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Na podlagi tretjega odstavka 8. člena in 9. člena Zakona o društvih – ZDru-1 (Ur. l. RS št. 64/2011-

UPB2) je ustanovni zbor članov društva Društvo za razvijanje ročnih spretnosti EkoWerkštat na 

ustanovni seji dne 3. 9. 2018 sprejel sledeči:  
 

 

STATUT  

Društva za razvijanje ročnih spretnosti 

EkoWerkštat 
 

 

I. IME, SEDEŽ , NAMEN, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUŠTVA 

 

1. člen 

(ime in sedež) 

 

Društvo za razvijanje ročnih spretnosti EkoWerkštat je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje 

fizičnih in pravnih oseb, ki delujejo na področju povezovanja rokodelcev. 

 

(1) Ime društva je: Društvo za razvijanje ročnih spretnosti EkoWerkštat. 

 

(2) Sedež društva je v kraju Ženik 47 a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici 

 

(3) Poslovni naslov društva je Ženik 47 a, 9244 Sv. Jurij ob Ščavnici 

 

2. člen 

(namen in cilji društva) 

 

(1) Namen Društva za razvijanje ročnih spretnosti EkoWerkštat (v nadaljevanju: društvo) je  

 

- spodbujanje ljudi k druženju in socializaciji; 

- združevanje vseh zainteresiranih v okolju in širše, ljudi, ki imajo željo razvijati, se učiti, spodbujati in   

  prenašati znanje, običaje in dediščino; 

- spodbujanje ustvarjalnosti, razvijanje ročnih spretnosti, umetniškega udejstvovanja in ukvarjanja s  

  prostočasnimi dejavnostmi, kot so: ročno pletenje, kvačkanje, vezenje, tkanje, polstenje, predenje,  

  tiskanje na tekstil, sitotisk, slikanje na svilo in druge tekstilije, izdelava mozaikov, izdelava nakita iz  

  naravnih materialov, oblikovanje gline, slikanje na glino in podobno; 

- stremenje k dviganju nivoja kakovosti življenja; 

- skrb za dvig strokovnega znanja svojih članov; 

- širjenje znanja in entuziazma do ročnih spretnosti in s tem spodbujanje pristne želje  do ročnih del,     

  in sprostitvenih dejavnosti; 

- spodbujanje prostovoljnega dela; 

- promocija Prlekije na področju rokodelstva ter s tem ustvarjanje zanimive regije za obisk turistov; 

- sodelovanje z drugimi društvi in ustanovami; 

 

Zgoraj našteto bo društvo dosegalo z:  

- organizacijo izobraževalnih dogodkov, seminarjev, delavnic, tečajev in neformalnih druženj, ki bodo  

  podlaga za povezovanje ljudi, njihovo sodelovanje in večanje njihovega znanja na različnih področjih,  

- izvajanjem dobrodelnih dražb in pridobivanjem sponzorskih sredstev z namenom pridobivanja  

  materialnih sredstev za delovanje in podporo izvajanju programov društva,  

- zalaganjem in izdajanjem biltenov, katalogov in zloženk s področja dejavnosti društva, seznanjanje  

  članov in javnosti o napredku na področju delovanja društva ter posledično stimuliranje  zanimanja  

  javnosti; 

- vzdrževanjem spletne strani z informacijami o delovanju društva in aktualnih delavnicah. 
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(2) Cilji društva so: 

 

      - izvajanje izobraževalnih programov za člane društva in zainteresirano javnost;   

      - izmenjava izkušenj in znanja; 

      - zagotavljanje pogojev za izvajanje ustvarjalnih dejavnosti; 

      - povezovanje ljubiteljskih ustvarjalcev;     

      - sodelovanje in povezovanje s sorodnimi društvi in organizacijami doma in v tujini; 

      - podeljevanje priznanj za dosežke na področju rokodelstva; 

      - obveščanje javnosti o svojem delovanju. 

 

3. člen 

(dejavnosti društva) 

 

(1) Za dosego svojih namenov in ciljev izvaja društvo sledeče nepridobitne dejavnosti: 

 

- druženje članov društva in organizacija brezplačnih dogodkov, na katerih bomo spodbujali,  

  razvijali in se učili ročnih spretnosti, kot so šivanje, kvačkanje, pletenje, vezenje, tkanje, predenje,  

  polstenje, tiskanje na tekstil, sitotisk, slikanje na svilo in druge tekstilije, izdelava mozaikov,  

  izdelava nakita, oblikovanje gline, izdelava manjših izdelkov in pripomočkov iz lesa, bambusa,     

  papirja, ... v obliki seminarjev,  delavnic, tečajev in neformalnih druženj; 

- učenje in izmenjava izkušenj med člani društva za dejavnost: ponovna uporaba rabljenih oblačil in  

  tekstilij s preoblikovanjem, dodelavo; 

- pisanje in izdajanje knjig s področja rokodelstva; oblikovanje in tiskanje navodil za izdelavo  

  izdelkov, publikacije, zloženke...; 

- organizacija razstav in javnih prireditev za predstavitev in spodbujajnje prostočasnih dejavnosti; 

- izvajanje sprostitvenih kreativnih delavnic kot oblika samozdravljenja in vzdrževanja  telesnega  

  ravnovesja; 

- dekoriranje, dodelava, predelava starega pohištva v učnih delavnicah; 

- učenje in pisanje lepopisa, dekorativnih pisav in kaligrafije; 

- sodelovanje in povezovanje s sorodnimi društvi doma in v tujini, 

- povezovanje ustvarjalcev ter povezovanje s strokovnjaki na področju rokodelstva; 

- podeljevanje priznanj za dosežke na področju rokodelstva; 

 

(2) Društvo izvaja tudi sledeče pridobitne dejavnosti: 

-    CB 13.300 Dodelava tekstilij 

     - ponovna uporaba rabljenih oblačil in tekstilij s preoblikovanjem, dodelavo; 

     - prodaja teh izdelkov, izdelanih v društvu in pridobitev sredstev za potrebe delovanja  

       društva;   

      -    CC 18.120 Drugo tiskanje 

                - tisk na tekstil; 

                - prodaja izdelkov, ki so jih izdelali člani društva na delavnicah; 

- CM 32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov 

                - izdelava nakita iz tekstila ali drugih materialov; 

                - prodaja izdelkov, ki so jih izdelali člani društva; 

- G 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

   - prodaja reklamnih materialov za promocijo društva 

   - prodaja izdelkov, izdelanih v društvu 

   - prodaja vstopnic za društvene prireditve 

- G 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 

   - prodaja izdelkov izdelanih od članov društva 

   - prodaja reklamnih materialov za promocijo društva  

   - prodaja vstopnic za društvene prireditve 

 

- I 56.300 Strežba pijač 

                - nudenje pijače na društvenih dogodkih 
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- JA 58.110 Izdajanje knjig 

                             - pisanje in izdajanje knjig s področja rokodelstva; 

     -     JA 58.140 Izdajanje revij in druge periodike 

                - oblikovanje publikacij, zloženk in tiskanje navodil za izdelavo izdelkov,   

     -    N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

                - organizacija razstav, sodelovanje na sejmih, srečanjih v zvezi z dejavnostjo društva 

- P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 

                 - izvajanje seminarjev, delavnic, krožkov, tečajev, srečanj in sprostitvenih delavnic ter  

                   delavnic poučevanja kvačkanja, pletenja, vezenja, ročnega in strojnega šivanja, tkanja,  

                   izdelave lesenih pripomočkov, izdelave mozaikov in drugih ročnih spretnosti; 

- R 90.030 Umetniško ustvarjanje 

                - kaligrafski tečaj, dekoriranje, restavriranje starega pohištva v učnih delavnicah, ki jih  

                  izvajajo člani društva ali povabljeni gostje; 

     -     R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

                       - organizacija druženj, seminarjev, tečajev, delavnic in prireditev razvedrilne in  

                      sprostitvene narave; 

 

 

II. POGOJI ZA ČLANSTVO, NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA, 

PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANSTVA 

 

4. člen 

(pogoji za članstvo v društvu) 

 

(1) Članica oziroma član društva (v nadaljevanju član) lahko postane vsaka polnoletna fizična oseba, ki izpolni 

pristopno izjavo s svojimi podatki, na kateri izrazi voljo postati član društva in s katero se zaveže delovati 

po statutu društva in ki plača članarino, če je ta obvezna. Pod enakimi pogoji lahko postane član društva 

tudi tuji državljan. 

 

(2) Oseba, ki želi postati član društva, posreduje društvu izpolnjeno pristopno izjavo. Izpolnjevanje pogojev 

za članstvo preveri upravni odbor. 

 

5. člen 

(prenehanje članstva) 

 

(1) Članstvo v društvu preneha: 

- z izstopom, 

- s črtanjem, 

- z izključitvijo, 

- s prenehanjem društva. 

 

(2) Član izstopi iz društva, tako da društvu posreduje pisno izjavo. 

 

(3) Člana se z ugotovitvenim sklepom upravnega odbora črta iz društva če: 

- kljub opominu ne plača članarine dve leti  ali 

- se ugotovi da je umrl.  

 

(4) Člana se lahko izključi iz društva, če se ugotovi: 

- da je kršil določbe statuta ali drugih aktov društva ali  

- da je kršil sklepe organov društva ali 

- da je deloval v nasprotju z interesom društva ali 

- da je okrnil ugled društva ali 

- da je društvu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil društvu večjo škodo. 
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6. člen 

(pravice in obveznosti članov) 

 

(1) Pravice članov društva so: 

- da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

- da aktivno sodelujejo pri upravljanju društva, 

- da sodelujejo v dejavnostih društva, 

- da prejemajo od društva ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi društva,  

- da so obveščeni o dejavnostih društva. 

 

(2) Obveznosti članov so: 

- da delujejo po tem statutu in drugih aktih društva, 

- da spoštujejo sklepe organov društva, 

- da redno plačujejo članarino, če tako odloči zbor članov, 

- da sodelujejo pri upravljanju društva, 

- da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do društva, 

- da varujejo ugled društva, 

- da društvo sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov, 

- da delujejo v interesu društva , 

- da društvo obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo. 

 

 

7. člen 

(častni člani) 

 

(1) Društvo ima lahko častne člane, ki jih imenuje zbor članov na predlog predsednika ali upravnega odbora. 

 

(2) Častni člani društva so lahko ugledni posamezniki, ki podpirajo delo društva in so pripomogli k doseganju 

njegovega namena in ciljev. 

 

(3) Častni člani dajejo mnenja in priporočila k delu društva in so lahko vabljeni na seje zbora članov. 

 

(4) Častni člani, ki niso člani društva, nimajo pravic in obveznosti kot ostali člani društva. 

 

 

III. UPRAVLJANJE DRUŠTVA 

 

8. člen 

(organi društva) 

 

(1) Organi društva so: 

- zbor članov, 

- upravni odbor,    

- nadzorni odbor (dokler se število članov društva ne poveča nad 12 članov, opravlja zbor članov 

funkcijo nadzornega odbora), 

- disciplinsko razsodišče, 

- predsednik. 

 

(2) Seje kolektivnih organov društva se lahko izvedejo s srečanjem članov v živo ali korespondenčno ob 

pomoči internetnih ali komunikacijskih omrežij. Korespondenčna seja se skliče in izvede ob smiselni 

uporabi pravil, ki veljajo za sejo s srečanjem članov v živo. 
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9. člen 

(zbor članov) 

 

(1) Zbor članov je najvišji organ društva in ga sestavljajo vsi člani. 

(2) Naloge in pristojnosti zbora članov so: 

-      odloča o nepremičnem premoženju društva, 

-      sprejema in potrjuje statut društva,  

- sprejema spremembe in dopolnitve statuta društva, 

- sprejema in spreminja druge splošne akte društva, 

- sprejema letno poročilo o delu, 

- sprejema letne načrte in strategije delovanja, 

- voli in razrešuje člane nadzornega odbora, člane disciplinskega razsodišča in člane ostalih organov 

društva, 

- daje drugim organom društva smernice za delovanje, 

- odloča ali društvo kot obveznost članov uvede članarino in o višini članarine, 

- odloča o pritožbah zoper odločitve predsednika in drugih organov društva, 

- odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije, 

- odloča o prenehanju društva,  

- odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov,  

- odloča o drugih najpomembnejših zadevah za društvo, 

- voli in razrešuje zastopnika društva, 

- voli in razrešuje člane upravnega odbora,, 

- sprejema in potrjuje finančno poročilo in finančni načrt društva. 

 

(3) Zbor članov skliče in vodi predsednik najmanj enkrat letno za potrebe sprejetja letnega poročila, mora pa 

ga kadarkoli sklicati na zahtevo ene petine članov, če ta zatrjuje, da je ugotovil hujše kršitve pri delovanju 

društva. Če predsednik ne skliče zbora članov tako, da ta zaseda v 30 dneh od prejetja zahteve, lahko sejo 

zbora članov skliče petina članov oziroma  nadzorni odbor, ki je sklic zahteval. 

 

(4) Obvestilo o sklicu zbora članov se članom posreduje najmanj sedem dni pred sklicem na elektronski naslov 

članov, kot so jih ti sporočili društvu. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj zbora članov, predviden dnevni 

red s predlogi sklepov in ustrezna gradiva, potrebna za odločanje. 

 

(5) V kolikor ni drugače določeno, zbor članov veljavno odloča, če je pred glasovanjem prisotna vsaj polovica 

članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. V kolikor zbor članov 

ni sklepčen, ker je prisotnih manj kot polovica članov, se seja nadaljuje čez pol ure in v tem primeru zbor 

članov lahko odloča, če je prisotna vsaj 1/3 članov društva. 

 

(6) O delu zbora članov in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen 

predsednik. Zapisnik zbora članov podpiše predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in overitelj 

zapisnika. 

(7)  Zbor članov opravlja tudi funkcijo nadzornega odbora, dokler se število članov društva ne poveča na 12  

       članov društva. 

 

10. člen 

(upravni odbor) 

 

(1) Upravni odbor je izvršilni organ društva. Izvoli ga zbor članov za mandatno dobo treh let. Sestavljajo ga 

predsednik, tajnik in še en član. Upravni odbor ima sledeče naloge in pristojnosti: 

 

- skrbi za koordinacijo med organi društva,  

- pripravlja predloge sprememb statuta in drugih aktov društva, 

- pripravlja predlog programov društva in jih da v sprejem zboru članov,  

- pripravlja predlog letnega poročila in ga da v sprejem zboru članov, 

- odloča o premičnem premoženju, 
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- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za članstvo v društvu, 

- sprejema odločitve glede črtanja članov, 

- skrbi za evidenco članstva, 

- vodi dokumentacijo društva, 

- imenuje predstavnike društva v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih telesih, opravlja operativne 

naloge, ki mu jih naloži zbor članov, 

- opravlja tehnična in administrativna dela v društvu,  

- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,  

- opravlja druge naloge, ki izhajajo iz splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži zbor 

članov, 

- pripravlja in predlaga spremembe statuta. 

 

(2) Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog pooblasti svojega člana. 

 

(3) Predsednik društva je po funkciji tudi predsednik upravnega odbora. 

 

(4) Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik glede na potrebe društva, najmanj pa enkrat letno za potrebe 

priprave predloga letnega poročila. 

 

(5) Obvestilo o sklicu upravnega odbora se članom upravnega odbora posreduje najmanj pet dni pred sejo 

upravnega odbora na elektronski naslov članov, kot so jih ti sporočili društvu. Obvestilo mora vsebovati 

čas in kraj seje upravnega odbora, predviden dnevni red in gradiva potrebna za odločanje.  

 

(6) O delu upravnega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je zadolžen 

predsednik upravnega odbora. 

 

(7) Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov. 

 

(8) Upravni odbor je sklepčen, če so prisotni najmanj trije člani upravnega odbora. Sklep je sprejet, če za sklep 

glasujeta 2 člana.  

 

11. člen 

(disciplinsko razsodišče) 

Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter 

vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interes in ugled društva.  

Predloge za disciplinsko obravnavo dajejo člani in organi društva. Postopek na prvi stopnji vodi upravni 

odbor po Pravilniku o disciplinskega razsodišča EkoWerkštat, ki ga sprejme zbor članov društva v 6 mesecih 

po vpisu društva v register društev.  

Upravni odbor lahko v disciplinskih postopkih izreče članom društva naslednje ukrepe:  

(1) opomin za naslednje kršitve:  

       - če krši statut društva,  

       - če ne izvršuje sklepov organov društva, ki so pomembni za delovanje društva, 

       - če s svojimi dejanji škodi ugledu društva ali z njimi povzroči društvu škodo, 

       - če pri poslovnem in javnem nastopanju uporablja neresnične podatke, 

(2) javni opomin za naslednje kršitve: 

        - ponovitev kršitve iz prve točke tega člena,  

 - če neupravičeno posega v avtorsko delo drugega člana društva, 

        - če s katerimkoli drugim protipravnim ravnanjem pri opravljanju svojega dela povzroči drugim  

     članom društva ali tretjim osebam premoženjsko škodo, 

        - če je kljub javnemu opominu kršil določbe statuta ali drugih aktov društva,   

        - če kljub javnemu opominu  ne izvršuje sklepov organov društva, 

        - če je kljub javnemu opominu deloval v nasprotju z interesom društva,       
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(3) izključitev za naslednje kršitve:  

       - če je kljub javnemu opominu s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil društvu večjo škodo. 

V disciplinskih postopkih je upravni odbor sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. Sklepi so veljavni če za 

sklep glasujeta najmanj dva člana upravnega odbora.  

Pred izrekom kazni ima član, ki je v disciplinskem postopku, pravico do zagovora. O pritožbi zoper izrečeni 

ukrep upravnega odbora kot drugostopenjski organ odloča zbor članov društva.  

 

12. člen 

(predsednik) 

 

(1) Predsednik je zastopnik društva in ima sledeče naloge in pristojnosti: 

 

- samostojno in neomejeno zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in 

organizacijami v Sloveniji in v tujini, 

- podpisuje materialne in finančne listine, 

- skrbi za izvrševanje programa dela, 

- opravlja posle rednega poslovanja,  

- vodi delo upravnega odbora, 

- poroča upravnemu odboru in zboru članov o svojem delu, 

- predlaga sistemizacijo delovnih mest v primeru zaposlitev, 

- odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov.  

 

(2) Predsednik je pri svojem delu vezan na smernice zbora članov in navodila upravnega odbora. 

 

(3) Predsednik lahko za izvajanje posameznih nalog pooblasti drugega člana upravnega odbora ali sodelavca 

društva. 

 

(4) Predsednika za mandatno dobo treh let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po poteku katere je oseba 

lahko ponovno izvoljena na to mesto. 

  

(5) Mandat predsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, če sam 

odstopi, če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov organov 

društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva. 

 

(6) Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu z zakonom, v skladu s tem statutom in s splošnimi 

akti društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov. 

 

(7) V času odsotnosti predsednika, je njegov namestnik tajnik društva in ima vsa pooblastila predsednika.  

 

 

13. člen 

 (nadzorni odbor) 

 

(1) V primeru manjšega števila članov društva opravlja delo nadzornega odbora zbor članov. 

 

(2) Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem društva ter nad finančnim in materialnim 

poslovanjem društva ter ugotavlja kršitve članov društva. Nadzorni odbor šteje tri člane in je sklepčen, če 

sta prisotna vsaj dva člana.  Nadzorni odbor  ima sledeče naloge in pristojnosti: 

 

- spremljanje in nadziranje dela predsednika in upravnega odbora, 

- nadzoruje izvajanje programov dela, 
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- ugotavlja, ali letno poročilo društva obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva, ter o 

tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila, 

- ugotavlja, ali poslovne knjige in letno poročilo društva omogočajo ocenjevanje, ali so presežki 

prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev društva oziroma za opravljanje 

nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu in ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene;  

nadzorni odbor pri pregledu finančnega in materialnega poslovanja društva o ugotovitvah sestavi pisno 

poročilo in poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila, 

- poroča drugim organom društva o svojem delu, 

- lahko zahteva sklic zbora članov v primeru, da ugotovi hujše kršitve pri delovanju društva, 

- zaradi nevestnega dela predsednika, podpredsednika ali članov upravnega odbora predlaga zboru 

članov njihov odpoklic ali uvedbo disciplinskega postopka pri disciplinskem razsodišču, 

-     odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov društva. 

 

(3) Nadzorni odbor izmed članov društva izvoli zbor članov za mandatno dobo treh let. Po poteku mandatne 

dobe je oseba lahko ponovno izvoljen na to mesto. Član nadzornega odbora ne more biti član upravnega 

odbora ali oseba, ki za društvo opravlja računovodske ali materialno-finančne storitve. Član nadzornega 

odbora ne more sodelovati v postopku ugotavljanja kršitev in izrekanja sankcij, ki se nanašajo nanj.  

 

(4) Član nadzornega odbora, ki prejme najvišje število glasov je predsednik nadzornega odbora, ki sklicuje in 

vodi seje nadzornega odbora glede na potrebe društva, najmanj pa enkrat letno za potrebe izvedbe 

notranjega nadzora pred sprejetjem letnega poročila.  

 

(5) Obvestilo o sklicu nadzornega odbora se članom nadzornega odbora posreduje najmanj sedem dni pred 

sejo nadzornega odbora na elektronski naslov članov, kot so jih ti sporočili društvu. Obvestilo mora 

vsebovati čas in kraj seje nadzornega odbora, predviden dnevni red in gradiva potrebna za odločanje.  

 

(6) Mandat člana nadzornega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član društva, 

če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta, splošnih aktov društva ali sklepov 

organov društva ali ker deluje v nasprotju z interesi društva. 

 

(7) O delu  nadzornega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik, za izdelavo katerega je zadolžen  

predsednik nadzornega odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. 

 

(8) Za svoje delo je  nadzorni odbor odgovoren zboru članov. 

 

 

IV. ORGANIZACIJA IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA 

 

14. člen 

(obveščanje članov) 

 

Društvo obvešča člane o sklicih organov in o delu društva na naslov elektronske pošte, kot ga člani sami 

navedejo ob včlanitvi v društvo oziroma kot ga naknadno sporočijo v primeru sprememb. V kolikor članu 

društva obvestil in drugih pisanj ni mogoče vročiti na sporočen elektronski naslov, se šteje, da je članu pisanje 

vročeno s potekom petih dni od objave na oglasni deski društva. 

 

 

15. člen 

(sekcije) 

 

Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog ali za opravljanje dela na določenem 

področju ustanavlja in ukinja sekcije društva kot načine dela. V sekcijo se vključujejo člani 

društva, lahko pa se k delu povabi tudi zunanje strokovnjake. 
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16. člen 

(zagotavljanje javnosti delovanja) 

 

(1) Delo društva in njegovih organov je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno 

dokumentacijo in poslovanje društva ob upoštevanju omejitev glede varstva osebnih podatkov. O zahtevi 

po vpogledu v finančno in materialno dokumentacijo društva odloči upravni odbor. 

 

(2) Društvo zagotavlja javnost svojega dela tako, da svoje člane obvešča o svojem delovanju, jim omogoča 

vpogled v zapisnike organov društva ter objavlja letna in druga poročila. 

 

(3) Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu preko lastnih medijev, preko sredstev javnega obveščanja in 

preko predstavnikov v organih društva. 

 

(4) Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik. 

 

(5) Društvo ima svoj tekoči račun pri katerikoli od poslovnih bank v Sloveniji. Delo blagajnika je javno. 

 

17. člen 

(viri financiranja in poraba presežka) 

 

(1) Viri dohodkov društva so: 

 

Denarna sredstva in druga sredstva, ki jih društvo pridobi iz:  

-      članarin, 

-      z darili in volili, 

-      s prispevki donatorjev, 

-      iz javnih sredstev,  

-      iz pridobitne dejavnosti kot dopolnilne dejavnosti nepridobitni dejavnosti društva (samo v obsegu,  

       potrebnem za uresničevanje namena in ciljev društva), 

-      z opravljanjem dejavnosti društva in  

-      iz drugih virov,  

-      njegove premične in nepremične stvari ter 

-      materialne pravice.  

 

(2) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za 

uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem 

statutu. 

 

(3) Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane 

je nična. 

 

18. člen 

(zaposlitve) 

 

Društvo lahko zaposli za svoje delovanje in opravljanje delavce v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

19. člen 

(premoženje) 

 

(1) Društvo premično in nepremično premoženje, ki je last društva vpisuje v inventarno knjigo. 

 

(2) Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično  

premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov. 
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20. člen 

(sponzorji) 

 

(1) Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, 

moralno ali kako drugače pomagajo.  

(2) Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice odločanja. 

 

 

21. člen 

(zagotavljanje podatkov o poslovanju) 

 

 (1) Finančno in materialno poslovanje društva se izvaja v skladu s finančnimi predpisi in na podlagi    

       Pravilnika o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga sprejme zbor članov društva najkasneje v petih  

       mesecih po vpisu društva v register društev pri pristojnem upravnem organu. 

 

 

V. NAČINI PRENEHANJA DRUŠTVA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V TEM 

PRIMERU 

 

22. člen 

(prenehanje društva) 

 

(1) Društvo lahko preneha: 

- po volji članov, 

- s spojitvijo ali pripojitvijo, 

- s stečajem,  

- na podlagi sodne odločbe, 

- po samem zakonu in če dejansko preneha delovati. 

 

(2) Društvo preneha po volji članov, če tako odloči zbor članov z dvotretjinsko večino prisotnih članov. V 

sklepu o prenehanju zbor članov določi društvo, zvezo društev, zavod, ustanovo ali drugo nepridobitne 

pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti in po vračilo neporabljenih 

proračunskih sredstev prenese premoženje društva. 

 

(3)  Zastopnik oziroma predsednik društva v tridesetih dneh po prenehanju društva obvesti upravni organ o 

prenehanju društva in vloži zahtevo za izpis društva iz registra društev. Zahtevi o sklepu o prenehanju 

društva mora priložiti poročilo o razpolaganju s premoženjem društva iz katerega mora biti razviden obseg 

sredstev in druga premoženja društva, način poravnave vseh obveznosti društva, višina neporabljenih 

javnih sredstev, način njihove vrnitve proračunu, ter način prenosa preostanka premoženja društva na 

prevzemnike premoženja.  

 

 

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

 

23. člen 

(število članov v organih društva) 

 

 

Če društvo nima zadostnega števila članov, da bi imelo v organih tolikšno število članov, kot to določa ta 

statut ali če ni zadosti kandidatov za zasedbo mest, ima lahko v organih tudi manjše število članov. V tem 

primeru mora društvo imeti vsaj predsednika in  vsaj enega člana nadzornega odbora. Organi društva v tem 

obdobju izvajajo svoje naloge v polni pristojnosti. 

 

Zbor članov opravlja pristojnosti nadzornega odbora in ostalih organov.  
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Dokler se število članov društva ne poveča na dvanajst članov, opravlja funkcijo upravnega odbora  

predsednik oz. zastopnik društva, funkcijo nadzornega odbora in disciplinskih postopkov pa opravlja zbor 

članov društva. 

24. člen 

(uporaba statuta) 

 

Ta statut je bil sprejet na ustanovnem zboru članov društva dne 3. 9. 2018, uporabljati pa se začne, ko pristojni 

organ potrdi njegovo skladnost z zakonom. 

 

 

 

                                   

Podpis:__________________________________                         


