremstvo, zagovorništvo in ostale kvalitetne storitve v skupnosti 
17. organiziranje in izvajanje pomoči na domu in za dom za razbremenitev staršev in skrbnikov 
(mobilna služba) 
18. organizacija delavnic in izobraževanj za starše in skrbnike za delo z otroki s posebnimi potrebami – 
invalidnostjo 
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19. varstvo oviranih otrok in odraslih. 
 
Za uresničevanje svojih ciljev lahko društvo opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za  
opravljanje te dejavnosti določa zakon. 
 
Društvo opravlja kot pridobitno dejavnost naslednje posle: 
C13.300 Dodelava tekstilij (predelava blaga v okviru društvenih programov, v katere so vključeni člani, 
prostovoljci in zaposleni društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva 
v skladu s cilji društva.) 
C13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov (proizvodnja v katero so vključeni člani, 
prostovoljci in zaposleni društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva 
v skladu s cilji društva.) 
C13.930 Proizvodnja preprog (proizvodnja, v katero so vključeni člani, prostovoljci in zaposleni društva 
v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva v skladu s cilji društva.) 
C13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil (proizvodnja, v katero so vključeni 
člani, prostovoljci in zaposleni društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi 
društva v skladu s cilji društva.) 
C13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij (proizvodnja, v katero so vključeni člani, prostovoljci 
in zaposleni društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva v skladu s 
cilji društva.) 
C14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov (proizvodnja, v katero so vključeni člani, 
prostovoljci in zaposleni društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva 
v skladu s cilji društva.) 
C32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov (proizvodnja, v katero so vključeni člani, prostovoljci 
in zaposleni društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva v skladu s 
cilji društva.) 
C32.130 Proizvodnja bižuterije (proizvodnja, v katero so vključeni člani, prostovoljci in zaposleni 
društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva v skladu s cilji društva.) 
C32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo (proizvodnja, v katero so vključeni člani, 
prostovoljci in zaposleni društva v skladu z zakonodajo. Z dobičkom se sofinancirajo programi društva 
v skladu s cilji društva.) 
G47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom (prodaja rabljenih, doniranih in lastnih 
izdelkov članov, prostovoljcev in zaposlenih društva v dobrodelni trgovini z namenom sofinanciranja 
programov društva v skladu s cilji društva.) 
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (stojnice, trgovina na drobno z 
drugimi izdelki z namenom sofinanciranja programov društva v skladu s cilji društva) 
G47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo  (prodaja rabljenih, 
doniranih in lastnih izdelkov članov, prostovoljcev in zaposlenih društva z namenom sofinanciranja 
programov društva v skladu s cilji društva.) 
G47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu (dražbe po internetu pri prodaji na drobno, 
internetna prodaja na drobno z namenom sofinanciranja programov društva v skladu s cilji društva) 
G47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic (prodaja od vrat do vrat z 
namenom sofinanciranja programov društva v skladu s cilji društva ). 
I56.104 Začasni gostinski obrati (občasno na prireditvah in dogodkih namenjenim članom, 
prostovoljcem in podpornikom društva v skladu z zakonodajo in cilji društva). 

mailto:drustvo.veselenogice@gmail.com


   
 Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE" 
 Sedež: Trubarjevo nabrežje 1a, 3270 Laško 
 Telefon: 041-610-284 
 E-pošta: drustvo.veselenogice@gmail.com 
 Internet: www.drustvo-veselenogice.si 

 

 

 

TRR: SI56 0510 0801 5403 204 odprt pri A banki d.d.    ID št. za DDV: SI98965549    Matična številka: 4042484000 
Društvo je vpisano v register pri Upravni enoti Laško, št. 215-28/2012 z dne 23.4.2012.  

Predsednica društva: Spomenka Valušnik. 

 
 

I56.300 Strežba pijač (strežba pijač v okviru organiziranih prireditev, sejmov namenjenih članom, 
prostovoljcem in podpornikom društva v skladu z zakonodajo in cilji društva). 
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (občasno izdajanje tekstovnih in slikovnih publikacij z 
namenom pridobivanja sredstev za programe društva z namenom širjenja ozaveščenosti splošne 
populacij o ljudeh s posebnimi potrebami in invalidih). 
J58.190 Drugo založništvo (občasno izdajanje tekstovnih in slikovnih publikacij z namenom 
pridobivanja sredstev za programe društva z namenom širjenja ozaveščenosti splošne populacij o 
ljudeh s posebnimi potrebami in invalidih). 
J63.990 Drugo informiranje (s področja delovanja društva, zakonodaje, pravic oseb s posebnimi 
potrebami) 
M70.210 Dejavnost stikov z javnostjo (občasno izvajanje za potrebe društva v skladu z zakonodajo) 
M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja (analiziranje javnega mnenja, anketno raziskovanje trga, 
javnega mnenja za druge organizacije) 
M74.200 Fotografska dejavnost (občasno izvajanje članov, prostovoljcev in zaposlenih društva, 
vključenih v fotografsko dejavnost društva za potrebe društva in za potrebe zunanjih uporabnikov v 
skladu z zakonodajo). 
M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti (storitve in svetovanje s področja 
socialnega varstva članom in sorodnim organizacijam v skladu z zakonodajo). 
N 77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup (dajanje v najem vozilo, ki je v lasti društva, 
brez voznika) 
N77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup (dajanje v najem 
nezasedene opreme in naprav zaradi pridobivanja sredstev za delovanje programov društva v skladu z 
zakonodajo in cilji društva). 
N78.200 Posredovanje začasne delovne sile (posredovanje pri izmenjavi in izmenjava uporabnikov med 
društvi in drugimi organizacijami, za namen manjših del in opravil, v duhu socialnega vključevanja in 
aktivacije oseb s posebnimi potrebami in invalidnostjo). 
N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj (občasna organizacija izletov in rehabilitacijskih programov 
z ali brez nastanitve  za člane, njihove družinske člane, skrbnike in strokovne sodelavce). 
N79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti (posredovanje in urejanje nastanitve za 
udeležence strokovnih srečanj in drugih dogodkov)  
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj (občasna organizacija razstav, sejmov in srečanj za 
potrebe članov in zaradi ozaveščanja širše zainteresirane javnosti). 
Q84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 
socialne varnosti (občasno urejanje za člane in nečlane društva v skladu z zakonodajo in cilji društva). 
P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (organizacija delavnic, 
izobraževanj,  seminarjev in usposabljanje za delo z osebami s posebnimi potrebami z namenom 
pridobitve praktičnega znanja za člane, nečlane, njihove sorodnike, prostovoljce, zaposlene in druge 
zunanje sodelavce v okviru programov društva in v skladu z zakonodajo in cilji društva). 
P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje (svetovanje za izobraževanje) 
Q86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (delovna terapija, fizioterapija, terapevstska masaža, 
logopedija ...) 
Q87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb (varstvo starejših in 
oseb s posebnimi potrebami) 
Q87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo (občasno varstvo za odrasle posebnimi potrebami) 
Q88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe (organizacija občasnega 
varstva na domu za osebe s posebnimi potrebami). 
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Q88.910 Dnevno varstvo otrok (organizacija občasnih dnevnih aktivnosti in občasnega varstva za 
otroke s posebnimi potrebami zaradi pomoči družini). 
Q88.999 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve (dnevna pomoč socialno ogroženim 
skupinam, psihosocialna pomoč, družinsko svetovanje, svetovanje v socialnovarstvenih zadevah, 
vključevanje oseb s posebnimi potrebami v okolje ...) 
Q88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij (dobrodelna dejavnost, socialne 
dejavnosti, zbiranje sredstev v dobrodelne namene, telefonska pomoč v stiski ... v skladu s cilji in 
namenom delovanja društva) 
R90.030 Umetniško ustvarjanje (umetniško ustvarjanje članov društva s posebnimi potrebami zaradi 
njihovega vključevanja v družbo in z namenom ozaveščanja splošne javnosti). 
R92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah (organiziranje srečelovov ali drugih iger na srečo v 
okviru prireditev in dejavnosti, ki jih društvo izvaja za dobrodelne namene pomoči potrebnim). 
R93.190 Druge športne dejavnosti (organiziranje in izvajanje športnih dejavnosti in prireditev za člane, 
nečlane, prostovoljce in podpornike društva z namenom vključevanja oseb s posebnimi potrebami in 
v skladu s cilji društva). 
R93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas (spremljanje in pomoč oseb s posebnimi 
potrebami pri vključevanju v družbo in okolje, organiziranje dobrodelnih društvenih prireditev, katerih 
izkupiček je namenjen v dobronamerne namene pomoči potrebnim) v skladu s cilji društva in z 
zakonodajo). 
S96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene (druge interesne dejavnosti za člane in 
nečlane društva v skladu s cilji društva in zakonodajo). 
 
Na podlagi pogodbe lahko društvo poveri opravljanje pridobitne dejavnosti z društvenimi sredstvi tudi 
drugim pravnim osebam. 
 
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne 
dejavnosti se sme uporabljati le za doseganje namenov, programov in nalog društva. 
 

III. ČLANSTVO 

 
6. člen 

 
Člani društva so lahko ljudje z motnjami v razvoju, poleg tega je član društva lahko vsak državljan 
Republike Slovenije, ki ga zanima področje življenja ljudi z motnjami v razvoju in je pripravljen delovati 
v okviru tega statuta. Članstvo v društvu je prostovoljno in ga sestavljajo redni člani, podporni člani in 
častni člani. 
 
Član društva je lahko tudi mladoletna oseba. Mladoletni osebi do dopolnjenega sedmega leta starosti 
ali osebe, ki nimajo poslovne sposobnosti, mora za včlanitev v društvo podpisati pristopno izjavo njen 
zakoniti zastopnik. Mladoletna oseba od sedmega do dopolnjenega petnajstega leta starosti pa mora 
za včlanitev v društvo predložiti soglasje zakonitega zastopnika. Mladoletniki do 18. leta starosti ne 
morejo biti voljeni v organe društva in nimajo pravice sodelovanja pri upravljanju društva. Pravica 
mladoletnikov je, da imajo posvetovalni glas, da dajejo predloge o delu, da za uspešno delo v društvu 
prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. 
 
Podporni člani so fizične osebe ki podpirajo delo društva in s članarino pomagajo društvu, prav tako 
lahko sodelujejo in delujejo v vseh programih društva. 
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Pravice podpornih in častnih članov niso enake pravicam rednih članov. Častni člani ne plačujejo 
članarine. Pravice, dolžnosti in naloge vseh članov društva urejajo pravilniki društa. 
 

7. člen 
 

Častni član društva lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj društva in je s svojim 
delovanjem bistveno prispeval k razumevanju oseb s posebnimi potrebami. Častnega člana potrdi 
skupščina na podlagi predloga izvršilnega odbora ter mu ni potrebno plačevati članarine. V kolikor sam 
to želi pa lahko plača članarino. 
 

ČLANARINA 

8. člen 
 

Redni člani društva lahko plačujejo članarino. Članarina se plačuje letno. Višino članarine določi 
skupščina. Članarino vplačujejo člani najkasneje do 01.05. za tekoče koledarsko leto oziroma ob 
včlanitvi v društvo. 

 
9. člen 

 
Članstvo se vodi v knjigi članov. Vsi člani društva lahko prejmejo člansko izkaznico. 
 

 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV 

10. člen 
 

Pravice in dolžnosti rednih članov so naslednje: 
- da sodelujejo pri dejavnostih društva 
- da volijo in so voljeni v organe društva 
- da so obveščeni o delu društva 
- da izvršilnemu odboru predlagajo kandidate za funkcionarje in organe društva 
- da spoštujejo statut, sklepe in odločitve organov društva 
- da redno plačujejo članarino (ki jo določi skupščina) 
- da pod enakimi pogoji uživajo vse ugodnosti,ki jih omogoča članstvo v društvu 
- da aktivno delujejo v najmanj enem programu društva 
- da opravijo v pravilniku določeno število prostovoljnih ur  
- da skrbijo za dobro ime društva 
– da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 
– da prenašajo svoje izkušnje in znanja na ostale člane društva 
 

15. člen 
 

Pravice in dolžnosti podpornih članov so naslednje: 
- da sodelujejo pri dejavnostih društva 
- da so obveščeni o delu društva 
- da izvršilnemu odboru predlagajo kandidate za funkcionarje in organe društva 
- da spoštujejo statut, sklepe in odločitve organov društva 
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- da redno plačujejo članarino, ki jo določi skupščina) 
- da uživajo ugodnosti članstva,ki jih določajo pravilniki društva 
- da lahko delujejo v programih društva 
- da skrbijo za dobro ime društva 
– da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog, 
– da prenašajo svoje izkušnje in znanja na ostale člane društva 

 
 

16. člen 
 

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Člani društva za svoje delo in aktivnosti praviloma ne 
prejemajo plačil. Izvršilni odbor društva lahko določi, da se posamezne naloge članov društva, ki so za 
društvo stalnega ali izjemnega pomena lahko honorirajo.  
 

PRENEHANJE ČLANSTVA 

 
17. člen 

 
Status rednega člana preneha v naslednjih primerih: 
- z izstopom na podlagi pisne izjave člana društva 
- z izključitvijo na podlagi pisnega sklepa uprave društva 
- s črtanjem iz članstva v primeru, da član ne plača članarine 
- s smrtjo člana 
- s prenehanjem delovanja društva 
 

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA 

 
18. člen 

 
Kolektivni organi društva so: 
- skupščina 
- izvršilni odbor 
- nadzornik  
 
Funkcionarji društva so: 
- predsednik društva 
- sekretar društva 
 
Predsednik društva je istočasno predsednik izvršilnega odbora društva. 

 
19. člen 

 
Za izvajanje posameznih nalog društva izvršilni odbor ustanovi sekcije glede na potrebo in določi 
naloge, število članov, mandat in sestavo. 
 
 
 

mailto:drustvo.veselenogice@gmail.com


   
 Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE" 
 Sedež: Trubarjevo nabrežje 1a, 3270 Laško 
 Telefon: 041-610-284 
 E-pošta: drustvo.veselenogice@gmail.com 
 Internet: www.drustvo-veselenogice.si 

 

 

 

TRR: SI56 0510 0801 5403 204 odprt pri A banki d.d.    ID št. za DDV: SI98965549    Matična številka: 4042484000 
Društvo je vpisano v register pri Upravni enoti Laško, št. 215-28/2012 z dne 23.4.2012.  

Predsednica društva: Spomenka Valušnik. 

 
 

SKUPŠČINA DRUŠTVA 

20. člen 
 

Skupščino sestavljajo redni člani društva. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino skliče 
izvršilni odbor najmanj enkrat letno. 
Skupščina društva se lahko v izjemnih primerih izvede dopisno oziroma na daljavo. 
Skupščina društva je najvišji organ društva in voli druge organe društva. 
 

21. člen 
 

Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo izvršilni odbor na svojo pobudo ali na zahtevo članov 
društva. 
Izvršilni odbor je dolžan sklicati izredno sejo skupščine najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je 
prejel pisno zahtevo podpisano s strani predlagateljev. Če izvršilni odbor v navedenem roku ne skliče 
izredne seje jo lahko skliče predlagatelj sam. Izredna seja skupščine sklepa samo o zadevi, za katero je 
bila sklicana. 

22. člen 
 

Skupščina sprejme svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje o sklepih je javno. 
 

23. člen 
 

Skupščina je sklepčna če je navzočih najmanj polovica vseh članov društva. Če ob predvidenem začetku 
skupščine ni sklepčna se začetek odloži za največ trideset minut, nakar je skupščina sklepčna, če so 
prisotni najmanj trije člani. 

24. člen 
 

Skupščino otvori predsednik društva in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. 
Delovno predsedstvo sestavljata predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar. Skupščina izvoli po 
potrebi tudi volilno komisijo. 
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar.  
 

25. člen 
Pristojnosti skupščine so naslednje: 
- sklepa o dnevnem redu 
- voli delovno predsedstvo 
- razpravlja o delu in poročilih izvršilnega odbora, nadzornega odbora ter sklepa o njih 
- potrjuje zaključni račun za minulo leto 
- voli in razrešuje predsednika in s tem predsednika izvršilnega odbora 
- voli in razrešuje sekretarja izvršilnega odbora 
- voli in razrešuje člane kolektivnih organov društva 
- sprejema politiko društva in program dela 
- sklepa o finančnem načrtu in planu dela 
- odloča o prenehanju društva, o spojitvi in pripojitvi društva 
- sprejme statut in odloča o spremembah statuta 
- odloča o pritožbah zoper sklepe kolektivnih organov in v drugih zadevah, določenih o 
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sprejemu, črtanju ali izključitvah članov 
- določa višino članarine 
- sprejema letno poročilo 
- sprejema ostale akte društva 
 

IZVRŠILNI ODBOR DRUŠTVA 

26. člen 
 

Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine in šteje tri člane. Izvršilni odbor ima predsednika, 
sekretarja in enega člana, ki ga predsednik imenuje po mandatarskem principu. V izvršilni odbor so 
lahko voljeni samo redni člani društva. 
Mandatna doba članov izvršilnega odbora traja 5 leta in so lahko ponovno voljeni. 
Skupščina lahko izvršilni odbor ali posameznega člana razreši pred potekom mandata. Člani 
izvršilnega odbora so za svoje delo odgovorni skupščini. 
 

27. člen 
 

Izvršilni odbor upravlja društvo v času svojega mandata v skladu z veljavno zakonodajo v RS in statutom 
društva. 

28. člen 
 

Izvršilni odbor opravlja naslednje zadeve: 
- sklicuje skupščino in pripravlja poročila o delu, letno poročilo ter predloge za skupščino, 
- pripravlja predloge za splošne akte društva 
- pripravlja in sestavlja predloge za finančni načrt in zaključni račun, 
- odloča o spremembi naslova sedeža društva, 
- odloča o nakupu premičnin in nepremičnin društva, 
- sestavlja letni koledar aktivnosti 
- vodi posle, ki zadevajo evidenco članov 
- ustanavlja sekcije 
- skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva 
- neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog 
- pripravlja in vodi programe društva. 
 

29. člen 
 

Izvršilni odbor se sestaja po potrebah in sprejema sklepe na sejah. Sklep je sprejet, če je zanj 
glasovala večina članov izvršilnega odbora. O sejah se vodi zapisnik. Člani izvršilnega odbora ne more 
biti istočasno tudi nadzornik. 
 

NADZORNIK DRUŠTVA 

30. člen 
 

Nadzornika izvoli skupščina za mandatno dobo 5 leta. 
 
Nadzornik je za svoje delo odgovoren skupščini društva in ji mora poročati o svojem delu najmanj 
enkrat letno. 
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31. člen 
 

Naloge nadzornika so zlasti: 
- spremljanje in nadziranje uresničevanja določb statuta in drugih aktov društva, 
- spremljanje in nadziranje izvrševanja sklepov, ki jih je sprejela skupščina in drugi organi 
društva, 
- spremljanje in nadziranje materialno finančnega poslovanja in premoženja društva, 
- opravljanje drugih zadev, določenih s tem statutom, 
- poročanje skupščini, 
- prejem odstopnih izjav predsednika ali celotnega izvršilnega odbora in njihovo 
posredovanje skupščini 
- vodenje disciplinskih postopkov 
- izrek disciplinskih ukrepov. 
 

32. člen 
 

Disciplinski ukrepi se izrekajo v primerih kršitev določil statuta, neizvrševanje sklepov organov društva 
in druga dejanja ki škodijo ugledu društva. 
Disciplinski ukrepi so opomin in izključitev iz društva; zoper ta pisni sklep ima član pravico pritožbe  na 
skupščino. 

 
33. člen 

 
Nadzornik ne more biti član drugih organov društva. 
 

PREDSEDNIK IN SEKRETAR DRUŠTVA 

 
34. člen 

 
Predsednik predstavlja in zastopa društvo v mejah pooblastil, ki izvirajo iz statuta. 

 
35. člen 

 
Predsednik društva: 
- skrbi za zakonitost poslovanja 
- vodi delo in seje izvršilnega odbora kot njegov predsednik 
- pripravi operativni načrt dela za mandatno obdobje, 
- zastopa društvo v premoženjskih, pravnih in drugih poslih, 
- podpisuje finančno-materialne listine, 
- je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta. 
 

36. člen 
Sekretar: 
- po pooblastilu predsednika nadomešča predsednika v odsotnosti  
- vodi administrativno poslovanje, 
- vodi knjigo članstva in hrani akte društva, 
- opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva. 
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37. člen 
 

Skupščina lahko razreši predsednika, sekretarja in člane izvršilnega odbora v primerih kršitve določb 
tega statuta in v primeru neizvrševanja sklepov organov društva. 
 

V. MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE 

 
38. člen 

 
Društvo lahko pridobiva sredstva za svojo dejavnost: 
- iz članarin, 
- sredstev iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 
- sredstva iz proračunov zvez društev na ravni občin in republike in druga javna sredstva, 
- daril, volil in dotacij (prispevkov donatorjev in sponzorjev), 
- dohodkov od reklam, 
- drugi dohodki iz drugih virov. 

39. člen 
 

Finančno-materialno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri eni od 
poslovnih bank v Republiki Sloveniji. 
 

40. člen 
 

S premoženjem društva upravlja izvršilni odbor v okviru pooblastil in omejitev iz statuta ter v 
skladu z veljavnimi predpisi. 
Društvo opravlja finančno materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi in predpisi, ki 
veljajo za društva. Strokovna računovodska dela se prenesejo na računovodski servis, s katerim se 
sklene pogodba o sodelovanju. 
 
Nadzor nad pravilnostjo materialno finančnega poslovanja izvaja nadzornik. 
 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 

41. člen 
 

Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. Sklep je veljaven, če zanj glasuje več kot 
polovica vseh, na skupščini prisotnih, članov. 

 
42. člen 

 
V primeru prenehanja društva se premoženje društva, po poravnavi vseh obveznosti in vračilu 
neporabljenih proračunskih sredstev v proračun, prenese na nevladno organizacijo z enakim ali 
podobnim namenom, ki je društvo, zavod ali ustanova. Če take nevladne organizacije ni se premoženje 
prenese na lokalno skupnost. 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. V primeru prenehanja društva po volji članov, takšno 
nevladno organizacijo določi Skupščina v sklepu o prenehanju društva. 
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VII. JAVNOST DELA 

 
43. člen 

 
Delovanje društva je javno. Za stike z javnostjo je pooblaščen predsednik društva ali od njega pisno 
pooblaščena oseba. Širšo javnost društvo obvešča preko sredstev javnega obveščanja. 
 

VIII. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB STATUTA 

 
44. člen 

 
Predlog spremembe pripravi izvršni odbor in ga posreduje skupščini v sprejem. 
 

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

45. člen 
 

Društvo ima naslednje akte: 
– statut društva, 
– pravilnike o notranji organizaciji društva, ki jih po potrebi sprejema izvršilni odbor društva, 
– ostale operativne akte društva, ki jih po potrebi sprejema izvršilni odbor društva. 
V skladu s tem statutom se lahko izdelajo podrobnejša navodila o delu društva, organov društva, 
pogojih članstva, aktivnostih članov in podobno. 
 

46. člen 
 

Vsi funkcionarji in kolektivni organi so dolžni opravljati svoje naloge do izvolitve novih. 
 

47. člen 
 

O zadevah, ki niso urejene s tem statutom se uporabljajo neposredno določila Zakona o društvih in 
ostali predpisi, ki urejajo delo društev ali se nanašajo na delo društev. 
 

48. člen 
 

Ta statut začne veljati z dnem, ko ga je sprejela skupščina članov, to je 15. 6. 2020. Z uveljavitvijo 
novega statuta preneha veljati star. 
 
 
 

Predsednik društva: 
V Laškem, dne 15. 6. 2020       Spomenka Valušnik 
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