Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju " VE SELE NOGICE "
Sedež: Celjska cesta 43, 3270 Laško
Prostori društva: Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško
Telefon: 041-610-284
E-pošta: drustvo.veselenogice@gmail.co m
Internet: www.drustvo-veselenogice.si

Na podlagi 4. In 9. Člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št.64/2011 – UPB2) je ustanovni zbor
članov na svojem zasedanju dne 09.04.2012 sprejel sklep o ustanovitvi Društva " VESELE NOGICE" in
sprejel naslednji

STATUT DRUŠTVA ZA POMOČ OSEBAM Z MOTNJAMI V RAZVOJU "VESELE NOGICE"

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1.

člen

Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE" je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno združenje, ki je ustanovljeno za pomoč osebam z motnjami v razvoju.
2.

člen

Ime društva je: Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju "VESELE NOGICE"
Sedež društva je na naslovu Celjska cesta 43, 3270 Laško.
Skrajšano ime društva je "VESELE NOGICE".
3.

člen

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
Društvo deluje v Republiki Sloveniji.
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.
5.

člen

Znak društva je stilizirana podoba odtis levega in desnega otroškega stopala.
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6.

člen

Društvo se lahko vključuje v ustrezna mednarodna strokovna društva in združenja.
Društvo se lahko včlani v zveze društev in druge organizacije.
7.

člen

Za zastopanje in predstavljanje društva sta pooblaščena predsednik in tajnik društva.
Pooblaščenca v okviru sprejetih sklepov organov društva in določil tega statuta zastopata in
predstavljata društvo posamično in neomejeno.
Listine društva (poslovno, finančno in drugo dokumentacijo) podpisujeta predsednik oz. tajnik
društva.
8.

člen

Pooblaščenca društva lahko pooblastita za opravljanje posameznih pravnih in drugih dejanj ali
vrste dejanj ter za podpisovanje v okviru pooblastil pooblastita tudi druge osebe.

II.

NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST

9.

člen

Društvo je bilo ustanovljeno predvsem 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
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7. sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi društvi in strokovnjaki
8. organizacija in vodstvo različnih akcij za pridobitev in zbiranje finančnih sredstev za
uresničevanje nalog društva
9. organizira pomoč članom v stiski
10. organizira strokovne posvete o življenju oseb z motnjami v razvoju.
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:
R 93.299 organiziranje dobrodelnih društvenih prireditev, katerih izkupiček je namenjen v
dobronamerne namene članom društva.
Q 92.002 Organiziranje iger na srečo v skladu z zakonom o igrah na srečo.
Q 88.991 Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij.
Q 88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve.
I 56.300 Strežba pijač.
G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom.
G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu.
G 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic.
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 in nalog društva.

III. ČLANSTVO
10.

člen

Člani društva so predvsem 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 člani, častni člani in simpatizerji.
Član društva je lahko tudi mladoletna oseba do dopolnjenega 15. leta starosti, pristopno izjavo
podpiše njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa v organih društva.
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Za mladoletnega člana podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik od mladoletni kovega 7.
leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v
društvo podati pisno soglasje.
Pravica mladoletnikov je, da imajo posvetovalni glas, da dajejo predloge o delu, da za uspešno delo
v društvu prejmejo pohvale, priznanja in nagrade.
Mladoletniki ne morejo biti voljeni v organe društva.
Simpatizerji so fizične osebe ki simpatizirajo z delom društva in s članarino pomagajo društvu.
Pravice simpatizerjev in častnih članov so enake kot članov. Častni člani ne plačujejo članarine.
11.

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.

ČLANARINA
12.

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.
13.

člen

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

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV
14.

člen

Pravice 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
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-

da spoštujejo statut, sklepe in odločitve organov društva

-

da redno plačujejo članarino (če jo določi skupščina)

-

da pod enakimi pogoji uživajo vse ugodnosti,ki jih omogoča ćlanstvo v društvu

15.

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
16.

člen

Status rednega člana preneha v naslednjih primerih:
-

z izstopom na podlagi pisne izjave člana društva

-

z izključitvijo na podlagi sklepa skupščine

-

s črtanjem iz članstva v primeru, da član ne plača članarine

-

s smrtjo člana

-

s prenehanjem društva

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA
17.

člen

Kolektivni organi društva so:
-

skupščina

-

izvršilni odbor

-

nadzorni odbor

Funkcionarji društva so:
-

predsednik društva

-

tajnik društva

-

blagajnik društva
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Predsednik društva je istočasno predsednik izvršilnega odbora društva.
18.

člen

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

SKUPŠČINA DRUŠTVA
19.

člen

Skupščino sestavljajo redni člani društva. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino
skliče izvršilni odbor najmanj enkrat letno.
Skupščina društva je najvišji organ društva in voli druge organe društva.
20.

člen

Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skliče jo izvršilni odbor na svojo pobudo, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo desetih 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.
21.

člen

Skupščina sprejme svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje o sklepih je javno.
22.

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.
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23.

člen

Skupščino otvori predsednik društva in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva.
Skupščina izvoli tudi zapisnikarja in dva overovitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo: predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.
24.

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 tajnika in s tem podpredsednika izvršilnega odbora

-

voli in razrešuje blagajnika

-

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
sprejemu, črtanju ali izključitvah članov

-

določa višino članarine

-

sprejema letno poročilo

-

sprejema ostale akte društva

IZVRŠILNI ODBOR DRUŠTVA
25.

člen

Izvršilni odbor je izvršilni organ skupščine in šteje pet članov. Izvršilni odbor ima predsednika,
podpredsednika, blagajnika in dva člana. V izvršilni odbor so lahko voljeni samo člani društva.
Mandatna doba članov izvršilnega odbora traja 4 leta in so lahko ponovno voljeni.
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Skupščina lahko izvršilni odbor ali posameznega člana razreši pred potekom mandata. Člani
izvršiljega odbora so za svoje delo odgovorni skupščini.
26.

člen

Izvršilni odbor upravlja društvo v času med dvema skupščinama po smernicah sprejetih na
skupščini.
27.

člen

Izvršilni odbor opravlja naslednje zadeve:

28.

-

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 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.
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
morejo biti istočasno člani nadzornega odbora.

NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
29.

člen

Nadzorni odbor društva šteje tri člane. Nadzorni odbor izvoli skupščina za mandatno dobo 4 leta.
Člani so za svoje delo odgovorni skupščini društva in ji morajo poročati o svojem delu najmanj
enkrat letno.
30.

člen
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Nadzorni odbor ima predsednika, ki ga izvolijo izvoljeni člani. Predsednik sklicuje in vodi seje
odbora.
Mandat predsednika traja 4 leta.
31.

člen

Naloge nadzornega odbora so zlasti:

32.

-

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.

-

Vodi disciplinske postopke

-

Izreka disciplinske ukrepe
člen

Izreka disciplinske ukrepe 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 skupšino.
33.

člen

Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino prisotnih članov.
34.

člen

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani drugih organov društva.
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PREDSEDNIK, TAJNIK IN BLAGAJNIK DRUŠTVA
35.

člen

Predsednik in tajnik društva predstavljata in zastopata društvo v mejah pooblastil, ki izvirajo iz
statuta.
36.

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.

37.

člen

Tajnik:
-

nadomešča predsednika v odsotnosti,

-

vodi administrativno poslovanje,

-

vodi knjigo članstva in hrani akte društva,

-

opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva.

38.

člen

Blagajnik:
-

vodi blagajno društva,

-

izvršuje gotovinska izplačila,

-

poravnava finančne obveznosti društva,

-

opravlja druge naloge po odredbi predsednika društva.

TRR: SI56 0600 0010 0254 067 odprt pri Banki Celje
Davčna številka: 98965549
Matična številka: 4042484000
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39.

člen:

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

V.

MATERIALNO FINANČNO POSLOVANJE

40.

člen:

Društvo lahko pridobiva sredstva za svojo dejavnost:

41.

-

iz članarine,

-

sredstev iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,

-

sredstva iz proračunov zvez društev na ravni občin in republike in druga javna sredstva,

-

darila, volila in dotacije (prispevki donatorjev in sponzorjev),

-

dohodki od reklam,

-

drugi dohodki iz drugih virov.
člen:

Finančno-materialno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa, odprtega pri eni
od poslovnih bank v Republiki Sloveniji.
42.

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. Specifična strokovna dela se lahko prenesejo izven društva (računovodstvo).
Nadzor nad pravilnostjo materialno finančnega poslovanja izvaja nadzorni odbor.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
43.

člen

Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu. Sklep je veljaven, če zanj glasuje več
kot polovica vseh članov.
TRR: SI56 0600 0010 0254 067 odprt pri Banki Celje
Davčna številka: 98965549
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.

Društvo za pomoč osebam z motnjami v razvoju " VE SELE NOGICE "
Sedež: Celjska cesta 43, 3270 Laško
Prostori društva: Savinjsko nabrežje 2, 3270 Laško
Telefon: 041-610-284
E-pošta: drustvo.veselenogice@gmail.co m
Internet: www.drustvo-veselenogice.si

44.

člen

V primeru prenehanja društva se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje bližnjemu
društvu, ki se ukvarja z enako ali podobno aktivnostjo ki deluje v okolju v katerem deluje tudi naše
društvo. Če takega društva ni se premoženje prenese na lokalno skupnost.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

VII. JAVNOST DELA
45.

člen

Delovanje društva je javno. Za stike z javnostjo je pooblaščen predsednik društva ali od njega
pooblaščena oseba. Širšo javnost društvo obvešča preko javnih sej organov in preko sredstev
javnega obveščanja.
Društvo obvešča članstvo s pisnimi obvestili, okrožnicami, zapisniki sej organov društva.

VIII. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB STATUTA
46.

člen

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

IX. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
47.

člen

Društvo ima naslednje akte:

48.

-

Disciplinski pravilnik

-

Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju, katerega bo društvo sprejelo v roku enega
leta
člen

Vsi funkcionarji in kolektivni organi so dolžni opravljati svoje naloge do izvolitve novih.
49.

člen
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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.
50.

člen

Ta statut začne veljati z dnem ko ga je sprejela skupščina članov.

Predsednik društva:
V Laškem, dne 09.04.2012

Valušnik Spomenka
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