Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije, št. 64/2011) je
ustanovni zbor dne 24.06.2011 sprejel Sklep o ustanovitvi društva Slovensko združenje za
Chenjiagou taijiquan (ime društva je spremenjeno po 20. členu Zakona o društvih na
podlagi seje ustanovnega odbora dne 28.10.2011) inv ta namen sprejel

STATUT DRUŠTVA
"Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan"

I. TEMELJNE DOLOČBE

1.

člen

(splošno)
Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno,
samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupnih
interesov, opredeljenih v tem temeljnem aktu in v skladu z zakonom, ki ureja delovanje
društev.
V statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni
nevtralni za moške in ženske.

slovnični

obliki, se uporabljajo kot

Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje v javnem interesu na področju športa
(Odločba Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6717-106/2015/3 (081 -06) z
dne 16.11.2015).

2.

člen

(ime, sedež in poslovni naslov društva)
Ime društva je "Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan" .
Skrajšano ime je: »Združenje za Chenjiagou taijiquan«.
Sedež in poslovni naslov društva je v Šentvidu pri Stični, Glogovica 21, 1296 Šentvid pri
Stični.

3.

člen

(žig društva)
Društvo ima svoj znak in žig.
Znak je okrogle oblike (kaligrafsko narisan črni krog na beli podlagi). Na žigu je pod tem
znakom napisano: "Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan".
Društvo ima dva žiga,

večjega

in manjšega, ki sta vsebinsko enaka.

II. NAMEN, CILJI IN DEJAVNOST DRUŠTVA

4.

člen

(namen, cilji in dejavnost društva)
Namen društva je razvoj tradicionalnega Chen taijiquana, kot športne in pri krepitvi
psihofizičnega zdravja pomembne discipline.
Cilji društva so:
1.

preučevanje

in promocija izvirnega, tradicionalnega Chen stila taijiquana (tai chi) s
športnega, zdravstvenega, kulturnega in filozofskega vidika in vzpodbujanje in
podpora projektov, ki v skladu s temeljno usmeritvijo društva podpirajo in
promovirajo izvirni Chen taijiquan,

2. vzpostavljanje standardov za učence te veščine, ki želijo znotraj Slovenskega
združenja za Chenjiagou taijiquan postati učitelji Chen taijiquana,
3. povezovanje učencev Chen taijiquana v Sloveniji z člani družine Chen, v kateri je
nastala veščina pod imenom taijiquan (tai chi chuan), skozi organizacijo njihovih
občasnih obiskov v Sloveniji in organizacijo občasnih delovnih ekskurzij na Kitajsko.
Društvo bo razvijalo prijateljske odnose med svojimi člani in športniki na sploh, ob
upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih človekovih
svoboščin ne glede na raso, spol, jezik in vero.
Društvo se bo zavzemalo tudi za ohranjanje svoje avtonomnosti.
Društvo lahko občasno organizira, nudi pomoč in sodeluje na tekmovanjih za doseganje
vrhunskih rezultatov v kitajskih tradicionalnih borilnih veščinah.
Društvo spodbuja ohranjanje in krepitev psihofizičnega zdravja splošne populacije tudi
preko javne in množične rekreacije. Z izvajanjem le-te ponuja širši javnosti možnost za
smotrno in aktivno izrabljanje prostega časa.
Skladno z zasledovanjem ciljev so primarne naloge društva da:
1. organizira in prireja tečaje, usposabljanja, predavanja, seminarje, delovne akcije
in druge prireditve na temo tradicionalnega stila Chen taijiquana,
2. izdaja potrdila o opravljenih tečajih, usposabljanjih, udeležbi na seminarjih,
individualnih učnih urah pri certificiranih učiteljih WCTA in drugih Chen taijiquan
združenj in članih družine Chen in skupni vadbi pri le-teh,
3. skrbi za povezovanje svojih članov tudi izven okvira treningov v okviru družabnih
srečanj in medsebojne pomoči članov,
4.

občasno

vabi na delovne obiske člane družine Chen (znotraj katere je pred več
kot 300 leti nastala veščina pod imenom taijiquan) iz vasi Chenjiagou, Henan,
LR Kitajska,

5.

občasno vabi druge certificirane
obiske v Slovenijo,

učitelje

s

področja

Chen taijiquana na delovne

6. sodeluje z društvi, klubi, zvezami klubov in drugimi organizacijami v Republiki
Sloveniji in tujini, ki so registrirane na področju izvirnega Chen taijiquana, drugih
šol taijiquana ali drugih sorodnih borilnih veščin in
7. spodbuja in podpira raziskovanja vpliva redne vadbe Chen taijiquana na zdravje
- dviganju ravni psiho-fizične vitalnosti ljudi, pri preprečevanju bolezni,
zdravljenju določenih bolezni in poškodb in rehabilitaciji bolnikov.

5.

člen

(ciljno povezovanje)
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Društvo se lahko v skladu z namenom in cilji svojega delovanja povezuje z drugimi klubi,
društvi in organizacijami v Republiki Sloveniji in tuj ini, ki gojijo enake ali podobne
tradicionalne športne veščine.
Društvo je lahko vključeno kot član v sorodno strokovno zvezo na državni ravni in zvezo
društev na regijski ali občinski ravni.
Društvo Slovensko združenje za Chenjiagou taijiquan se lahko včlani tudi v druge sorodne
organizacije v tujini, katerih namen je razvijati tradicionalne borilne veščine. Društvo
sodeluje z interesnimi združenji, športnimi in drugimi organizacijami. Je član svetovne
zveze World Chen XiaoWang Taijiquan Association ryvCTA) , ki ima svoja združenja v več
kot 30 držav sveta in sedež v Zhenzhou na Kitajskem, in pridruženi član angleške
Chenjiagou Taijiquan School GB, ki ima svoj sedež v Manchestru, Velika Britanija.
6.

člen

(izvajanje pridobitnih dejavnosti)

Za doseganje svojega namena in ciljev društvo lahko izvaja naslednje pridobitne
dejavnosti, opredeljene v SKD (standardna klasifikacija dejavnosti) 2008 V2:
J58.110 Izdajanje knjig
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na

področjih

področju

naravoslovja

družboslovja in humanistike

N77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
P85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na
P85.590 Drugje

nerazvrščeno

področju

športa in rekreacije

izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

R93.190 Druge športne dejavnosti.
V primeru presežka sredstev iz navedenih dejavnosti lahko društvo porabi ta sredstva
zgolj za doseganje namenov in nalog društva.
Društvo lahko neposredno opravljanje pridobitne dejavnosti s društvenimi sredstvi poveri
drugim osebam ali organizacijam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe.
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člen

7.

(interni akti)

Društvo lahko ureja vsa področja svojega delovanja z internimi pravilniki, navodili in
drugimi akti, na podlagi odločitve predsednika ali sklepa upravnega odbora.
člen

8.

(javnost dela društva)

Delovanje društva je javno.
Društvo obvešča člane ter širšo javnost o svojem delu s pisnimi informacijami, preko
elektronske pošte, preko spletne strani društva ter preko drugih sredstev javnega
obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

III.

ČLANSTVO
člen

9.

(1) Člani društva so fizične osebe. Pravice člana po tem statutu temeljijo na plačani
članarini za tekoče leto, ter poravnanih finančnih obveznostih do društva.
(2) O včlanitvi v društvo odloča upravni odbor. Upravni odbor lahko odloči, da se članu, ki
je upokojenec, študent ali brezposeln, zniža ali oprosti plačilo letne članarine, pri čemer
ohrani pravice iz prvega odstavka tega člena.
(3) Članstvo v društvu je prostovoljno.
(4) Društvo vodi zbirko osebnih podatkov članov za potrebe vodenja evidence članov in
varnega izvajanja svojih nalog - ki vsebuje ime in priimek, datum rojstva, naslov
prebivališča ter kontaktne podatke, ki jih član sam navede (elektronski naslov, telefonska
številka ... ). Osebni podatki se varujejo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov.
10.

člen

(včlanitev)

(1)

Fizična

oseba postane

član

društva, ko:

poda pristopno izjavo,
poda izjavo, da sprejema statut in
plača letno članarino.

etični

kodeks društva in

(2) Če se želi v društvo včlaniti mladoletnik, star od 7 do 15 let, sopodpiše pristopno izjavo
njegov zakoniti zastopnik.
(3) Član društva lahko pod enakimi pogoji postane tudi tuj državljan, ki ima stalno ali
začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.
(4) Društvo ima lahko redne, podporne, zaslužne in častne
11.
(vrste

člane.

člen

članstva)

(1) Redni član oseba lahko postane, ko izpolni pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena
in se udeleži vsaj enega seminarja na leto, ali najmanj štirih individualnih ur pri registriranih
učiteljih Chenjiagou Taijiquan School GB/SI, WCTA. Če ti pogoji niso izpolnjeni, njegov
status rednega člana ob koncu tekočega leta samodejno preneha.
(2) Podporni član je fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje navedene v prvem odstavku tega
ampak se ne udeležuje seminarjev ali individualnih ur pri zgoraj omenjenih učiteljih.

člena,
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(3) Naziv zaslužnega člana podeli upravni odbor članu društva za zasluge na strokovnem
ali organizacijskem področju delovanja društva. Člani upravnega odbora imajo status
zaslužnega člana. Zaslužni član je oproščen plačevanja članarine ima pa vse pravice in
dolžnosti rednega člana .
(4) Častni član društva lahko postane oseba (redni, podporni ali zaslužni član, ali nečlan
društva), ki je s svojim delovanjem veliko prispevala k razvoju društva. Naziv častnega
člana društva podeljuje zbor članov društva na predlog upravnega odbora. Častni član je
oproščen plačevanja članarine, ima pa vse pravice in dolžnosti rednega člana. Častni član,
ki ni istočasno tudi redni član lahko sodeluje pri delu, nima pa pravice odločanja.
12.
(pravice
Vsak
-

član

člen

članov

društva)

društva ima pravice da:

uživa pravice in ugodnosti, ki jih društvo nudi svojim članom,
sodeluje pri ustvarjanju in izvajanju programa društva,
voli in je voljen v organe društva,
je seznanjen s programom in poslovanjem društva ter njegovim
materialnim poslovanjem in
se lahko pritoži zoper odločitve organov društva.

finančno

13. člen
(dolžnosti
Vsak

-

član

članov

društva)

društva ima dolžnosti da:

sodeluje pri uresničevanju ciljev in nalog društva, skladno s svojim statusom,
svojimi željami in zmožnostmi,
deluje skladno s statutom in drugimi akti društva,
gospodarno in skrbno ravna z imetjem društva in
plača letno članarino in ostale finančne obveznosti.
14.

člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva
člani praviloma ne prejemajo plačila . Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član
društva pokaže pri svojem delu, lahko Upravni odbor društva prizna takemu članu
ustrezno nagrado.
15.

člen

(prenehanje

članstva)

Članstvo v društvu preneha:

-

z izstopom, ko član pošlje pisno izstopno izjavo upravnemu odboru,
s črtanjem, ko član do konca koledarskega leta ne poravna letno članarino (na
predlog trenerja lahko upravni odbor s svojim sklepom v izjemnih primerih (daljša
odsotnost zaradi bolezni, smrt v družini ipd.) člana za določen čas oprosti
plačevanja članarine),

-

z izključitvijo, ko član ne ravna več v skladu z
kodeksa društva, in ga upravni odbor izključi ali
s smrtjo.

S prenehanjem

članstva

določili

prenehajo vse pravice in dolžnosti
16.

člana

tega statuta in

etičnega

društva.

člen
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(donatorji in sponzorji)

(1) Društvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Ti so fizične ali pravne osebe, ki društvu
pomagajo s finančnimi in materialnimi prispevki, ali pa kako drugače sodelujejo in
pomagajo pri izvajanju dejavnosti društva.
(2) Donatorji in sponzorji, ki niso
zbora, nimajo pa pravice

občnega

člani

društva, lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah

odločanja.

IV. ORGANIZACIJA, UPRAVLJANJE IN ZASTOPANJE DRUŠTVA
17.

člen

(upravljanje z društvom)

Vsak član upravlja društvo neposredno na zboru članov, ali kot
sodelovanju z izvoljenimi predstavniki v organih društva.
18.

član

organa, ali posredno v

člen

(organi društva)

(1) Organi društva so: zbor članov, predsednik, upravni odbor in nadzorni odbor.
(2) Članstvo v upravnem in nadzornem odboru se izključuje.
(3) Predsednika in

člane

organov izvolijo

člani

društva na zboru

članov

društva.

(4) Mandat organov društva je pet let. Člani organov so lahko ponovno izvoljeni za
naslednje mandatno obdobje.
(5) Predsednik, upravni odbor in nadzorni odbor so za svoje delo odgovorni zboru

članov .
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19.

člen

(pristojnosti zbora

(1) Zbor
glas.

članov

članov)

člani.

je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi

(2) Pristojnosti zbora

članov

Vsak

član

ima eden

so:

sprejema dnevni red zbora članov,
sprejema statut, ter spremembe in dopolnitve statuta društva in njegovega etičnega
kodeksa,
voli in razrešuje organe društva: predsednik, upravni in nadzorni odbor,
sprejema letno poročilo o delu, ki vsebuje poročilo o vsebinski in finančni realizaciji
programa,
odloča o pritožbah članov društva proti sklepom predsednika, upravnega in
nadzornega odbora in
odloča o drugih za društvo pomembnih zadevah v skladu z nameni in cilji.

-

(3) Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat
letno. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko predsednik, upravni odbor ali
tretjina članov društva.
Predsednik skliče izredni zbor članov na svojo pobudo, pobudo nadzornega odbora ali
tretjine članov. Izredni zbor članov lahko razpravlja samo o stvari, za katero je sklican.
Predsednik mora sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca od dne, ko
je sprejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni zbor članov tudi
predlagatelj, ki mora predložiti dnevni red z ustreznimi materiali.
Sklic zbora članov mora biti objavljen z dnevnim redom, ki
najmanj sedem dni pred dnem, za katerega je sklican.

določa

datum, kraj in uro,

(4) Zbor članov sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o
spremembi statuta in dopolnitvah ali prenehanju delovanja društva je potrebna najmanj 2/3
večina navzočih članov.

(5) Glasovanje je praviloma tajno, razen

če

zbor članov določi, da je javno.

Ko se glasuje o nezaupnici organov društva, ne morejo glasovati o njej
Zbor

članov

članov

je sklepčen,
z volilno pravico.

če

je ob uri, ki je

določena

20.

z vabilom,

člani

teh organov.

navzočih več

kot polovica

člen

(predsednik društva)

(1) Predsednik društva (v nadaljevanju: predsednik) zastopa društvo doma in v tujini z
vsemi pooblastili v društvenih, poslovnih in pravnih dejavnostih . Predsednik sklicuje seje
zbora članov in upravnega odbora, odreja izvajanje finančnega načrta, ter je odgovoren za
zakonitost sprejetih aktov in delovanja društva.
(2) Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora društva, in je za svoje delo
odgovoren zboru članov društva, kot najvišjemu organu društva.
(3) V času odsotnosti lahko predsednik pooblasti enega izmed
da namesto njega opravlja predsedniške naloge.
(4) Predsednik opravlja funkcijo

častno

članov

upravnega odbora,

in neprofitno.
21.

člen

(upravni odbor)
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(1) Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovna in
administrativna dela v skladu z veljavno zakonodajo, akti društva, programom dela
društva, ter sprejetimi sklepi društva.
.
(2) Upravni odbor ima tri člane: predsednika, tajnika in blagajnika društva. Predsednik
upravnega odbora je hkrati tudi predsednik društva.
(3) Naloge upravnega odbora so:
-

-

-

-

skrbi za uresničevanje programa dela društva,
izvršuje sklepe zbora članov,
koordinira delo organov društva,
sprejema pravne akte, ki po statutu niso v pristojnosti zbora članov,
pripravlja gradiva za zasedanje zbora članov,
upravlja finančno-materialno poslovanje in podaja poročilo zboru članov o letnem
programu dela društva, finančnega načrta in zaključnega računa,
odloča o sedežu in celostni grafični podobi društva,
sklepa pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami,
določa višino članarine,
podeljuje priznanja zaslužnim športnikom, športnim delavcem in drugim osebam,
izdaja potrdila o usposabljanjih, tečajih, seminarjih,
sprejema predloge za nove in zaslužne ter častne člane društva in izvede
glasovanje zbora članov in
opravlja vse druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti društva.

(4) Upravni odbor dela na sejah, ki jih skliče in vodi predsednik najmanj dvakrat letno. Seje
so lahko sedeče, dopisne, ali preko elektronskih konferenčnih medijev. Upravni odbor je
sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana upravnega odbora.
Upravni odbor lahko s svojim poslovnikom uredi svoj način dela. Na sejah upravnega
odbora so lahko prisotni tudi člani drugih organov društva, oz. člani društva, ne morejo pa
na teh sejah odločati. O društvenih dejavnostih upravni odbor sproti obvešča člane društva
po elektronski pošti, ali spletne strani društva.
(5) Če predsednik meni, da je posamezni sklep upravnega odbora v nasprotju z
namenom, cilji, ali interesi društva, lahko zadrži izvršitev takšnega sklepa. O takšni zadevi
se mora nadzorni odbor odločiti v roku 30 dni. V kolikor se nadzorni odbor odloči, da je
izvršitev sklepa upravičena, lahko odredi izvršitev sklepa, predsednik pa je v takšnem
primeru razrešen odgovornosti za to dejanje, ki preide na ostala dva člana upravnega
odbora.
(6) Upravni odbor lahko imenuje komisije, stalne ali občasne, za posamezna področja
dejavnosti društva, njihove predsednike, omogoča njihovo delo, potrjuje njihove programe
dela, presoja in odloča o rezultatih posameznih nalog.
Upravni odbor lahko imenuje stalne ali začasne strokovne sodelavce oziroma svetovalce
odbora, v kolikor oceni, da bi lahko s svojim delom doprinesli h kakovostnemu reševanju
vprašanj posameznih področij dejavnosti ali izvajanju nalog društva kot celote. V sklepu o
imenovanju se opredelijo medsebojne pravice in obveznosti, skladno veljavni zakonodaji.
Upravni odbor lahko poveri izvajanje posameznih strokovnih nalog drugemu organu, fizični
ali pravni osebi, na podlagi posebnega akta, s katerim se opredelijo medsebojne pravice in
obveznosti, v skladu z veljavno zakonodajo.
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(7) Člani ustanovnega zbora društva imajo pri odločanjih na sejah in občnih zborih društva
pravico veta, če so mnenja, da določena odločitev ogroža obstoj ali osnovno usmeritev
delovanja društva.
(8) O sejah upravnega odbora se vodi zapisnik in se sklepi vročijo vsem članov upravnega
odbora, ostalim članom pa je zapisnik posredovan na podlagi prošnje upravnemu odboru .
22.

člen

(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor spremlja in presoja o zakonitosti sklepov in izvajanja sklepov zbora
in organov društva, nadzira upravljanje z finančnimi in materialnimi sredstvi
društva, o delu sproti seznanja upravni odbor in poroča na letnem zboru članov društva.
članov

(2) Nadzorni odbor sestavljajo predsednik in dva
(3) Nadzorni odbor sprejema pritožbe
pritožb.

članov

23.
(volitve

članov

in

člana .

odloči

o

načinu

obravnave in razreševanju

člen

organov društva)

(1) Člane organov društva se voli na zboru članov društva po postopku, ki je določen v tem
statutu.
(2) Postopek kandidiranja za člane organov novega mandata se
meseca pred iztekom tekočega mandata organov društva.

začne

najmanj dva

(3) Kandidacijski postopek in volitve organov pripravi in vodi praviloma volilna komisija, ki
jo imenuje upravni odbor najmanj dva meseca pred iztekom mandata organov društva.
(4) Volilna komisija povabi vse člane društva h kandidaturi v organe, uskladi kandidacijski
rokovnik z upravnim odborom in ga objavi. PO izteku kandidacijskega roka objavi
kandidacijsko poročilo in ga predloži upravnem odboru. Upravni odbor pošlje članom
društva kand idacijske liste za vse organe, ki se volijo , skupaj z vabilom na volilni zbor
članov društva.
(5) V volilnem postopku oziroma najkasneje na zboru članov društva lahko vsak kandidat
predstavi vizijo, program in svoj prispevek k delovanju organa, za katerega kandidira.
(6) Za posamezno funkcijo oziroma člana organa je izvoljen tisti kandidat, ki dobi
glasov na volilnem zboru članov društva.
(7) Mandat organov novega sklica se
članov organa tekočega sklica .

prične,

ko preneha

tekoči

večino

mandat organov oziroma

(8) Če so novi člani organov društva izvoljeni največ mesec dni pred iztekom tekočega
mandata organov društva, se lahko član i tekočega mandata in izvoljeni člani društva za
nov mandat soglasno odločijo, da tekoči mandat organov, oziroma člana organa preneha
takoj po izvolitvi novega člana, oz. članov organov društva, ter se s tem prične nov mandat
organov društva. Takšno prenehanje mandata članov organov društva ne šteje kot odstop
ali predčasna razrešitev članov organa.
24.
(predčasno

(1) Predsedniku,
mandat, in sicer:

članom

člen

prenehanje mandata

članom

organov društva)

upravnega in nadzornega odbora lahko

predčasno

preneha

če

-

sam odstopi iz organa, oz. izstopi iz članstva društva z datumom podane pisne
odstopne izjave,
z razrešitvijo z dnem, ko sklep o razrešitvi postane dokončen,
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-

zaradi smrti z dnem, ko je oseba dejansko preminila ali
s prenehanjem delovanja društva z dnem, ko odločba o prenehanju društva postane
dokončna .

(2) Člana organa lahko zbor članov društva razreši pred iztekom mandata, če ta s svojo
nedejavnostjo, nezmožnostjo, nezakonitim ali neodgovornim ravnanjem bistveno ovira
delo organa društva.
(3) Predlog za razrešitev lahko podajo člani organov društva, ali vsaj 1/10 članov društva.
O razrešitvi člana organa se odloča na izrednem zboru članov društva. Za sklic in izvedbo
izrednega zbora se smiselno uporabljajo pravila tega statuta, ki veljajo za sklic rednega
zbora članov.
(4) V primeru predčasnega prenehanja mandata organov društva, upravni odbor razpiše
volitve novih članov organov za nov mandat. V kolikor gre za predčasno prenehanje
mandata posameznega člana organa, se novega člana voli za obdobje do izteka rednega
mandata organa društva. Postopek predčasnih volitev članov organov se izvede na
smiselno enak način, kot je določeno za redne volitve članov organov društva.
(5) Mandat novoizvoljenih članov organov društva prične teči takoj, ko pristojni organ
potrdi izid volitev novih članov organov, vendar po nastopu dokončnosti odločitve o
predčasnem prenehanju mandata prejšnjih članov organov društva.
V. POSTOPEK ODLOČANJA ZBORA ČLANOV
25.
(način

člen

dela zbora

članov

društva)

(1) Zbor članov društva je lahko redni ali izredni. Redni zbor
predsednik vsako leto. Zasedanja zbora članov društva so javna.

članov

društva

skliče

(2) Predsednik društva skliče zbor članov društva vsaj 30 dni pred predvidenim datumom
zasedanja zbora članov. Vsaj sedem dni pred tem datumom pošlje ustrezna gradiva in
obvestila za obravnavo na zboru članov društva.
(3) Vabilo na zbor članov društva vsebuje podatke o datumu,
zasedanja zbora in predlog dnevnega reda .

času začetka

in lokaciji

(4) Izredni zbor članov društva skliče predsednik društva v 30 dneh - na svojo pobudo, po
prejemu zahteve upravnega odbora ali 1/3 članov društva. V kolikor predsednik v roku ne
skliče zbora članov društva, ga skliče predlagatelj . Izreden zbor lahko sklepa le o zadevah
z dnevnega reda, o katerih so bili članom društva poslani pisni predlogi z ustreznimi
obrazložitvami.
(5) Zbor članov je lahko tudi

korespondenčen.

26.

člen

(organi zbora
(1) Zasedanje zbora
društva.

članov

članov)

vodi predsednik društva, ali pa predlaga koga drugega izmed

članov

(2)

Predsedujoči

med prisotnimi predlaga, zbor članov pa potrdi:

zapisnikarja zbora
tričlansko

članov

volilno komisijo,

društva in
če

so predvidene volitve organov društva.

(3) Člani organov zbora članov društva so lahko le člani društva.
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(4) Volilna komisija organizira in vodi volilni postopek, ugotavlja izid glasovanja in o tem
poroča zboru članov društva.
(5) Predsedujoči zbora članov društva skrbi za dialoški in k ciljem usmerjen potek
razprave, upoštevajoč zakonodajo in ta statut.

27.

člen

(javnost dela zbora

članov)

(1) Delo zbora članov je javno. Javnost dela zbora se zagotavlja z neposrednim
posredovanjem informacij, vezanimi na delo zbora, članom in zainteresiranim osebam.
(2) Zboru članov društva lahko prisostvujejo tudi druge osebe, ki so ali želijo biti povezane
z delovanjem društva. Te osebe imajo pravico sodelovati v razpravi in dajati predloge,
pobude oz. pripombe, nimajo pa pravice glasovanja ter odločanja o zadevah, o katerih
sklepa zbor društva.

28.

člen

(podajanje pisnih predlogov in pripomb)
(1) Vsak član društva in vsak organ društva lahko vsaj teden dni pred sklicem zbora članov
poda obrazložen predlog v zvezi z dnevnim redom. O vključitvi predloga odloči upravni
odbor društva. O podanih predlogih in odločitvah upravnega odbora poroča predsednik
društva na zboru članov društva.
(2) Predlog statuta društva, oz. predlog sprememb in dopolnitev statuta društva lahko
podajo člani društva in organi društva. Predlogi za spremembe in dopolnitve statuta
društva in drugih aktov društva se morajo poslati pisno upravnemu odboru najmanj 30 dni
pred zborom članov društva. Upravni odbor pošlje članstvu predlagane spremembe in
dopolnitve v obravnavo.

29.

člen

(pravila glasovanja in

sklepčnost)

(1) Zbor članov društva je sklepčen, če je na njem prisotna vsaj polovica članov društva.
Če ob predvidenem času zbor članov ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar
zbor članov veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 1/3 članov z volilno pravico.
(2) Na zasedanju zbora članov društva se obravnava vsaka posamična točka po zaporedju
dnevnega reda, razen če se na samem zasedanju člani zbora dogovorijo drugače.
Poročevalec oz. predlagatelj predstavi in obrazloži predlog, oz. dokument, ki je predmet
obravnave pri določeni točki.

(3) Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se
način glasovanja.

člani

na samem zboru

odločijo

za tajni

(4) Sprejeti so sklepi za katere je glasovala več kot polovica na zboru prisotnih članov
društva, razen ko se odloča o spremembi statuta društva ali o prenehanju društva, ko velja
tista odločitev, za katero je glasovalo več kot 2/3 prisotnih članov društva.
(5) O zasedanju Zbora članov društva se piše zapisnik, ki vsebuje osnovne časovne in
lokacijske podatke o zasedanju in trajanju zbora, seznam udeležencev, ugotovitve o
sklepčnosti zbora, dnevni red zbora, navedbe o predloženih oz. predstavljenih gradivih, o
točkah dnevnega reda zbora in sprejete sklepe z izidi glasovanja za posamezne sklepe ter
nosilce in roke izvršitve posameznih sklepov. Zapisnik podpišeta predsedujoči in
zapisnikar. Upravni odbor društva pošlje v roku 30 dni zapisnik vsem članom društva.
VI. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
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30.
(finančno

člen

in materialno poslovanje)

(1) Društvo samostojno razpolaga s svojimi

finančnimi

sredstvi v okviru odobrenega

finančnega načrta.

(2) Premoženje društva sestavljajo vse
vpisane v akte društva.
(3)

Finančno

premičnine

in

nepremičnine,

in materialno poslovanje društva je javno in na vpogled

ki so last društva in so
članom

društva.

(4) Finančno materialne listine podpisuje predsednik društva. Upravni odbor lahko
pooblasti dodatne podpisnike. Pri tem je odredbodajalec predsednik, v njegovi odsotnosti
pa tajnik društva.
(5) Društvo lahko za opravljanje administrativnih, strokovnih, računovodskih in drugih
opravil, ki so za delovanje društva nujno potrebne, najame ustrezno usposobljene osebe in
podjetja.
poslovanje se vodi v skladu s predpisi, ki veljajo za področje
poslovanja, z računovodskimi standardi za društva, sklepi organov
društva in internimi finančno-materialnimi akti društva.
(6) Materialno in

finančno

finančno-materialnega

(7) Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev
premoženja društva med člane je nična.
(8) S premoženjem društva upravlja upravni odbor.
(9) Prihodki društva so:
-

-

članarina;

sredstva, pridobljena preko javnih razpisov za izvajanje programov in projektov,
financiranih iz proračunskih in drugih javnih virov, dotacije in donacije;
prostovoljni prispevki, darila in volila;
sponzorska sredstva;
dohodki iz lastnih dejavnosti za namene društva (npr. izobraževanja in
usposabljanje), kot je definirano v 6. členu tega statuta.

(10) Odhodki društva so plačila materialnih stroškov in stroškov dela iz naslova opravljenih
storitev v zvezi z vsebinskimi, računovodskimi, poslovnimi in pravnimi obveznostmi in
dejavnostmi, z katerimi društvo uresničuje svoj namen.
VII. KONČNE DOLOČBE
31.

člen

(prenehanje društva)
(1) Društvo preneha delovati:
-

s sklepom zbora članov, ki je bil sklican prav v ta namen, in sicer z 2/3
navzočih članov z volilno pravico,
s pripojitvijo k drugemu društvu ali
z odločbo pristojnega upravnega organa po zakonu.

večino

(2) O sklepu zbora članov iz prve alineje tega člena mora zastopnik društva obvestiti
pristojni upravni organ v roku 30 dni.
(3) V primeru prenehanja društva zbor članov določi nepridobitno pravno osebo s
podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.
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člen

32.

Glede nejasnosti pri tolmačenju določb tega statuta odloča na prvi stopnji Upravni odbor
društva .
člen

33.

Ustanovni statut je bil sprejet na občnem zboru društva dne 24.6.2011 in dopolnjen s
spremembo imena društva (po 20. členu Zakona o društvih, Uradni list RS, št. 64/2011) na
prvi seji ustanovnega odbora dne 28.10.2011 in dodatno dopolnjen, usklajen na seJI
upravnega odbora dne 16.12.2015 in potrjen na občnem zboru 12.32016.
člen

34.

Ta statut

prične

veljati z dnem sprejetja na zboru

članov

dne 12. 3.2016

Šentvid pri Stični, dne: 12. 3. 2016

Predsednica:
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