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Na podlagi doloё i1 4.,9.in 20 ёiena ZakOna O druStVih(Uradni list RSも t.61/06,URL RS 58ノ 09,URL RS
39/11,URL RS 64/1lin URL RS 21/18)ter 5.in 7.こ lena Zakona o humanitarnih Organizacilah uradni‖ st RS
も
t.98ノ 03 z dne 13.10.2003)je obこ ni zbor DruStva diabetikov GOriSke,dne 18.septernbra 2021,v(3ernpetru
pri Gorici,spreiel naslednie spreinembe in dopOlnitve za

STATUT
MEDOBCiNSKO DRUSTVO DIABETIKOV GORISKE
1.SPLOSNE DOLOCBE
1,こ len

Medobdinsko Dru5tvo diabetikov Gori5ke je prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, humanitarno interesno
dru5tvo, ki deluje v javnem interesu in zdruZuje osebe, neposredno ali posredno povezane s sladkorno
boleznijo (diabetes), osebe, ki se na kakr$en koli nacin ukvarjajo z zdravljenjem sladkorne bolezni in njenih
posledic, ter vseh drugih, ki so pripravljeni na kakr5enkoli nadin pomagati osebam prizadetim s sladkorno
boleznijo.
V druSfuo se 6lani zdruZujejo z namenom, da v njem skupno ter tudi skupaj z ostalimi zainteresiranimi
organizacijami civilne druZbe ter pravnimi in fizidnimi osebami, povezanimi s to problematiko:
. Usklaiujejo in zadovoljujejo skupne in Sir5e (avne) interese na podroeju zdravstvenega izobraZevanja
ter zdravsfuene, socialne in humanitarne za5dite oseb s sladkorno boleznijo in drugih oseb, ki jih
posredno ali neposredno ali kako drugade ogroZa sladkorna bolezen, skrbi za dvig kvalitete Zivljenja
in zdravo prehrano
. Kot dru5tvo pomaga pri re5evanju skupnih zdravstvenih, socialnih in humanitarnih problemov ter
oseb, kijih je mogode razvrstiti na takem nivoju.
2. dlen

Dru5fuo je nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki deluje kot humanitarno drustvo. Drustvo
predstavlja in zastopa predsednik(ca), v primeru zadrZanosti pa ga po njegovem pooblastilu nadomesda
podpredsednik(ca). Predsednik dru5tva je hkrati tudi predsednik izvr5nega odbora drudtva.
3. 6!en
lme druStva je: I\4edobdinsko dru5tvo diabetikov Gori5ke (v nadaljevanju: dru5tuo)
SedeZ druStua (kraj) je Sempeter pri Gorici
Naslov sedeZa dru5tva (ulica, hi5na Stevilka) je Goriska ulica 1S
Dru5tvo ima svojZig.
Zig dru5tva je okrogle oblika z napisom Medobdinsko Dru5tuo diabetikov Goriske, v sredinije letnica 1g56. Na

vseh listinah dru5tvo uporablja razpoznaven znak, polkrog

pravokotnik z napisom Medob6insko Dru5tvo diabetikov Gori5ke.

z

upodobljeno tehtnico, pod polkrogom je

4. 6len
Dru5fuo deluje na obmodju obdin Nova Gorica, Sempeter-Vrtojba, Brda, Miren-Kostanjevica, Kanal ob So6i in
Rende-Vogrsko.
5. dlen
Dru5tvo je nepridobitna pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa zastopnik (predsednik) dru$tva, ki
poleg drustva odgovarja za zakonitost in javnost dela ter daje javni odgovor.

Za obveznosti druStva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim premoZenjem tudi njegove odgovorne osebe, ki
so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjSale premoZenje drustva ali s freusmeritvi.lo poslovanja
oziroma finandnih tokov na drugo obstoje6o ali novoustanovljeno pravno osebo aii fizidno os"no'prepre6iie
povedanje premoZenja, Ceprav so vedele, da druSfuo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim
osebam.
Odgovorne osebe odgovarjajo do vi5ine o5kodovanja dru5tva, ki so ga povzro6ile s svojim 1.arnrnlem.
Za obveznosti dru5tva v primerih iz prej5njega odstavka solidarno odgovarja tudi fizidna ali p
je z ravnanji odgovornih oseb pridobila premoZenjsko korist, (do vi$ine pridobljene

ki

6. 6len
Drustvo deluje po na6elu javnosti in o svojem delu obvesda 6lane ter javnost.

elane obve56a:

-

preko rednih sestankov,
s tem, da so zapisnikisejvseh organov druSfua dostopni na vpogled vsem 6lanom,

preko sredstev javnega obveScanja.

Sir5o lavnost obveSda dru5tvo o svojem delu tako, da so seje organov drustva javne, da organizira
okrogle
mize, tiskovne konference, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustaiov,
organizacij
ter predstavn ke sredstev javneg a obve5danja.
i

Za zagotovitev javnosti dela in podajanje todnih informacij o delu drusfua, je odgovoren predsednik upravnega
odbora.

:l.NAMEN,C:LJ::N NALOGE DRUSTVA
7.こ :en

Namen dru5tva je, da s svojim delovanjem omogoda la2je in kvalitetnejse zivljenje osebam, kijih je prizadela
sladkorna bolezen

Ciljidru5tva so da:
- Pridobiva pozitivno mnenje stroke o programih, kijih izvaja.
- Z zagovorni5tvom, kot posebno obliko pomodi, pomaga posamezniku s kroni6no boleznijo na vseh
podrodjih, ki so povezana s to boleznijo, zlasti pii zdravstveni obravnavi in
rehabilitaciji, pri
pridobivanju in varovanju bolnikovih pravic, pravic do dela in zdravstvenega
zavarovanja, pri
uveljavljanju socialnega varstva in pri pravnem varstvu nasploh.
- oblikuje pobude za celostno ohranjanje in izboljSevanje kvalitete Zivljenja ter pomaga z
organiziranjem posebnih pogojev na delovnem mestu za ohranitev delovnegi mesta'
kronicnim
bolnikom.
Za doseganje namena in ciljev izvaja druStvo naslednje nepridobitne dejavnosti:
Delovne terapije za bolnike in njihove dru2inske 6lane

o
'
'
'o
.

za obdane, bolnike tip-'l in tip-2, predavanja o posledicah neurejene
sladkorne bolezni ter druga strokovna in prehranska predavanja'
Organizira rekreativne, Sportne in druge aktivnosti za izbolj5anje kvalitete 2ivljenja
Organizira delavnice s podrodja uporabe zdravil, udenja kuhanja in prepredevanja
stresa
Razna sredanja in izlete s ciljem druZenja in izmenjave izkusenj med bolniki in
druZinskimi dlani
Druge nepridobitne aktivnosti, kijih predlaga izvrsni odbor drustva.
Preventivna predavania

Drustvo lahko poleg nepridobitnih dejavnosti pod zakonskimi pogoji opravlja
Se naslednje pridobitne

dejavnosti:

47.190 druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah: prodaja vosdilnic,
strokovnih revij in spominkov dlanom, njihovim druzlnam ter prijaielje, o=. ,nrn."m
47.910 trgovina na drobno po po5ti ali po internetu.
47.990 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in trznic: prodaja
6ajev oz.
napitkov dlanom, njihovim druZinam ter prijateljem oz. znancem.
58.110 izdajanje knjig.
58.140 izdajanje revij in druge periodike.
58.190 drugo zaloZni5tvo: izdajanje vo5dilnic, fotografrj, vstopnic za prireditve,
izdajanje in
objavljanje na internetu; zaloZnistuo koledirjev.
73.200 raziskovanje trga in javnega mnenja.
79.120 dejavnost organizatorjev potovanj.
79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti.
82.190 fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posami6ne pisarniske
dej
82.300 organ iziranje razstav, sejmov, sredanj.
2

85.590 drugje nerazvr5deno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje: organizacija in
izvajanje zdravilskih tedajev in predavanj na temo zdravega prehranlevanla in
Zivljenja.
88.991 dejavnosti humanitarnih in dobrodelnih organizacij.
88.999 drugo drugje nerazvr5deno socialno varstvo brez nastanitve: obiski dlanov in svojcev
na domovih ali v zavodih.
92.002 prirejanje iger na sre6o, razen v igralnicah.
93.190 druge Sportne dejavnosti: organizlranje Sportnih aktivnosti na priredituah in druZenjih
dru5tva in v sodelovanju z drugimi dru5tvi.
93.299 drugje nerazvr5dene dejavnosti za prosti 6as: organiziran)e dejavnostiza prosti cas
za 6lane.
94'999 dejavnost drugje nerazvr5denih dlanskih organizacij: glasbeni in umetniski vederi v
dru5tvu in v sodelovailu z drugimi dru5tvi.

III. ELANSTVO DRUSTVA

8.6len
V druSfuu se zdruZujejo osebe, ki:

-

-

S svojim delovanjem omogodajo laZje in kvalitetnejse 2ivljenje osebam, ki jih je prizadela sladkorna
bolezen.
lmajo sladkorno bolezen tip-1 in tip-2 in jim dru5tvo pomaga pri obvladovanju te bolezni.

elan dru5tva postane oseba, ki sprejema ta statut in v ta namen poda pisno pristopno
da Zeli postati dlan dru5tva.

ifavo,v kateri izrazi,

ee se v dru5tvo vdlani mladoletnik do izpolnjenegaT.leta starosti, podpise njegovo pristopno ilavoeden od
star5ev ali njegov zakonitizastopnik. Od mladoletnikovega 7. leta starosti Oo dopolnjenega 1S. leia starosti pa
mora zakonitizastopnik pred njegovim vstopom v dru5tvo podati pisno soglasje.
9.ё len

lzpolnjevanje pogojev za vdlanitev
novega 6lana v dru5tvo.

v drustvo presoja izvrsni odbor drustva, ki s sklepom potrdi sprejem
10.こ len

Pravice vseh dlanov so:
da volijo in so izvoljeniv organe dru5tva,
da sodelujejo pri delu dru5tua,
da uresnidujejo svoje interese na podrodju dejavnostidrustva
da sodelujejo v programih in akcijah, kijih organizira dru5tvo,
da aktivno sodelujejo pri uresnidevanju ciljev dru5tva,
da izvr5ujejo dolodila tega statuta, drugih aktov dru5tva, sklepov in programov, kijih sprejme
druStvo.

-

elani drustva so pri uzivanju pravic in izvrsevanju dolZnosti enakopravni.
DolZnosti 6lanov so:
da spo5tujejo statut in druge akte ter sklepe organov dru5tva,
da aktivno sodelujejo v akcijah, kijih prirga dru5tvo in s svojim delom prispevajo k
uresnidevanju ciljev in nalog dru5tva,
da dajejo dru5tvu informacije, ki so potrebne zaizvalanje skupno dogovorjenih nalog,
da prenasajo svoje izkusnje in znanje na mlajse in nove clane drustvia, '
da varujejo ugled dru5tva,
da s svojim delovanjem ne ogro2ajo sebe ali drugih.

-
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11. 6len

elanstvo v dru5tvu preneha:
- z izstopom, tako, da 6lan dru5tva poda pisno izstopno izjavo, kijo vrodi izvrsnemu odboru drustva,
- s 6rtanjemzaradi smrti 6lana,
- de 6lan ne poravna dlanarine za pretekla 3 (tri) leta nitiv roku enega meseca po prejemu opomina,
- z izkllueitvijo (je najhuj5i disciplinski ukrep za huj5e kr5itve dru5tvene disciptine, diiciptinski postopek
je opredeljen v naslednjih dlenih tega statuta).
Na dan prenehanja dlansfua prenehajo vse funkcije, pravice in dolZnosti dlanov. elan, ki je izstopil, je lahko
ponovno sprejet v dlanstvo.

'l2.6len
Ob6ni zbor dru5tva svojim dlanom in nedlanom, ki imajo posebne zasluge za delo druStva, podeli naziv

dastnega dlana.

Obdni zbor podeli nazjv dastnega 6lana na podlagi utemeljenega predloga 6lana/6lanov dru5fua, 6e se s tem
soglasno strinjajo vsi 6lani dru5tva, ki so prisotni na obdnem zboru. easini 6lan, ki ni redni 6lan nima pravice
voliti in biti izvoljen v organe dru5tva.

IV. ORGANI DRUSTVA

13.こ len

Organi dru$tva so:

Ob6nizbor;
lzvrSni odbor;
Nadzorni odbor;
ltlandatna doba organov dru5tva je 4 leta.

ee j9 v

dru-Stuo vkljudenih manj kot 10 6lanov, predsednik vodi delo dru5tva in skupaj z obdnim zborom
sprejema odloditve v zvezi z delom. Skladno z odloditvami obbnega zbora, se za izvalanle posameznih nalog
lahko dolo6i 6lane, ki so odgovorni za njihovo izvedbo. Pri sprejemanju odlo6itev ie lmiselno uporabljaj6
dolo6ila drugega in tretjega odstavka 19. 6lena tega statuta.

Nadzorno funkcijo izvr5uje obdni zbor tako, da nadzoruje delo predsednika dru5tva in 6lanov, odgovornih za
posamezne naloge.
Ugotavljanje krSitev in izrekanje disciplins.kih ukrepov je v pristojnosti predsednika dru5tva, predlagatelj pa je
lahko vsak 6lan. obdni zbor odloda o pritoZbah zoper odioditve predsednika drustva ter o pritoibah
zoper
lastne odloditve.
OBCNI ZBOR
14 . 6len

Obdni zbor dru5tua
druStva.

je najvi5ji organ druStua in voli druge organe drustva. Ob6ni zbor sestavljajo vsi 6lani
15. dlen

I. REDNA IN IZREDNA SEJA OBENEGA ZBORA

Obdnizbor je lahko reden ali izreden. Redni obdnizbor sklicuje izvr5ni odbor enkrat na leto. lzredniob6nizbor
se sklide po potrebi. Sklide ga lahko izvr5ni odbor na svojo pobudo ali na zahtevo tretjine 6lanov dru$tva.
lzredni obdni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican.
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lzvr5ni odbor je dolZan sklicati izredni obdni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel
tako
zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skli6e izredni obdni zbor predlaga-telj, ki mora predlo2iti -dnevni
red z
ustreznim gradivom.
Sklicanje obdnega zbora mora biti objavljeno v vabilu z dnevnim redom, najmanj sedem dni pred
dnevom, za
katerega je sklican.
II. DOPISNA SEJA OBENEGA ZBORA
Predsednik lahko sklide dopisno sejo zbora 6lanov v naslednjih primerih:
a) Zaradi odlodanja o nujnih zadevah, ko ni dovolj dasa 2a sklic redne ali izredne seje obdneg a zbora.
b) Ko gre za odlodanje o manj pomembnih zadevah glede katerih ne bi bilo smotrno sklicevati redne
oziroma izredne seje.
c) Ko zaradi izrednega stanja sli izrednih razmer v drZavi ali lokalni skupnosti poobla56eni organ omeji
zbiranje ljudi in ni moZno sklicati redne ali izredne seje obcneg a zbora.
Dopisna seja se sklide tudiv primerih, ko najmanjtretjina 6lanov, izvrsniali nadzorniodborzahteva,
da se
zaradi razlogov, ki so navedeni v todkah od a) do c), v posamezni zadevi skli6e taka
seja.
Dopisna seja se sklide na enega od naslednjih nadinov:
Z uporabo elektronske po5te.
Z uporabo navadne po5te pri 6lanih, ki nimajo moZnosti za uporabo elektronske po5te.
Z uporabo drugih nadinov obve5danja, ki so dlanom dostopni (npr. telefon....)..

-

Dopisna seja se izvede na naslednji na6in:

-

Clanom se na.obidajen nadin po5lje obvestilo o sklicu dopisne seje, najmanj 7 dni pred
dnevom,za
katerega je sklican. V obvestilu se. navede razlog za sklic take seje tei skl6p upravnega
odbora, ki
predhodno o tem razpravlla in sprejme ustrezne sklepe o izvedbi take
seje. p;leg tega je v obvestilu
se dolo6i oziroma se prilo2i:
- Vabilo z dnevnim redom izvedbe seje, na katerega lahko dlani podajo dodatne predloge ali
pripombe; nadin in rok za pripombe se dolodi tako, da imajo moZnost
sodelovanja vsi dlani, ki to

-

Zelijo.

Tehnidni nadin izvedbe seje: kak5en bo nadin ruzprave in glasovanja (na primer po
navadni posti,
po elektronski po5ti na doloden e-naslov, telefonski klic na?oloden6
sievitko;.

Gradiva, ki so potrebna za odlocanje.

Y

zvezi

z gradivi je potrebno doloditi rok in nadin

za

zastavljanje vpra5anj ali podajanje predlogov oz. pripomb tei rok za odgovore.
Predloge sklepov, da se lahko o njih izjainijo z uporabo dogovorjenih nadinov
komuniciranja (po
navadni po5ti, po elektronski po5ti na doloden e-naslov, tetefonsfi Kic na dolo6eno
Stevilko) ter
rokza glasovanje.

Zaradi praktidnih razlogov se pripombe in predloge na dnevni red ter na gradiva
zbira istodasno ter doloci
skupen rokza zbiranje le-teh, ki ne sme biti kraj5i od 5 dni od datuma raipisane
ie;e.

16. dlen
Obdni zbor opravlja naslednje naloge:
sklepa o dnevnem redu svojih zasedanj,
ocenjuje delo druSfua in sklepa o organizaciji in nalogah drustva,

o
o
'
o
o
o
'
o

tazpravlja

o finandnem in delovnem porodilu predsednika, izvrsnega odbora,

nadzornega odbora

in
ostalih organov dru5tva za preteklo razdobje,
sklepa o finandnem in delovnem nadrtu za prihodnje leto ter sprejema poro6ilo
o delu, finan6no poro6ilo in
zakljudni radun za minulo leto,
voli predstavnike v organe dru5tva, 6lane izvr5nega odbora, predsednika
ter odloca o nadinih volitev oz.
glasovanj,
odlo6a o ustanovifuistalnih komisij oz. odborov,

spreiema in spreminja statut druSfua in daje soglasje k sporazumu
o vklju6evanju
dru5tva
'

v razlidne
'
zveze, ter vse posebne akte, ki urejajo vprasanja, rilin ne ureja statut
voli oz. imenuje predstavnike druStva v organe organizacij, kjer ima
dru5tvo svoja zastopniska mesta,
oziroma poobla5ca izvr5ni odbor ali zasto pnika, da to store v njegovem
imenu,
odloda o pritoZbah proti sklepom izvr5 nega odbora, predsednika druStva,
dastnega

,

5

r'
o
o

opravlja druge naloge, ki so splo5nega in skupnega pomena za delovanje drustva,
odloda o nakupu in prodaji nepremidnin,
odlo6a o vseh vpraSanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj drustva,
sklepa o prenehanju delovanja dru5fua.

17.6len
I. REDNA IN IZREDNA SEJA OBENEGA ZBORA

Obdn! zbor je sklepden, 6e je prisotnih ved kot polovica 6lanov. ee obdni zbor ob predvidenem zadetku
ni
sklepden, se zadetek odloZi za 15 minut, nakar ob6ni zbor veljavno sklepa, 6e je prisotnih vsaj 20
6lanov.
Sklepi obdnega zbora so veljavni, ce je obdni zbor sklepden in 6e se zanje odlodi ve6 kot polovica prisotnih.
Glasovanje je praviloma javno. elani lahko z navadno vedino odlodijo na samem zasedanju tajnem
o
na6inu
glasovanja. Volitve organov so tajne. Po_samezni predlogi dlanov zi uvrstitev njihovega preOlog'a
na Onevni
red ob6negazbora morajo bitiv pisni obliki poslani predsedniku najmanj 3 dni pred skliiem ob6n6ga
zbora.
Nadin dela ob6nega zbora se pred sejo dolo6i v posebnem poslovniku. Delo ob6ne ga zbora vodi
na samem
zasedanju izvoljeno delovno predsedstvo, do njegove izvolitve pa predsednik dru5fi. O delu ob6nela
zbora
se vodi zapisnik, ki ga podpisejo predsedujodi, zapisnikar in dva overovatelja.
II. DOPISNA SEJA OBENEGA ZBORA

Za prisotne na dopisni seji obdneg a zbora se steje tiste 6lane, ki so oddali glas. sejo vodi predsednik
drustva,
za urejanje in poSiljanje gradiv pa skrbi tajnik. Potek dopisne seje nadzira iadzorni odbor.
Sklepi dopisnega zbora.dlanov so veljavni, 6e glasuje vsaj20 olanov in 6e posamezen sklep potrdive6
kot
polovica dlanov, ki so glasovali.
O delu obdnega zbora se vodizapisnik, ki ga podpiseta tajnik in predsednik nadzornega odbora.
>Javnost< glasovanja se v primeru izvedbe volitev s pomocjo dopisne seje obdnega
zbora zagotovitako, da
se v zapisniku oZ pri posameznem predlogu sklepa navede osebe, ki so glasovrlE t"r
ali so glasovale za ali
proti.

18.6len
EVRSNI ODBOR
lzvrsni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehni6ne zadeve
in vodi drustvo
med dvema zasedanjema obdnega zbora po programu in sprejetih sklepih tegi organa.
lzvrsni odbor je za
svoje delo odgovoren ob6nemu zboru.
lzvrsni odbor drustva je izvrSilni organ obdnega zbora.lma 9 6lanov, kijih voli
ob6ni zbor drustva.
19.

dlen

lzvrsniodbor sestavljajo: predsednik, podpredsednik, tajnik in ostali 6lani.
Mandatna doba je 4 leta.
Delo izvrsnega odbora vodi predsednik, ki je istodasno tudi predsednik drusfua.
V njegovi odsotnosti vodi delo
pooblasden dlan izvrsnega odbora. lzvr5ni odbor se sestaja najmanj
Stirikrat letno, po potrebi pa ve6krat. Seje
se sklicujejo na pobudo predsednika oz. kateregakoli 6tanl izvisnega odbora.

lzvrsni odbor sprejema sklepe, 6e seji prisosfuuje ve6 kot polovica 6lanov.
Sklepi so sprejeti, 6e zanje gtasuje
vedina navzodih 6lanov. ob neodlodenem glasovanju
odtoeiten glas predseoriirr.

;e

lzvr5ni odbor je za svoje delo odgovoren obdnemu zboru.

6
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こlen

lzvr5ni odbor opravlja naslednje naloge:

o
o
o
o
o
o
o
o
r
o
o
o
o
o
o
t
o

pripravlja predloge posebnih aktov, ki urejajo vpra5anja, kijih temeljni akt ne ureja,
pripravlja smernice dela oz, srednjerodnih nadrtov dru5tva za sprejem obdnemu
zboru,
predlaga obdnemu zboru v obravnavo in potrditev letne delovne in finandne nadrte
dru5tva, isto6asno pa
mu o njihovem izvr5evanju v preteklem razdobju poroda, ter predlaga poro6ila v sprejem,
pripravlja in sestavlja predlog letnega finandnega porodila,
obravnava dru5tveno letno delovno in finandno porodilo,
pripravlja in izvaja aktivnosti dru5tva, ki so bile sprejete v letnih delovnih nadrtih,
sklicuje zasedanje obdnega zbora druStva,
priplavlja predloge pravilnikov in drugih splo5nih aktov dru$tva, ki so potrebni za delovanje
dru5fua in
razlidnih izvedbenih oblik, kijih drusfuo izvala v svoji organiziranosti,
oblikuje ter doloda predloge sprememb statuta,
iz vrst dlanov druSfua ustanavlja in ukinja obdasne komisije, odbore in delovne skupine, za
katere se je
odlodil sam ali pa ga je pooblastil obenizbor,
imenuie predstavnike dru6tva v druge organizacije, kjer ima drustvo svoja predstavni5ka
mesta po
pooblastilu obdnega zbora,
pripravlja kandidacijske postopke za izvedbo volitev in imenovanj na
obdnem zboru dru5tva,
opravlja vse operativne dejavnosti v skladu s sprejetimi sklepi in usmeritvami med dvema
zasedanjema
obdnega zbora,
skrbiza materialno finandno poslovanje in za sredstva ter premoZenje dru5tva,
odloda o nakupu in prodaji drusfuenih premidnin ve6je vrednosti,
sprejema odloditve o izdajanju priznanj, pohval in nagrad zasluZnim dlanom drustva,
opravlja vse druge naloge, kiso dolodene s tem statutom in vsemi normativnimi akti
drustva.
21. dlen

Predsednik druSfua

o

zastopa in predstavlja dru5tvo proti tretjim osebam, drZavnim in upravnim organom in
organizacijami

o

je hkrati predsednik lzvr5nega odbora in ga izvoli ob6ni zbor za dobo 4 let. predsednik je
lahko ponovno
izvoljen. V primerih odsotnosti ali po fooblastilu nadome56a predsednika drustva pooblasceni
6lan

'

doma in v tujini.

izvrSnega odbora.
za svoje delo je odgovoren neposredno obdnemu zboru in izvrsnemu odboru.

22.6len
Naloge predsednika dru5fua so:
sklicuje in vodl sestanke izvr5nega odbora,
koordinira delo izvrsnega odbora in drugih organov drustva,
odloca.samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odlodanje, na prvi naslednji
seji izvrsnega odbora
pa svojo odloditev sporo6itemu organu,
odloda o nakupih in prodajah premidnin manjSe vrednosti,
po sklepu lzvr6nega odbora sklicuje ob6nizbor,
imenuje namestnika, ki opravlja funkcijo zadasnega delovnega telesa.

o
r
o
o
.
o

23. 6len

Podpredsednik
Podpredsednika druSfua izvoli ob6ni zbor za dobo 4 let.
Podpredsednik je med odsotnostjo predsednika odgovoren za delovanje
drustva v skladu s pravili
redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovdren obdnemu zboru
in izvrsnemu odboru

i

m

Podpredsednik nadome56a predsednika
predsednika nadzornega odbora.

v

njegovi odsotnosti na podlagi pooblastila predsednika ali
24.6len

Tajnik dru5tva

-

opravlja strokovno-tehni6no in administrativno delo,
vodi korespondenco in zapisnike organov druStva,
skrb!za pripravo sklepov za organe drustva ter osnutke splosnih aktov,
skrbiza izdelavo letnih in drugih porodil,
vodi evidenco o dlanih,
opravlja vsa druga dela, ki mu jih naloZijo organi drustva ali predsednik
opravlja administrativno delo na podrodju financ
skrbi za pripravo sklepov za organe drusfua ter osnutke splosnih aktov s podrocja finandnega
delovanja,
skrbiza izdelavo lelnih in drugih porodil iz podrodja finandnega delovanja dru5tva,
vodi evidenco o prihodkih in odhodki ter sredstvih druStva,
skrbi zazbiratle dlanarine.

Tajnika dru5tva voli obdni zbor za dobo
odboru.

4

let. Za svoje delo je odgovoren ob6nemu zboru in izvr5nemu
25.6len

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh dlanov, kijih izvoli obdni zbor za dobo 4 let.

Nadzorni odbor izvoliiz svoje srede predsednika, Obdni zbor izvoli tudi dva namestnika
6lanov nadzornega

odbora.

elani nadzornega odbora se volijo in odpoklidejo z javnim glasovanjem. Ob izvolitvi novega
odbora, je treba
zamenjati najmanj eno tretjino tistih clanov, kizaradi potekahandata ne morejo ve6
opravlj-atite tunf<till.
26.6len
O svojem delu, stali5dih sklepih mora nadzorni odbor sproti obvescati 6lane drustva
in upravni odbor, najmanj
enkrat letno pa pisno porodati ob0nemu zboru.

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe na sejah, 6e so prisotni vsi 6lani in
de zanje glasujeta vsaj dva

dlana.

elani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati dlani upravnega odbora, imajo pa pravico
udeleZevati se vseh
sej upravnega odbora, vendar brez pravice odlodanja
27.こ :en

Nadzorni odbor opravlja svoje pravice, dolZnosti in nadzorno funkcijo v
drustvu zlasti s tem, da:
nadzoruje izvajanje dolocil statuta in pravilnikov dru5tva,

nadzoruje izvajanje sklepov organov in clanov drustva, preverja skladnost
dolo6b, aktov in sklepov

organov druSfua s pravicami, dolznostmi in interesi ilanov oiustva,
preverja uresnidevanja delovnih obveznosti organov in dlanov
drustva,
pregleduje vse listine, spise in porodila organov druStva,

se seznanja vsaj dvakrat letno s celotnim poslovanjem ter materialno
poslovno fi nandno politiko dru5tva,

-

finan6nim stanjem dru5tva in

spremlja izvrsevanje delovnih nalog in sklepov obcnega zbota, izvrsnega
odbora in disciplinskega
sodi56a,
pregleduje porodila o zakljudnem radunu za minulo leto in
finandnem nadrtu za tekode leto,
pregleduje izpopolnjevanje delovnih dolznosti 6lanov organov
dru$tva,

pregleduje listine o tem, ali se odgovorno in ekonomsko
smotrno uporarbljajo druStvena

razpolaganje z njimi,

ter
8

nadzoruje uresnidevanje na6el o Sir5i in oZjijavnosti druStva,
kontrolira uresnidevanje pravic in dolZnosti dlanov organov drustva,
ugotavlja nepravilnosti pri delu organov druSfua in opozarja na odpravo leteh.
Nadzorni odbor odloda tudi o krsitvah aktov in sprejetih odloditev, in sicer o:
kr5itvah dolocb Statuta s strani 6lanov,
nevestnem in lahkomiselnem sprejemanju in izvajanju sprejetih zadolZitev in funkcijv dru5tvu,
neizvr5evanju sklepov organov dru5tva,
dejanjih, kiSkodijo ugledu druStua,
razmejitvi pristojnosti med organidru5tva,
drugih kr5itvah, kijih opredelijo pravilniki druStva.

-

V.

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST

28.6len
Za disciplinski prekr5ek dlanov druStua se Steje huj5e nespo5tovanje statuta in sklepov organov dru5tva ter
vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled drusfua.
29.6len
O prekr5kih odlo6a na prvi stopnji nadzorni odbor, ki vodi postopek ugotavljanja kr5itev ob smiselni uporabi
Zakona o upravnem postopku.

30. 6len
Nadzorni odbor lahko izrebe dlanom dru5tva naslednje ukrepe:
Opomin

Javniopomin
lzkljuditev
O pritoZbah proti ukrepom nadzornega odbora odloca na svojem prvem naslednjem sklicu obdni zbor dru5tva
kot drugostopenjski organ.
31. 6ten
Razlogi za izkljuditev 6lana so:
vedkratno kr5enje dolodil tega statuta

U. POSLOVANJE ORGANOV DRUSTVA
32. dlen

Vsi 6lani organov drustva se volijo s tajnim glasovanjem. So odpoklicljivi po nacinu kot so bili imenovani.
Vsi
organidru5tva odgovarjajo za svoje delo obdnemu zboru dru$fua.
33. 6len

Mandat predstavnikov, ki jih voli ali imenuje obdni zbor druSfua ali izvr5ni odbor trala 4leta. po poteku
mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani v organe drustva. V primeru smrti,
dolgotrajne
bolezni ali neaktivnosti posameznih Clanov ali iz drugih opraviOljivih vzrokov se lahko 6lani organov"
v roku
mandata tudi nadomestijo oz. zamenjajo, vendar nijt<asnele ob prvega naslednjega zaseOJnJa -ob6nega
zbora, ki mora izvoliti nove dlane.

9

vr. FtNANeruo ru MATERTALNo posLovANJE onuSrva
34. 6len
DruStvo ima lahko premidno in nepremid-no premoZenje,
premoZenjem upravlja upravni odbor dru5tva.

kije kot last druSfua vpisano v inventarno knjigo. S

Premi0no premoZenje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremicno premoZenje
pa se lahko kupi ali odproda le na podlagi sklepa obdnega zbora.
Drustvo kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino, s katero razpolaga.

35.6len
Drustvo razpolaga s finandnimi sredsfui v skladu s programom in letnimi finandnimi nadrti, kijih sprejme
obdni
zbor. Na rednem obdnem zboru 6lanivsako leto obravnavajo in sprejmejo zakljuoni ra6un.

g" .t". pri. opravljanju dejavnosti ustvari

preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora drustvo porabiti za

izvajanje dejavnosti, za katero je dru5tvo bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoZenja med njegove dlane je ni6na.

36. 6len
Denarna sredstva, kijih dru5tvo pridobi za dru5tveno dejavnost, so:
dlanarina,
darila, volila in prostovoljni prispevki posameznikov, podjetij in donatorjev,
javna sredstva drZavnih organov in lokalnih skupnosti,
sredstva iz pridobitnih dejavnosti dru5tva,
drugi prihodki.

-

37.こ :en

Odredbe za upravljanje s sredstvi drustva, finandne in materialne listine podpisujeta predsednik in
tajnik
upravnega odbora, v odsotnosti katerega od njiju pa podpredsednik upravnega odbora.

38.6len
Finandno in materialno poslovanje mora biti v skladu z radunovodskim standardom za dru5tev
in z veljavnimi
predpisi s tega podrodja.
Dru5tvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje. S posameznimi sponzorji upravni odbor ali v njegovem
imenu
predsednik upravnega odbora sklene pogodbo o medsebojnih'obveznostih.
Sponzorji so lih-ko fizidne ali
pravne osebe, ki Medobdinskemu druSfuu Diabetikov OoriSfe po pogodbi materialno,
moralno ali kako
drugade pomagajo. Sodelujejo ali razpravljajo lahko na sejah obdnega'zb6ra, nimalo pa pravice
odlocanja.
39. dlen
Financno poslovanje drustva se odvija preko transakcijskega raduna.
Poslovanje mora dru5tvo voditi v skladu z radunovoOsfumi 6tandardi za drustua.

Nadzor nad zakonitostjo., namembnostjo, gospodarno in udinkovito porabo javnih sredstev, jih
ki
drustvo
fprelmg zaizvalarye svoje humanitarne dejivnosti, izvaiajo pristojni oigani oruStva, pristojne drzavne sluZbe
ter - skladno z dolo6ili zakona o humanitarnih organizacijafr ra6unskolodisde.
-

ee organizacija izgubi status humanitarne organizacije, se skladno z dolo6ili Zakonao humanitarnih
organizacijah, neporabljena javna sredsfua, kijih je oiganizacija pridobila na poJragi
tega statusa, v ustreznih
dele2ih prenesejo na financerje, ki so jih organizaciji dodelili. '
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40. 6len
Zadnie letno poslovno porodilo je javno objavljeno na druZbenem omreZju dru5tva ali pa je na voljo dlanom in
drugim javnostim pri predsedniku oz. tajniku dru5tva,
41. dlen
Vsak dlan dru5tva ima pravico vpogleda v finandno in materialno dokumentacijo in poslovanje.
Za..pomoc pri urejanju finandno materialnih zadev,lahko druSfuo zaposli finan6nega strokovnjaka
v skladu z
veljavno zakonodajo s podro6ja delovnega prava.
V‖ l.PRENEHANJE

DELOVANJA DRUSTVA
42.こ len

Drustyo lahko preneha po volji 6lanov, s spojltrfuo z-drugnffi-'6Titgffirs*prEpbjitvijo k drugemu
drustvu, s
ili po samem zakonu.

steOajem, na podlagisodne odlocbe o prepovedi delovanja

Dru5tvo preneha delovati, ko nastopijo razlogi, opredeljeni v zakonu. Drustvo preneha delovati,
6e ob6ni zbor
dru5tva sprejme sklep o prenehanju drustva. V primeru prenehanja dru5tva se premoZenje
drustva, po
poravnavi vseh obveznosti in vradilu neporabljenih proradunskih sredstev v prora6un,
prenese na drugo
nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom,

V sklepu o prenehanju mora obdni zbor dolociti nevladno organizacijo s podobnimi cilji, na katero se
poravnavi

po

vseh obveznosti prenese premoZenje dru5tva. ee v sttepu ne doiodi naslednikl premoienla ga
in
tudi na podlagi dolodb temeljnega akta ni mogode dolo6iti, premoZenje drustva pripade lokalni
skupntsti, na
obmodju katere je imelo dru5tuo svoj sedeZ.
Drustvo je v primeru
dolZno predloZiti letno porodilo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne
.n191e_hanja
evidence in storitve (AJPES).
43.こ len

O sklepu drugega-odstavka prejSnjega..dlena mora zastopnik drustva v 30 dneh
obvestiti pristojni organ in
!
zahtevati izbris dru5tva iz registra dru5tev. Zahtevi in sklepu mora pritiiti porodito
o' ,a=polaganju s
premoZenjem dru5tva, iz katerega je razviden obseg sredstev in drugega premoZenja
dru5tva] na6in
poravnave vseh obveznosti dru5tva, viSina-.neporabljenih javnih sredstev,
riaeln nlifrov" ,rnit prora8unu ter
na6in prenosa preostanka premozenja drustva na prevzemnika premozerya.
"

44.6ten

ee je d.rustvo dalj dasa pladilno nesposobno ali prezadolZ.eno, se nad njim lahko opravi stedajni
)
postopek po predpisih,
ki urejajo prisilno poravnavo, stedaj in

likvidacijo.

Pred zadetkom stedajnega postopka ter med njim lahko drustuo upnikom predlaga
sklenitev prisilne
poravnave.
45.こ :en

statut zatne veljati ob potrditvi na Upravni enoti Nova Gorica

V Sempetru pri Gorici,

凋、
9.(λ 、
c)と
4

Predsednlk d
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