Društvo za duševno zdravje in kreativno preživljanje prostega časa »VEZI«

Na podlagi 9. in 20 člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 60/95 in št. 80-3535/2004) je bil na
občnem zboru dne 15.04.2005 sprejet sledeči
STATUT DRUŠTVA
ZA DUŠEVNO ZDRAVJE IN KREATIVNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA
»VEZI«
I. SPLOŠNE TEMELJNE DOLOČBE
1. ČLEN
Društvo za duševno zdravje in kreativno preţivljanje prostega časa »VEZI« je prostovoljno, nevladno,
neprofitno in humanitarno društvo, ki deluje na območju Republike Slovenije in preko katerega njegovi
člani uresničujejo svoje posebne interese.
2. ČLEN
Društvo se imenuje: Društvo za duševno zdravje in kreativno preţivljanje prostega časa »VEZI«,
skrajšano ime: Društvo »VEZI«.
3. ČLEN
Sedeţ Društva: Štorje 26, 6210 Seţana.
4. ČLEN
Opis pečata društva: Pečat društva je okrogel. Na robu pečata je v krogu izpisano ime društva: Društvo
za duševno zdravje in kreativno preţivljanje prostega časa«VEZI«. V krogu je metulj in naslov društva:
Štorje 26 SEŢANA. Velikost pečata je 32 mm.
5. ČLEN
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik/ica, kot zakoniti zastopnik društva, v
njegovi odsotnosti pa podpredsednik/ica društva.
6. ČLEN
Društvo deluje na območju Republike Slovenije. Društvo se lahko povezuje v zveze društev s sorodnimi
organizacijami, sodeluje s sorodnimi organizacijami in ima pravico do vključitve v druge sorodne
organizacije doma in v tujini.
Društvo lahko ustanavlja in odpira enote in podruţnice na oţjih območjih Republike Slovenije in v tujini.
Enote društva in podruţnice niso samostojne pravne osebe in delujejo v imenu in na račun društva.
Pravila in organe enot in podruţnic društva ter povezave z organi društva se določijo v splošnem aktu,
ki ga sprejme občni zbor.
7. ČLEN
Delovanje društva temelji na načelih javnosti. Društvo ne omejuje nudenja pomoči le v korist svojih
članov in včlanjevanje članov ne omejuje le na območje delovanja.
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O vprašanjih s svojega delovnega področja, ki so pomembna za ţivljenje in delo širše javnosti ter o
vprašanjih, pomembnih za skupnost, daje zainteresirani javnosti informacije o takih vprašanjih.
Društvo zagotavlja javnost svojega dela tudi preko sredstev javnega obveščanja s tem, da:
-

omogoča predstavnikom sredstev javnega obveščanja navzočnost na sejah in sestankih,
daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja gradivo za svoje seje in sestanke ter
druge informacije o svojem delu,
sodeluje na tiskovnih konferencah s predstavniki javnega obveščanja,
zagotavlja v skladu s svojimi moţnostmi organizacijske, materialne, tehnične in druge
pogoje za nemoteno opravljanje nalog, ki jih imajo sredstva javnega obveščanja glede
obveščanja javnosti o njihovem delu;

Za obveščanje javnosti je odgovoren predsednik in predstavnik društva, ki ga imenuje izvršni odbor.
II. PODROČJE DELOVANJA, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
8. ČLEN
Društvo deluje na področju socialnega in zdravstvenega varstva, z namenom nudenja pomoči in
organiziranja samopomoči osebam s teţavami v duševnem zdravju, ne glede na to ali so člani društva
ali ne. Društvo opravlja preteţni del svoje dejavnosti na področju socialnega varstva. Društvo v okviru
svojega delovanja na področju socialnega in zdravstvenega varstva organizira dejavnosti za človekovo
psihično in fizično zdravje, ki se ne opravljajo v bolnišnicah in jih v preteţni meri ne opravljajo zdravniki.
Na področju zdravstvenega in socialnega varstva društvo izvaja programe preventivne narave,
organizira dejavnost stanovanjskih skupin, dnevnih centrov, drop in centrov, svetovalnih centrov, klubov
in drugih oblik za oskrbo in varstvo oseb s teţavami v duševnem zdravju. Organizira skupine za
samopomoč ter nudi storitve s področja svetovanja, načrtovanja podpore, izvajanja podpore,
koordiniranja pomoči, kriznih intervencij, usposabljanja prostovoljcev ter programov zaposlovanja in
usposabljanja teţje zaposljivih ljudi s področja duševnega zdravja..
9. ČLEN
Društvo v svojem delovanju uresničuje naslednje cilje:
-

-

prizadeva si za odpravljanje zaznamovanja - destigmatizacijo vseh na rob potisnjenih skupin
prebivalstva, s poudarkom na osebah z dolgotrajnimi psihosocialnimi stiskami in oz. uporabniki
in uporabnicami psihiatričnih uslug,
prizadeva si za odpravljanje vseh predsodkov glede duševne bolezni, različnih oblik odvisnosti,
tako v vsakdanjem ţivljenju kot na ravni znanstvenih mitov,
izvaja dejavnosti s področja duševnega zdravja, ki predstavljajo dopolnitev organizirane skrbi za
zdravje prebivalstva s preventivno dejavnostjo, s socialno-zdravstveno vzgojo, s promocijo
duševnega zdravja, s strokovnimi izpopolnjevanjem in zaloţništvom v skladu z veljavnimi
predpisi,
izvaja dejavnosti s področja duševnega zdravja, ki predstavljajo dopolnitev organiziranih oblik
socialnega varstva z usposabljanjem strokovnega kadra za odpravo psihosocilnih stisk in teţav
posameznikov, druţin ter skupin prebivalstva, kar je v splošno javno korist,
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-

-

-

spremlja zakonodajo, ki ureja področje duševnega zdravja in skuša pozitivno vplivati na
zakonodajalca za zavarovanje interesov oseb s teţavami v duševnem zdravju.
zavzema se za mnogovrstnejšo, večdimenzionalno in interdisciplinarno obravnavo, ki vključuje
antropološke, kulturne, sociološke in socialne vidike duševne bolezni,
prizadeva si za uveljavljanje pravne enakosti, korektnosti postopkov in zaščitenosti v delovanju
vseh sluţb na področju duševnega zdravja in po potrebi širše,
prizadeva si za odpravljanje vseh oblik prisilnega zdravljenja, razen v primerih, ko je to nujno
potrebno,
borilo se bo proti vsem oblikam (političnih, ideoloških, verskih, sektnih, nacionalističnih,
druţinskih...) zlorab pri obravnavanju zaznamovanih oseb in skupin,
prizadeva si za ustrezno ekonomsko pozornost druţbe pri obravnavanju potreb stigmatiziranih
(zaznamovanih) ljudi,
prizadeva si za transformacijo psihiatričnih sluţb in vseh ustanov, ki se s to problematiko
ukvarjajo, za večjo decentraliziranost, povezanost s skupnostjo, fleksibilnost delovanja, večji
vpliv javnosti in nadzora civilne druţbe, ter za večjo učinkovitost in ustreznost psihiatričnih
posegov,
vzpodbuja tiste smeri razvoja stroke, ki upoštevajo ţelje svojih uporabnikov ter so se
pripravljene spopasti z reševanjem konkretnih ţivljenjskih situacij, ne da bi pri tem nasedale
igram moči, ki so v škodo njihovim strankam, in za tiste smeri stroke, ki uporabljajo samo
preverjene postopke, ki resnično vodijo k uspešnejšim izzidom stiske.
zavzema se za objektivno poročanje v javnosti o problematiki psihofarmakoloških sredstev,
prizadeva si za pozitivno spremembo zavesti, kulture in govora o duševnih stiskah, duševnih
boleznih v vseh svojih oblikah in stigmatiziranih skupinah ljudi.
Prizadeva si, za vzpostavitev takšnega socialnega modela reševanja stisk, ki upošteva vse
aspekte človeškega ţivljenja, jih razume in v skladu s tem nudi podporo, tako na finančni kot
psihosocialni ravni.
prizadeva si za vzpostavitev različnih dejavnostih v katerih bi osebe s teţavami v duševnem
zdravju v skladu s programi RSZZZ lahko postale bolj konkurenčne na trgu delovne sile.
prizadeva si za vzpostavitev modelov individualnega financiranja, ter vseh ostalih oblik in
metod strokovnih intervencij, ki vodijo k dobrobiti in zmanjševanju stiske oseb s teţavami v
duševnem zdravju.
10. ČLEN

Da bi doseglo namene iz prejšnjega člena, opravlja društvo neposredno in na lastno pobudo ali v
sodelovanju in na pobudo drugih društev in organizacij, naslednje naloge:
-

vzpodbuja in organizira različne oblike prostovoljnih dejavnosti (delovne tabore, pomoč za
samostojno ţivljenje, druţabništva, socialne mreţe...),
vzpodbuja različne oblike samoorganiziranja (npr. skupine za samopomoč, vzajemno pomoč
klubov),
ustanavlja in vodi stanovanjske skupine,
ustanavlja in vodi dnevne centre, drop in centre, klube,
ustanavlja in vodi dejavnosti za večjo zaposljivost ciljne skupine,
nudi prvo psiho-socialno pomoč osebam v duševni stiski in skuša definirati vzroke za stisko,
vzpodbuja ustanavljanje svetovalnic za psihološko, socialno, pravno in drugo pomoč,
vzpodbuja in organizira informativne dejavnosti o pravicah uporabnikov posameznih sluţb, o
prednostih in pomanjkljivostih posameznih načinov obravnave,
daje pravno in psiho-socialno pomoč, ki sta za, t.i. "uporabnike psihiatričnih storitev" in osebe v
duševni stiski brezplačni,
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-

organizira predavanja, tečaje in druge oblike izobraţevanja in ozaveščanja javnosti o problemih
duševnega zdravja ter o drugih temah s svojega področja za člane in druge zainteresirane
strokovne in prostovoljne delavce društva,
vzpodbuja in organizira javne, kulturne, zabavne,športne in umetniške prireditve,
izdaja svoj bilten in druge publikacije v povezavi s to tematiko, v skladu z veljavnimi predpisi
organizira preventivne akcije in aktivnosti z namenom preprečiti škodljive posledice
ţivljenjskega stila, ki narekuje obrobni druţbeni poloţaj,
prizadeva si za boljšo kontrolo civilne druţbe nad delovanjem ustanov, katerih delovanje je vsaj
delno represivno po svoji funkciji,
prireja domača in mednarodna strokovna srečanja, posvete ter druge oblike izmenjav
strokovnih izkušenj in spoznanj, za člane društva in druge zainteresirane,
organizira in izvaja raziskovalne projekte na področju duševnega zdravja,
prizadeva si za uveljavljanje novih mehanizmov izvajanja skrbi za osebe s teţavami v
duševnem zdravju, ki jih sodobna znanost odkriva,
ocenjuje lastno dejavnost, organizira izobraţevanja in se vključuje v izobraţevalne procese
institucij, ki izobraţujejo na področju duševnega zdravja,
društvo ureja in organizira pomoč pri reševanju stanovanjske problematike, za osebe s
teţavami v duševnem zdravju , organizira delavnice in okolje za delavno usposabljanje teh
oseb, zaradi boljšega uresničevanja svojih smotrov in tudi pridobitve materialnih sredstev
namenjenih delovanju programa in v tem obsegu.

III. ČLANSTVO V DRUŠTVU
11. ČLEN
Člani društva so lahko drţavljanke in drţavljani Republike Slovenije, ki podpišejo pristopno izjavo, ţelijo
postati člani, so seznanjeni s pravili in se bodo po njih ravnali. Član lahko postane tudi drţavljan tuje
drţave, ki izpolnjuje iste pogoje.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo njegov
zakoniti zastopnik; od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti
zastopnik pred njegovim vstopom v Društvo podati pisno soglasje.
12. ČLEN
Društvo sestavljajo redni in častni člani.
Redni člani so člani, ki aktivno sodelujejo v delu društva, ki podpišejo pristopno izjavo in so vpisani v
evidenco članstva.
Častni člani so tisti posamezniki, ki imajo neprecenljive zasluge za delovanje in uresničevanje ciljev
društva in jih v ta namen imenuje občni zbor. Častni člani imajo enake pravice in dolţnosti kot redni
člani, so pa oproščeni plačila članarine.
13. ČLEN
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Letno članarino in njeno višino določi občni zbor. Študentje in brezposelne osebe so opravičene
plačevanja članarine.
14. ČLEN
Članstvo v društvu preneha:
-

s prostovoljnim izstopom iz društva,
s črtanjem iz članstva,
z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
s smrtjo.

Član izstopi iz društva prostovoljno, brez obrazloţitve, kadar poda organom pisno izjavo o izstopu.
Ukrep izključitve lahko izreče disciplinska komisija za hujše disciplinske prestopke, kakor tudi, če član
očitno ravna v nasprotju z nameni, nalogami in cilji društva. Člana črta iz članstva izvršni odbor društva,
če je pred rednim sodiščem pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje, storjeno iz nečastnih vzgibov ali
za tako dejanje, zaradi katerega ni več primerno, da bi bil član društva ali če ne plača članarine za
preteklo leto.
15. ČLEN
Pravice članov so:
-

da volijo in so voljeni v organe društva,
da so o delovanju društva obveščeni,
da se dogovarjajo o skupnem programu dela in skupnih akcijah,
da so deleţni vsestranske pomoči društva in njihovih organov.

16. ČLEN
Dolţnosti članov so:
-

da plačujejo članarino,
da spoštujejo statut društva in delujejo v skladu z njim.
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IV. ORGANI DRUšTVA
17. ČLEN
Organi društva so:
- občni zbor,
- izvršni odbor,
- strokovni svet,
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija.
18. ČLEN
Člani organov so voljeni za dobo 4 let.
Delo članov organov je prostovoljno in svoje delo opravljajo po svoji svobodni odločitvi in brez plačila.
Člani organov so za svoje delo upravičeni do nadomestila materialnih stroškov nastalih v zvezi z
njihovim delovanjem v društvu.
Člani organov, ki so v delovnem razmerju v društvu, za svoje delo prejemajo plačilo v skladu s Pogodbo
o zaposlitvi in veljavno zakonodajo.
OBČNI ZBOR
19. ČLEN
Občni zbor je najvišji organ društva in voli vse ostale organe društva. Sestavljajo ga vsi redni in častni
člani društva.
20. ČLEN
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor skliče izvršni odbor društva enkrat letno. Izredni
občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga izvršni odbor društva po svoji pobudi, na pobudo nadzornega
odbora ali na zahtevo tretjine članov.
Izvršni organ društva je dolţan sklicati izredni občni zbor najkasneje v mesecu dni po tem, ko je prejel
tako pobudo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor tisti, ki je dal pobudo.
Sklic občnega zbora mora biti skupaj z dnevnim redom objavljen najmanj 7 dni pred dnevom, za
katerega je sklican.

21. ČLEN
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica vseh članov, ob predvidenem začetku. Če po 30
minutah še ni prisotnih dovolj članov, je občni zbor sklepčen, če je prisotnih vsaj 10 članov.
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22. ČLEN
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva.
Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika, ter verifikacijsko komisijo, po
potrebi pa še volilno komisijo in druge delovne organe občnega zbora.
23. ČLEN
Občni zbor sprejema sklep z večino navzočih članov. Način glasovanja je praviloma javen, razen če
občni zbor ne določi drugače.
24. ČLEN
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki ţelijo posredno ali neposredno biti povezani z delovanjem
društva in ti imajo pravico svetovalnega glasu, nimajo pa pravice glasovanja.
25. ČLEN
Občni zbor:
-

sklepa o dnevnem redu,
sprejema zaključni račun, finančni načrt, poročila in program dela,
sprejema, spreminja in dopolnjuje statut ter druge splošne akte društva,
neposredno voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, ter organe društva,
odloča o prenehanju članstva, zdruţevanju in razdruţevanju društva,
določa višino članarine,
imenuje častne člane,
razpravlja o delu izvršnega odbor društva in nadzornega odbora ter njunih poročilih in sklepa o
tem,
dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
imenuje sekretarja,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z nameni in cilji
društva,
sklepa o nakupu in prodaji nepremičnin,
sklepa o prenehanju društva.
26. ČLEN

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar
in oba overovatelja.
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IZVRŠNI ODBOR
27. ČLEN
Izvršni odbor društva predstavlja društvo pri njegovem vključevanju v javnost in v imenu društva
sodeluje z raznimi institucijami in organizacijami, v skladu z ustreznimi predpisi in splošnimi akti teh
institucij in organizacij.
28. ČLEN
Izvršni odbor društva je izvršilni organ občnega zbora in zato tudi za svoje delo odgovoren občnemu
zboru. Sestavlja ga 7 članov: predsednik, podpredsednik, sekretar in računovodja, 2 člana, izvoljena
neposredno na občnem zboru iz vrst uporabnikov in svojcev, predstavnik delavcev. Poleg njih pa se po
funkciji seje udeleţujejo vodje projektov, enot, podruţnic in komisij. Mandatna doba članov izvršilnega
odbora, ki niso v delovnem razmerju pri društvu je 4 leta.
29. ČLEN
Izvršni odbor društva opravlja zlasti naslednje zadeve:
-

sklicuje občni zbor in pripravlja letni program dela ter poročila o delu in predloge za občni zbor,
neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog tega statuta,
pripravlja predlog za finančni načrt in zaključni račun,
obravnava četrtletna poročila projektov društva in sekcij,
obravnava in sprejema programe in druge oblike delovanja društva,
na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta dokončno potrjuje programe in druge oblike
delovanja društva na področju zdravstvene in socialne varnosti,
razpisuje natečaje za nove dejavnosti in projekte,
izbira vodje novih projektov kot začasne člane sveta društva do njihove izvolitve na občnem
zboru,
odloča o sprejemu delavcev v delovno oz. v pogodbeno razmerje,
odloča o pritoţbah proti sklepom nadzornega odbora in sklepom disciplinske komisije,
pripravlja druge splošne akte društva,
ustanavlja in ukinja enote, podruţnice in sekcije društva,
koordinira sodelovanje projektov,
izvršuje sklepe občnega zbora društva,
pripravlja predloge cen oskrbnin v stanovanjskih skupnosti.
30. ČLEN

Izvršni odbor društva se sestane po potrebi. Izvršni odbor društva je sklepčen, če seji prisostvuje
najmanj polovica vseh članov. Sklep je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica prisotnih članov. Seje
sklicuje predsednik.
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PREDSEDNIK DRUŠTVA
31. ČLEN
Predsednik izvršnega odbora društva je hkrati tudi predsednik društva.
Predsednik je zastopnik društva. Predsednik društva je za svoje delo odgovoren občnemu zboru in
izvršnem odboru društva. V primeru odsotnosti ga nadomešča podpredsednik društva. Predsednika in
podpredsednika društva izvoli občni zbor za dobo 4 let. Mandat se lahko podaljša.
SEKRETAR DRUŠTVA
32. ČLEN
Sekretar je imenovan za obdobje 4 let. Funkcijo opravlja profesionalno. Je odgovoren za uresničevanje
programa društva in za zakonitost poslovanja in je odredbodajalec. Organizira in strokovno vodi delo
strokovne sluţbe društva in za njeno delo odgovarja.V primeru da nima ustrezne izobrazbe, imenuje
strokovnega vodjo, na predlog izvršnega odbora, občni zbor.
Natančen opis del in nalog sekretarja je opredeljen v aktu o organizaciji in sistemizaciji del in nalog
društva.
STROKOVNI SVET
33. ČLEN
Posvetovalno telo društva je strokovni svet, ki ga sestavlja strokovni vodja društva, vodje enot in trije
priznani strokovnjaki s področja zdravstvenega in socialnega varstva.
Strokovni svet je programsko, operativno in organizacijsko telo društva.
Strokovni svet daje mnenja k strokovni ustreznosti posameznih programov in oblik delovanja društva ter
strokovno vodi izvajanje programov društva in drugih oblik delovanja društva. Skrbi za strokovno
izobraţevanje članov in strokovne sluţbe društva.
Za svoje delo je odgovorno občnemu zboru društva, ki na rednih občnih sejah pregleda poročilo o
delovanju.
Strokovni svet je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica njegovih članov, sklep je sprejet le s soglasjem
večine prisotnih članov. Delo vodi strokovni vodja društva, ki sklicuje seje strokovnega sveta.
Strokovnjake s področja zdravstvene in socialne varnosti imenuje izvršni odbor društva za dobo 4 let.
NADZORNI ODBOR
34. ČLEN
Nadzorni odbor ima 3 člane. Sestavljajo ga: predsednik odbora in dva člana, ki jih izvoli občni zbor za
dobo 4 let. Nadzoruje materialno, finančno in administrativno poslovanje društva. Za svoje delo je
odgovoren občnemu zboru in izvršnemu odboru društva. O svojih ugotovitvah sproti obvešča izvršni
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odbor, enkrat letno pa tudi občni zbor. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani izvršnega
odbora. Lahko sodelujejo na sejah izvršnega odbora, nimajo pa pravice odločanja.
35. ČLEN
Nadzorni odbor nadzira:
-

izvajanje statuta in drugih aktov društva,
izvajanje sklepov organov društva,
učinkovito in smiselno delovanje projektov,
izpolnjevanje dolţnosti članov in organov,
opravlja redno kontrolo nad finančno-materialnim poslovanjem društva,
smotrno uporabo sredstev društva,
uresničevanje pravic članov,
obveščanje članov,drugih interesov članov društva.
36. ČLEN

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana. Sklep pa je sprejet, če zanj glasujeta
najmanj dva člana.
DISCIPLINSKA KOMISIJA
37. ČLEN
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in dva namestnika, ki jih voli občni zbor za dobo 4 let. Člani
disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika disciplinske komisije. Za svoje delo je odgovorna
občnemu zboru in svetu društva. Disciplinska komisija je sklepčna, če so prisotni vsi trije člani oziroma
njihovi namestniki, za odločitev pa morata glasovati najmanj dva.
38. ČLEN
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih prekrških članov društva. Za disciplinski prekršek se šteje
vsaka hujša kršitev pravil društva, neupoštevanje odločitev organov društva, kakor tudi vsako drugo
ravnanje, ki huje prizadene interese ali ugled društva.
39. ČLEN
Disciplinska komisija lahko glede na naravo prekrška izreče naslednje ukrepe:
opomin,
javni opomin,
izključitev.
O pritoţbah zoper sklepe odloča na svoji naslednji seji izvršni odbor. Na sklep izvršnega odbora ni
mogoča pritoţba. Izvršni odbor o pritoţbah zoper sklepe disciplinske komisije poroča enkrat letno
občnemu zboru.
Disciplinska komisija se ravna po disciplinskem pravilniku, ki ga mora sprejeti občni zbor.
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I.

IV.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE
40. ČLEN

Za opravljanje strokovnih, organizacijskih in tehnično-administrativnih zadev in drugih nalog za izvajanje
programov in delovanja društva se organizira STROKOVNA SLUŢBA.
Organizacijo in sistemizacijo obravnava in sprejema izvršni odbor v skladu z veljavno zakonodajo s
področja delovnih razmerij.
Prejemki v zvezi z delom strokovne sluţbe so opredeljeni s pravilnikom o plačah. Za plače se uporablja
kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije.
41. ČLEN
Prihodki društva so:
članarina,
dohodki iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
darila in volila,
prispevki donatorjev,
sredstva iz fundacij,
sredstva iz proračunskih in drugih javnih sredstev,
iz drugih virov v skladu z zakonom.
Pridobivanje finančnih sredstev poteka po projektih in centralno. Za centralno pridobivanje sredstev
skrbi za to zadolţena oseba.
O razdeljevanju centralno pridobljenih sredstev odloča izvršni odbor društva na podlagi letnega
finančnega načrta.
Od sredstev, ki jih pridobijo posamezni projekti, se odvaja vsota, določena s pravilnikom o finančnem
poslovanju za stroške poslovanja odbora in za razvoj novih projektov. Razdeljevanje sredstev, ki niso
pridobljena za posamezne projekte, se razdelijo po istem pravilniku.
42. ČLEN
Premoţenje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki jih ima društvo v lasti in so vpisani v
inventarno knjigo. S premoţenjem društva upravlja izvršni odbor društva. O nakupu in prodaji premičnin
lahko odloča sam izvršni odbor, za nepremičnine pa le občni zbor društva.
43. ČLEN
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Materialna in finančna evidenca se vodi ob upoštevanju računovodskih standardov za društva in načel
ter splošnih računovodskih predpisov.
II.

V.

KONČNE DOLOČBE
44. ČLEN

Društvo preneha delovati:
po sklepu skupščine z dvotretinjsko večino vseh članov,
če število članov pade pod 3
s spojitvijo, pripojitvijo,
po samem zakonu.
45. ČLEN
V primeru prenehanja delovanja društva se premoţenje prenese na društvo invalidov Seţana.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
46. ČLEN
Sklep o prenehanju delovanja društva vsebuje ime društva, na katerega se po poravnavi vseh
obveznosti prenese premoţenje društva.
O sklepu društva iz prvega odstavka tega člena mora zakoniti zastopnik društva v 30 dneh obvestiti
pristojni organ. Sklepu mora priloţiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden
obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev
proračunu ter prenos premoţenja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost.
47. ČLEN
V skladu s tem statutom društvo sprejme še naslednje splošne akte:
disciplinski pravilnik,
pravilnik o izplačevanju OD,
pravilnik o zaposlovanju,
pravilnik o materialnem in finančnem poslovanju,
pravilnik o delu enot in podruţnic,
akt o sistematizaciji delovnih mest,
in druge splošne akte.
48. ČLEN
Ta statut je bil sprejet na občnem zboru članov društva dne 15.04.2005 in prične veljati takoj.
Z dnem pričetka veljavnosti tega statuta prenehajo veljati določila dosedanjega statuta društva.
Predsednik društva:

