
Na podlagi prvega odstavka 13. dlena Zakona o dru5tvih (Uradni list RS, 5t. O+/rf -
uradno preiiSieno besedilo in 2ULB - ZNOrg) in 20. dlena statuta Dru5tva za
kronitno vnetno drevesno bolezen z dne 20. 4. 2007 , je bil na skupStini tega dru5tva
dne 3. 3. 2023 sprejet novi

STATUT

Dru5hra za kroniino vnetno irevesno bolezen

I. SPLOsNE DOLO'BE

1.6len

Dru5tvo za kronidno vnetno drevesno bolezen (v nadaljevanju dru5tvo) ie
prostovoljno, neodvisno, nestrankarsko, nepridobitno invalidsko interesno zdruZenje
fizitnih oseb s socialno Elovekoljubnimi cilji za napredek skupne in posamifne skrbi za

invalide, osebe s kronidno vnetno drevesno boleznijo (v nadaljevanju KVCB), njihove
starie, zastopnike in ilane druiin ter ostale flane.

2. Elen

Ime dru5tva: Druitvo za kroniino vnetno drevesno bolezen.
Skraj5ano ime dru5tva: Dru5tvo za fVCg
Sedei druStva je v Mariboru.
Poslovni naslov dru5tva je: Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
Dru5tvo ima svoj iig, ki je pravokotne oblike. Na iigu je napis DruStvo za kronidno
vnetno irevesno bolezen.
Dru5tvo deluje na celotnem obmoiju Slovenije.

3. Elen

Dru5Wo je pravna oseba zasebnega prava, ki ga zastopa zastopnica oz. zastopnik
(predsednica oz. predsednik - v nadaljevanju predsednik) druStva, ki odgovarja za
zakonitost in javnost dela.

DruSWo samostojno in neomejeno
predsednik druitva. V odsotnosti
podpredsednik druitva. V primeru
predstavlja sekretar.

4. 6len

zastopa in predstavlja v pravnem prometu
predsednika zastopa in predstavlja dru5No

odsotnosti podpredsednika dru5tvo zastopa in

5.6len

Delo dru5tva je javno.
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Javnost dela je zagotovljena z dajanjem pravodasnih, popolnih in resniinih informacij
o delovanju dru5Wa s strani predsednika druStva. Javnosti se lahko zavrne dostop do
informacij o delovanju druStva, de bi bila njihova objava v nasprotju z interesi
druitva ali interesi dlanov dru5tva. V odsotnosti predsednika daje informacije
podpredsednik.

Dru5tvo javnost obveida o svojem delu preko lastnega dogovorjenega
informacijskega sistema, sredstev javnega obve5fanja in preko predstavnikov v
organih druStva.

Svoje tlane obveSda dru5tvo:
- preko spletne strani druStva,
- preko sistema za obve5danje tlanov druitva,
- preko druitvenega glasila,
- preko sredstev javnega obve5danja,
- s pravico vpogleda flanov v zapisnike organov druitva, na podlagi njihove

pisne zahteve in
- na drug dogovorjen nadin.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje tofnih informacij o delu druStva je odgovoren
predsednik dru5tva,

6. ilen

Dru5tvo lahko sodeluje z drugimi dru5Ui v Republiki Sloveniji, ki delujejo na
invalidskih ali sorodnih podrodjih in prav tako prispevajo k ugodnemu razvoju
invalidov, oseb s I(VCB.

DruSWo lahko samostojno deluje z domadim ali mednarodnim dru5tvom ali zvezo
domaiih ali mednarodnih dru5tev in se vflani v sorodne zveze domatih ali
mednarodnih dru5tev, ki imajo podoben namen in cilje, s pogojem, da dejavnost tega
druStva ali zveze druStev ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije in interesi
druStva. O vtlanitvi v tovrstno zvezo odlofi upravni odbor, razen ie je na podlagi
zakonaza to pristojna skup5Eina.

10. NAMEN, CIUI, OSNOVNA DEJAVNOST IN NALOGE DRU5TVA

7. Elen

Namen druStva je interesno povezovanje tlanov invalidov, oseb s KVCB na podrotjih,
ki si jih druiwo opredeli v svojih ciljih, Sa ugotavljajo, zagovarjajo in zadovoljujejo
posebne potrebe invalidov, oseb s KVCB ter zastopajo interese invalidov, oseb s
KVCB.

Druitvo izvaja svojo dejavnost v skladu s programi dela. Pri svojem delovanju
upo5teva drZavne strategue razvoja invalidskega varstva in mednarodne standarde
na podrotju invalidskega varsWa.



8. flen

Dru5tvo ima v prizadevanjih za napredek celovite druibene skrbi za invalide, osebe s
KVdB naslednje cilje:

- vkljuievanje in Siritev Elanstva dru5tva,
- izmenjava izkuSenj med sorodnimi dru5tvi in drugimi institucuami s podrodja

dela dru5tva,
- izboljSanje kvalitete iivljenja invalidov, oseb s Ky'eB,
- naprbdek druZbene, driavne in individualne skrbi za invalide, osebe s KVCB,
- raaroj znanosti s tega podro(ja, 

-- sodelovanje invalidov, oseb s KVCB,. pri re5evanju sploSnih vpraSanj, ki so
povezana s kronitnimi vnetnimi irevesnimi boleznimi,

- vkljudenost druBtva v izvajanje nalog obdinskih, driavnih in upravnih organov
ter drugih strokovnih organov, institucij, polititnih strank ter drugih organizacij
na podrodju skrbi za invalide, osebe s KVCB,

- spo5tovanJe smernic za pomod invalidom, osebam s Kree.

9. EIen

Zaradi izpolnjevanja svojega namena in ciljev izvaja druSWo sledede dejavnostl na
nepridobiten nafin:

- zastopa, predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese invalidov, oseb s
rvdg na podrodju svojega delovanja,

- sodeluje v akcijah, ki jih organizira samo ali ostale izuajalske organizacue, ki
delujejo na sorodnih delovnih podrocjih dru5Wa,

- v svojem informac'rjskem sistemu obve5ia dlane, strokovnjake in drZavljane o
stanju, problematiki in razvoju celovite skrbi za invalide, osebe s KVCB doma
in po svetu,

- posreduje ilanom in ostalim driavljanom strokovne napotke o Zivljenju in delu
invalidov, oseb s KVCB,

- posluiuje se javnih informacijskih sredstev, zlasti radia, televizije in ostalih
5ir5ih ali lokalnih medijev za osveSdanje javnosti o problemih invalidov, oseb s
K/dB,

- sodeluje z ostalimi institucijami z namenom izmenjave izkuSenj, sodelovanja v
skupnih akc'rjah in izbolj5anja metod lastnega dela,

- ustanavlja komisije, odbore, delovne skupine in podobne oblike dela, z
namenom koristi invalidov, oseb s KVCB,

- sodeluje s strokovnimi organizacijami, druStvi, drZavnimi in upravnimi organi,
vrtci, 5olami, zavodi, socialnimi ustanovami, podjetji in druqjmi, ki na katerikoli
nafin sodelujejo ali pomagajo pri skrbi invalidov, oseb s l(y'CB,

- organizira v skladu s svojimi natrti izobraievanje za invalide, osebe s KVCB, za

svoje celotno dlansWo in tudi za neilane s podrodja zdravljenja,
prepoznavanja bolezni in izboljSanja naiina Zivljenja t v- vkljuduje se v neposredne oblike pomodi invalidom, osebam s KVCB ter jih tudi
samo izuaja,

- organizira in ialaja druZabne in strokovne oblike dela, ki se izra2ajo v razliEnih
vsebinah predavanj, sredanj, izletih, piknikih, dobrodelnih koncertih,
letovanjih, seminarjih in podobnih oblikah dejavnosti za svoje flane,
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izvaJa posebne sociaine programe za svoJeこ lanstvo v skladu z nJihovimi

intereJ in potrebami ter svoJimi kadrovskimi in nnanこ nimi zmoЙnostmL ki jih

dogovon v svaih planih ter z nJimi sodeluJe na dttavnih′ obこinskih in drugih

razpisih′

vkljuこ可e se V Skrb za usposabり anJe in akt市 no ttvり ette′ de10′ zapoJovatte′

bivanje in kvalitetno芝 ivlJen」e invalidov′ oseb S KVCB′

s svOjO dOgOvorDeno informativno dttavnOSUO Spodbuja vin krepi pozitiven

odnos druЙbe do celovite problematike invalidov′ oseb S KVCB′

Vkり uこ可e se v razに ne ob‖ ke ohrattanJa Zdratta inVa‖ dov′ oseb s KVCB′

dduj9 na podrottu SkrЫ za preb市anje in p‖ bgajanie okoり a za hValde′ osebe
s κVCB z izvaJanJem posebnega socialnega programa′

:寧
ZよaKttTЪ

tti譜電酬器肌腑鶏紺棚鵬′
i哩『1

KVCB′

spremua prOblemaせ ko′  spodbtta, opOZatta′  predlaga in podpira ukrepe
p“ sto」 nih prganOv in strokovnih insutucり zaセ bOりもanJe polo力 ja invalidov′

oseb s KVCB′

zaradi uskla」 evatt dela in hotenJ′ v plzadevanJu za izboり もan3e pOsebnega
pravnega varstva′ 力vりenja in za zagotavり atte demOkraJこnih pravic v
druttbenem  in ekonomskem  pOlottaju vseh invalidov′  se do9ovarJa  in
sporazumeva ter sklepa in spreJema sporazume′  pogodbe in ostale oblike
dOgOvattan」 a z raznimi invalidskimi′ socialnimi′ humanitarnimi organizacuamし

1詣瑠選∫肥誦′Ti歯岸li誦∬i瑞
Uttl訛

‖
Z:」

f冽れ』記ij:

ter dru9od.

10.6len

DruSWo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti doloda zakon in ki mora biti povezana z namenom in cilji dru5tva ter kot
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti dru5tva ter se lahko opravlja le v
obsegu, potrebnem za uresnidevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje
nepridobitne dejavnosti.

Dru5tvo lahko kot invalidska organizacija ustanovi invalidsko podjetje, ustanovo ali
zavod, de je ustanovitev povezana z namenom delovanja invalidske organizacue.

Pridobitne dejavnosti druitva, v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti, so:
- zaloZni5ka dejavnost kot je prodaja gublikacij, bro5ur, zloZenk in raEunalni5kih

programov za podporo osebam s KVCB (v tiskani in e-obliki)
158.110 Izdajanje knjig (knjige z dru5tveno vsebino)
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike (publikacije, bro5ure, zloZenke z
druStveno vsebino)
158.190 Drugo zaloZni5tvo (koledarji, vo5dilnice, razglednice)
J58.290 Drugo izdajanje programja (ratunalni5ki program in mobilna aplikac'rja
za podporo dlanom za laZje vkljufevanje v socialno okolje)



168.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremitnin: oddajanje
najetih prostorov v podnajem z namenom boljSe izkoriStenosti sredstev
dru5tva, kadar Zelijo biti na dru5tvenih dogodkih prisotne tudi druge
organizacUe, kotje oddaja stojnic na izobraievalnih dogodkih druStva
M73.720 Posredovanje ogla5evalskega prostora: oddajanje lastnega oglasnega
prostora z namenom bolj5e izkori5denosti sredstev druStva, kot je sponzorstvo
ali objava oglasov v publikacijah, na spletni strani ali na dogodkih dru5tva:
Organizacua in izvedba izobraZevalnih tedajev, seminarjev za dlane dru5Wa in
5ir5o javnost, izvedba Sole za bolnike in invalide ter organizacfa izobraZevalnih
vikend seminarjev:
P85.510: Izobraievanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podrodju 5porta
in rekreacije
P85,520 lzobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na podroiju kulture
in umetnosti
P85.590 Drugje nerazur5deno izobraZevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
organizacija dru3tvenih javnih prireditev kot so dobrodelni koncerti ali
sretanja:
P82. 300 Orga nizi ra nje razstav, sejmov, sref a nj
R90.010 UmetniSko uprizarjanje (kulturne prireditve v sklopu delovanja
druStva)
zagotavljanje bivanja, prevozov in drugih podobnih podpornih storitev za
osebe s KVCB, ki se udeleiijo drugih dejavnosti druitev, kjer je potreben
prispevek ali plafilo udeleZenca v skladu s Pravilnikom o kriterijih za udeleZbo
v programih in sofinanciranje dlanov Dru5tva za KVtB:
94.991 Dejavnost invalidskih organizacij

Druitvo lahko preda opravljanje pridobitne dejavnosti drugim pravnim osebam na
temelju najemne, zakupne ali sorodne pogodbe,

PreseZek prihodkov nad odhodki, ki ga dru5tvo doseZe z neposrednim opravljanjem
pridobitne dejavnosti, se sme uporabljati le za doseganje namenov in nalog dru5tva v
skladu s statutom.

rrr. iurswo DRu5wA

11. Elen

ebnice in dlani druStva so fiziane osebe. thnsNo v druStvu je osebno. Redni dlani so
invalidi, osebe s KVeB.
Ostali tlani druStva so drugi druiinski dlani, strokovni delavci in sodelavci ter ostali
drZavljani, ki se vanj interesno vkljutujejo zaradi ciljev dru5tva oz. njegovega
Elovekoljubnega poslanstva.

Drultvo lahko tudi imenuje svoje dastne ilane.
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Clan druiva lahko postane vsakdo, ki sprejema dolotila tega statuta, se ravna po

njem in ixazi ieljo postati dlan druStva in v ta namen izpolni pristopno izjavo preko
spletne strani druStva ali jo podpisano posreduje druStvu po po5ti. V svoji pristopni
izjavi sogla5a, da bo deloval v skladu s statutom dru5tva in drugimi predpisi, ki

urejajo to podrotje ter pladeval dlanarino, ki jo dolodi skupStina. Clani druStva so
lahko tudi tuji dr2avljani. Clani dru5tva so lahko tudi mladoletne osebe. Ce se v
dru5tvo vtlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti ali oseba, ki nima
poslovne sposobnosti, podpiSe pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Ce se v
druStvo vilani mladoletnik od 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti mora njegov
zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v dru5tvo podati pisno soglasje.
Izpolnjevanje pogojev za dlanstvo preveri seketar.

&stni dlani dru5tva so lahko sponzorji, donatorji, simpatizerji in drugi posamezniki, ki

niso dlani dru5tva in so s svojim prispevkom nadpovpredno pripomogli k dobrobiti
druitva.

Naziv tastnega dlana lahko dobi tudi tlan dru5tva, ki ima posebne zasluge za razuoj
in uspeSno delo. Naziv tastni dlan podeljuje posamezniku ali organizaciji skupSfina
druitva, na podlagi predloga upravnega odbora.

12. tlen

Pravice dlanov so:
- da volijo in so lahko izvoljeni v organe dru5tva,
- da sodelujejo pri delu in soodlofajo v organih druStva,

da uresniEujejo svoje interese na podrodju dejavnosti dru5Wa,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem dru5tva ter njegovim finandno
materialnim poslovanjem,
da sodelujejo v programih in akcijah, ki jih organizira dru5tvo,
da kot predstavniki druStva sodelujejo v ostalih organizac'rjah in skupnostih, v
skladu z doloibami pogojev, ki jih predvidevajo statutarna in druga doloiila
teh organizacij,

- da aktivno sodelujejo pri uresnidevanju namena in ciljev dru5Wa,
- da uporabljajo skupne doseZke in rezultate delovanja druiUa pri svojem delu,
- da izvdujejo dolofila tega statuta, drugih aktov dru5tva, sklepov in

programov, ki jih sprejme dru5tvo.

:.
Clani so pri uZivanju pravic in izvr5evanju dolZnosti enakopravni.

Pravice in dolinosti ilanov, ki so mladoletniki ali osebe, ki nimajo poslovne
sposobnosti so:

- imajo posvetovalni glas
- ne morejo voliti in biti voljeni v organe dru5tva
- da spoStujejo akte drustva in sklepe organov druStva.

Pravice in dolZnosti tujcev so enake kot pravice rednih in ostalih dlanov druStva.
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Pravice in dolinosti tlanov dru5tva, ki jim je bil dodeljen naziv iastni tlan dru5tva so
enake kot pravice rednih in ostalih tlanov druitva.

13. tten

Pravice in dolZnosti dastnih flanov, ki niso dlani dru5Ua so:
- varujejo ugled dru5tva,
- ne volijo in niso voljeni v organe druitva,
- nimajo pravice odloianja,
- imajo le posvetovalni glas.

14. ilen

DolZnosti dlanov druStva so:
- da spostujejo statut in druge akte ter sklepe organov dru5tua,
- da aktivno sodelujejo v akcijah, ki jih prireja druStvo in s svojim delom

prispevajo k uresnidevanju namena in ciljev druStva,
- da redno plafujejo dlanarino, v skladu z doloditvami skupidine,
- da dajejo drustvu informacue, ki so potrebne za izvajanje skupno

dogovorjenih nalog,
- da prena5ajo svoje izkuSnje in znanje na mlajSe in nove dlane dru5tva,
- da varujejo ugled dru5tua,
- da s svojim delovanjem ne ogroZajo sebe ali drugih.

15. ilen

Clanstvo v dru5tvu preneha:
- z izstopom dlana iz druStva,
- z izkljuditvijo,
- s smajo.

Na dan prenehanja dlanstva prenehajo vse funkcije, pravice in dolZnosti dlanov. dlan,
ki je izstopil, je lahko ponovno sprejet v dlanstvo.

tlan prostovoljno izstopi iz dru5tva, de na sedeZ druitva po poiti ali preko e- poSte
poSlje pisno izjavo o izstopu.

O izkljufitvi odloda disciplinska komisija, ki kot I. stopenjski organ proudi primer in
izda sklep o izkljuditvi dlana iz dru5tva. Posameznik ima moinost pritoZbe na
skupidino, kot II. stopenjski organ. elan, ki je bila izkljuien, se ne more ponovno
vdlaniti v dru5tvi pred potekom petih let od izkljuditve.

Disciplinska komisija odloda skladno s Pravilnikom o disciplinski odgovornosti.
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ry. NAtIN UPRAVL'ANJA DRU5WA / oRGANI DRUSTVA

15. Elen

Organi druitva so:
- skup5fina druStva,
- upravni odbor dru5fua,
- predsednik dru5tva,
- nadzorni odbor druStva,
- disciplinska komisija dru5tva.

Mandatna doba organov dru5tva je 4 (stiri) leta.

17. Elen

SkupStina

Skup5dina dru5tva je najvisji organ druStva in voli druge organe druStva. Skup5iino
sestavljajo vsi ehni dru5tva. Delo skupSdine je javno in mu lahko prisostuujejo tudi
drugi, vendar nimajo pravice glasovanja ali odloianja, 6e niso dlani.

18. Elen

Skup5dina je lahko redna ali izredna. Redno skupSdino sklicuje upravni odbor enkrat
letno. Izredna skup5dina se sklife po potrebi. Skliie jo lahko upravni odbor na svojo
pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/5 (petine) dlanov dru5tva.
Izredna skup5iina sklepa samo o stvari, za katero je bila sklicana.

Upravni odbor je dolZan sklicati izredno skup5dino najkasneje v roku enega meseca
po tem, ko je prgel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skli.e izredno
skupSfino predlagatelj, ki mora predloZiti dnevni red z ustreznim gradivom.

Sklicanje skup5dine mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 8 (osem) dni pred
dnevom, za katerega je bila sklicana.

19. Elen

Skup5tina deluje po poslovniku, ki ga sama sprejme.

20. Elen

SkupSdina opravlja naslednje naloge:
- sklepa o dnevnem redu svojih zasedanj,
- razpravlja o problematiki invalidov, oseb s KVtB,
- ocenjuje delo dru5tva in sklepa o organizacfi in nalogah dru5Ua,
- razpravlja o finanfnem in delovnem podroEju predsednika, upravnega

odbora, nadzornega odbora in ostalih organov dru5Wa za preteklo obdobje,
- sprejema letno porotilo za minulo leto,
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sklepa o letnem natrtu za tekode leto,
voli dlane upravnega odbora, nadzornega odbora, disciplinske komisije z
dvema namestnikoma, predsednika, podpredsednika in sekretarja ter odloda o
naiinih volitev oz. glasovanj,
sprejema in spreminja statut dru5tva ter druge splo5ne akte dru5Wa, ie za
njihov sprejem ni pristojen upravni odbor,
voli oz. imenuje predstavnike dru5tva v organe organizac|, kjer ima druStvo
svoja zastopni5ka mesta oz. pooblasti upravni odbor ali zastopnika, da to
storijo v njenem imenu,
odloda o pritoZbi proti sklepu drugega organa dru5tva, ki ga ilan lahko vlo2i v
15 dneh od kar je bil z njimi seznanjen ali bi lahko bil seznanjen,
opravlja druge naloge, ki so splo5nega in skupnega pomena za delovanje
druSUa,
dolofa vi5ino in nadin pladevanja Elanarine,
odlota o nakupu in prodaji nepremiEnin in o razpolaganju s premitninami
vefje vrednosti,
odloda o ustanavljanju invalidskega podjega, zavoda, ustanove ali druge
oblike organizirane skbi za invalide, osebe s KVCB v skladu z zakoni in
predpisi in odloda o njihovem kapitalskem vloiku,

- odloda o vseh vpra5anjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen
obstoj dru5tva,
opravlja vlogo arbitra v sporih med organi dru5tva,
dokondno odlota o izkljuditvah dlanov, po predhodnih izvedenih postopkih
disciplinske komisije,
podeljuje naziv dastnega flana,
odloda o pripojiili oz. spojitvi z drugimi dru5tvi,
sklepa o prenehanju delovanja druitva.

21. ilen

Skup5dina je sklepdna, de je prisotnih ved kot polovica dlanov oz. po odloZitui
zasedanja za 30 (trideset) minut, fe je prisotnih najmanj 10 (deset) dlanov in je bilo
predhodno ugotovljeno, da so bili vsi tlani vabljeni.

Sklepi skup5fine so veljavni, te Je skupSEina skleptna in de se zanje odloii veiina
narzofih dlanov.
Glasovanje je javno. elani lahko z navadno veiino odlodijo na samem zasedanju o
tajnem nadinu glasovanja. Volitve organov so javne, po sklepu skupSdine so lahko
tudi tajne,
Posamezni predlogi dlanov za uvrstitev njihovega predloga na dnevni red skupStine,
de so v skladu s pristojnostjo skup5dine, morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu
odboru najmanj 15 (petnajst) dni pred sklicem skupSdine.

Delo skupSdine vodi na samem zasedanju izvoljeno delovno predsedstvo, do njegove
iaroliWe pa predsednik dru5tva. O delu skup5dine se vodi zapisnilt ki ga podpi5ejo
predsedujodi, zapisnikar in dva overitelja.
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22.6len

Upravni odbor druiWa

Upravni odbor opravlja organizacuske, upravne, administrativne in strokovno
tehnidne zadeve in vodi dru5tvo med dvema zasedanjema skup5iine po programu in
sprejetih sklepih tega organa. Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupSdini.
Upravni odbor dru5tva je koleKivni izvrSilni organ skupStine, Ima 7 (sedem) dlanov,
ki jih voli skup5tina druStva.

23. Elen

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, sekretar in Stirje izvoljeni dlani.
Mandatna doba je 4 (5tiri) leta.

Delo upravnega odbora vodi predsednik, ki je istodasno tudi predsednik dru5tva. V
njegovi odsotnosti vodi delo podpredsednik oz. pooblaSden dlan upravnega odbora.
Upravni odbor se sestaja najmanj Stirikrat letno, po potrebi vedkrat. Seje se sklicujejo
na pobudo predsednika oz. kateregakoli dlana upravnega odbora.

Nafin dela upravnega odbora je podrobneje dolofen s poslovnikom dela upravnega
odbora, ki ga sprejme upravni odbor. Upravni odbor lahko na svoje seje vabi tudi
dlane nadzornega odbora dru5tva.

Upravni odbor je sklepden, de je na seji navzoda veiina dlanov, Veljavne sklepe
sprejema z vedino glasov prisotnih.

24. ilen

Upravni odbor opravlja naslednje naloge:
- na podlagi sprejetih smernic dela oz, srednjerotnih nadrtov dru5tva, ki jih je

sprejela skupSdina druitva, predlaga skupSdini v obravnavo in potrditev letni
nafft drustva, istodasno pa skupSdini predlaga v sprejem letno poroiilo,

- pripravlja in izvaja aktivnosti druSUa, ki so bile sprejete v letnem nadrtu,
- sklicuje zasedanje skupSdine druStva,
- pripravlja in sprejema pravilnike in druge splo5ne aKe, ki urejajo pravice in

obveznosti delavcev v druiWu, nadin vodenja poslovnih knjig in ureditev
varstva osebnih podatkov v druitvu,

- pripravlja predloge pravilnikov in drugih splo5nih aktov druStva, ki so potrebni
za delovanje druitva in razlidnih izvedbenih oblik, ki jih dru5tvo izuaja v svoji
organiziranosti ter jih predlaga v sprejem skupSfini,

- oblikuje ter dolofa predloge sprememb statuta,
- iz vrst flanov ustanavlja in ukinja stalne ali obdasne komisije, odbore in

delovne skupine, za katere se je odlofil sam ali pa ga je pooblastila skup5dina,
- imenuje predstavnike dru5tva v druge organizac'rje, kjer ima druitvo svoja

predstavniSka mesta, po pooblastilu skup5Eine,
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pripravlja kandidacUske postopke za izvedbo volitev in imenovanj na skup5iini
drultva,
opravlja vse operativne dejavnosti v skladu s sprejetimi sklepi in usmeritvami
med dvema zasedanjema skup5fine,
skrbi za materialno flnandno poslovanje in za sredstva ter premoZenje dru5tva,
de ima druswo v lastni organiziranosti invalidsko podjetje, zavod, ustanovo ali
drugo organizirano obliko skrbi za invalide, osebe s l(y'CB, opravlja za te
organizacijske oblike vsa tista opravila, ki jih predvidevajo zakoni, predpisi ali
sklenjene pogodbe, razen tistih, ki soduo v pristojnost skup5iine,
predlaga disciplinski komisui obravnavo primera dlana, ki je kr5il akte ali sklepe
dru5tva,
predlaga skupSf ini i menovanje dastnih dlanov,
skupSiini posreduje predlog za dolofitev viSine dlanarine,
odloia o zaposlitvah v dru5tvu,
odloia o spremembi poslovnega naslova znotraj sedeia druStva,
odlofa o nakupu in prodaji dru5tvenih premidnin manjSe vrednosti,
sprejema odloditve o izdajanju priznanj, pohval in nagrad zasluZnim dlanom
dru5tva,
opravlja vse druge naloge, ki so dolotene s tem statutom in vsemi
normativnimi akti dru5tva.

25. ilen

Upravni odbor lahko za iarajanje posameznih nalog imenuje in ukinja obfasne
komisije.

Naloge, Stevilo ilanov in predsednika obdasnih komisij doloti upravni odbor. dlani
komisije so lahko le 6lani druStva. Za svoje delo so obdasne komisue odgovorne
upravnemu odboru. Izjemoma lahko druStvo povabi k sodelovanju pri delu obdasnih
komisij zunanje sodelavce po pogodbi o delu, v skladu z delovno pravno zakonodajo.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog na lokalnem nivoju ustanovi
sekcije, ki delujejo na doloienem teritorialnem podrodju Slovenije. Upravni odbor
lahko ustanovi tudi sekcije, ki zdruiujejo dlane po skupnih interesih.

Sekcijo vodi predsednik sekcije, ki ga doloti upravni odbor. Predsednika sekcije se
lahko vabi na sejo upravnega odbora brez pravice glasovanja, Clani sekcije so lahko
le dlani drustva. Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma
lahko druStvo povabi k sodelovanju sekcije zunanje sodelavce po pogodbi v skladu z
delovno pravno zakonodajo. Sekcija izvaja plan dela sekc'rje, ki je za tekoie leto
usklajen z upravnim odborom. Sekcije so metode dela druStva in niso pravne osebe,
morajo pa delati v skladu s statutom druStva.
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26. ilen

Predsednik druStva

Predsednik dru5Wa samostojno in neomejeno zastopa in predstavlja druSWo proti
tretjim osebam, drZavnim in upravnim organom in organizacuami doma in v tujini.
Predsednik drultva je hkrati predsednik upravnega odbora in ga izmed rednih dlanov
dru5tva izvoli skuplfina za dobo 4 (Stirih) let. Kandidat za predsednika v
kandidacijskem postopku predloZi vizijo vodenja dru5tva za naslednje mandatno
obdobje Stirih let. Predsednik je lahko ponovno iaroljen. Volitve predsednika so
praviloma javne.

Za svoje deloje odgovoren skupSdini in upravnemu odboru.

27, ilen

Naloge predsednika dru5Wa so:
- vodenje, samostojno in neomejeno zastopanje in predstavljanje dru5tva,
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora,
- upravnemu odbora poroda o delovanju dru5tva ter aKualni problematiki,
- koordinira delo upravnega odbora in drugih organov dru5tva,
- odlofa samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odlodanje in o tem

poroia upravnemu odboru na prui naslednji seji,
- odloda o nakupih in prodajah premifnin manjSe vrednosti,
- po sklepu upravnega odbora sklicuje skup5dino in do izvolitve delovnega

predsedswa skup5iine vodi zasedanje skup5dine,
- sklicuje in do izvolitve predsednika vodi prvo sejo nadzornega odbora,
- skrbi za zadostna finanfna sredstva za nemoteno delovanje drusWa.

28. tlen

Podpredsednik druStva

Podpredsednik dru5tva opravlja naloge, ki mu jih dolodi predsednik in so v skladu s
sklepi upravnega odbora ter nadome5da predsednika v dasu njegove odsotnosti.
Izvoli ga skupSfina za dobo a (Stirih) let. Po preteku te dobe je lahko ponovno
izvoljen.

29. tlen

Sekretar druStva

Sekretar druStva opravlja naloge, ki mu jih dolodi predsednik in so v skladu s sklepi
upravnega odbora. Izvoli ga skupSfina za dobo 4 (Stirih) let, Po preteku te dobe je
lahko ponovno izvoljen.
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Stalne naloge sekretarja so:
- udeleZba na sejah upravnega odbora, skup5dini dru5tva in po potrebi na

drugih sejah organov dru5tva,
- priprava strokovnih gradiv in aktov ter koordinacija dela med sekcijami,
- skrbi za korespondenco, poSto in el. poBto dru5tva, za evidenco tlanstva in za

kronologijo akivnosti v dru5tvu,
- skrbi za vodenje organizacijskih, kadrovskih in finanfnih vpraSanj v dru5tvu,
- skrbi za razporejanje in porabo finandnih sredstev po programih dru5tva in za

delovanje druSwa,
- je odgovorna oseba za dolofitev vira in namena financiranja na finandnih

dokumentih druStva ter za zakonito finandno poslovanje dru5tva,
- priprava prijave na razpis Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih

organizacij Slovenije (v nadaljevanju FIHO) in priprava porofil o izvedbi
programov za FIHO,

- skrbi za uresniievanje sklepov skup5dlne in upravnega odbora druStva,

Za svoje delo je odgovoren skup5fini in upravnemu odboru.

de predsednik in podpredsednik hkrati ne moreta opravljati woje funkc'rje ali jima
obema funkcija preneha, opravlja naloge predsednika sekretar do izvolitve novega
predsednika.

30. tlen

Nadzorni odbor dru5tva

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov druStva ter
opravlja nadzor nad finanino materialnim poslovanjem druStva.

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 (treh) dlanov, ki jih voli skupSdina za dobo a (Stirih)
let. Nadzorni odbor izvoli med svojimi dlani na svoji prvi seji predsednika. Sestaja se
najmanj enkrat letno, po potrebi vedkrat, tako na svojo pobudo, pobudo skupSdine,
upravnega odbora ali predsednika dru5Ua. Seje sklicuje njegov predsednik.

Nadzorni odbor veljavno odloda, fe so prisotni (3) trUe dlani. Sklep je sprejet, ie zanj
glasuje veiina prisotnih flanov.

tlani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati tlani upravnega odbora, imajo pa
pravico udeleZevati se vseh sej upravnega odbora, vendar brez pravice odlodanja.
Za svoje delo je odgovoren skup5Eini.

31, ilen

Naloge nadzornega odbora so:
- nadzira izvajanje statuta druStva in drugih sploSnih aktov dru5tva,
- nadzira izvajanje sprejetih letnih naartov, materialno in flnantno poslovanje

dru5tva,
- nadzira izvajanje posebnih socialnih programov/
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- pregleduje letno porodilo in drugo dokumentacijo ,- pred sprejetjem letnega porodila opravi notranji nadzor v skladu z zakonom,
- nadzira smotrno in namensko porabo sredstev dru5tva,
- nadzira razpolaganje s premozenjem dru5tva.

O svojih ugotovitvah poroda skup5dini drustva, ki ji mora pisno poroiati vsaj enkrat
letno.

32. 6len

Disciplinska komisija
Disciplinsko komisijo voli in imenuje skup5iina druSWa za dobo 4 (5tirih) let,
Sestavljajo jo 3 (trije) dlani in dva namestnika. Clani izmed sebe ia/olijo predsednika.
Komisua se sestaja po potrebi na pisno zahtevo ilanov in organov drustva.

Disciplinska komisija odlota o disciplinskih kr5iwah kot organ I. stopnje. O pritoZbah
na odloditev disciplinske komisije odlota skup5dina, kot organ II. stopnje.

Za svoje delo je odgovorna skupSiini.

33. ilen

Disciplinska komisija deluje v skladu s pravilnikom o disciplinski odgovornosti ilanov
dru5tva, ki ga sprejme upravni odbor in potrdi skup5fina.

34. Elen

Disciplinske krsitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so:
- nespo5tovanjestatuta,
- krSitve dolofb drugih aktov in sklepov druSWa,
- nevestno izvr5evanje sprejetih zadolZitev in funkcij v druitvu,
- neizvr5evanje sklepov organov druitva,
- dejanja, ki kakorkoli Skodujejo ugledu druStva,
- druge kr5ifue, navedene v pravilniku o disciplinski odgovornosti dlanov

druStva.

35. Elen

Disciplinski ukrepi, ki jih lahko, po iaredenem postopku v skladu s pravilnikom o
disciplinski odgovornosti, izrede disciplinska komisija, so:

- opomin,
- javni opomin,
- izkljufitev iz flanstva dru5tva.

O ukrepu izkljuiitve dokontno odloda skupSfina.
Clan, ki s svojim ravnanjem povzrodi Skodo druSWu, jo je dolZan povrniti. Visino
Skode doloii upravni odbor.
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Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisua, ima krsitelj pravico do pritoZbe na
skupstino, kot na IL stopenjski organ, v roku 15 (petnajsQ dni. Odloditev skupSiine
je dokondna.

36. ilen

Disciplinska komisija veljavno odloia, de so prisotni 3 (trUe) ilani. Sklep je sprejet, de
zanj glasuje vedina prisotnih flanov.

V. POSTOVANJEORGANOVDRUSTVA

37. Elen

Vsi tlani organov druStva se volijo z javnim glasovanjem, Ee skup5dina ne odloti
drugade, So odpoklicljivi po nadinu, kot so bili imenovani. Vsi organi dru5tva
odgovarjajo za svoje delo skupidini druSwa.

38. tlen

Mandat dlanov organov in funkcij, ki jih voli ali imenuje skup5dina druiVa, trala 4
(5tiri) leta. Po poteku mandatne dobe so lahko ponovno izvoljeni ali imenovani v
organe druSWa. V primeru smrti, odstopa od funkc'rje, dolgotrajne bolezni ali
neaKivnosti posameznih dlanov ali iz drugih opravitljivih vzrokov, se lahko dlani
organov v roku mandata tudi nadomestuo oz. zamenjajo, vendar najkasneje do
prvega naslednjega zasedanja skupSdine, ki mora biti izvedena v roku 6 mesecev in
mora izvoliti nove tlane. Na tak nadin ie moino zamenjati do dva ilana Upravnega
odbora, ki ju imenuje upravni odbor. Ce pade Stevilo dlanov Upravnega odbora iz
kakr5nega koli razloga pod 5 flanov, je treba v najkrajSem moZnem iasu oziroma v
navedenem roku izvesti izredno skupSdino in izvoliti manjkajode dlane, Podrobnosti v
anezi z zamenjavo ilanov organov predvidevajo poslovniki o delu posameznega
organa.

39. ilen

Vsi organi dru5Wa na svojih sejah vodijo zapisnike, ki se arhivirajo na sedeZu
druiWa.
Seje organov dru5tva se lahko izvedejo s sredanjem tlanov v Zivo, z izvedbo na
daljavo preko spleta ali drugega komunikacijskega omreZja, dopisno ali s
podpisovanjem listine s predlogom sklepa. Za izvedbo seje, ki ne poteka s sredanjem
dlanov v Zivo, se smiselno uporabljajo pravila tega statuta.

VI. FINAN.NO MATERIALNO POSLOVANJE DRUSTVA

40. 6len

Dru5tvo pridobiva sredstva za svoje delovanje:
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- iz naslova javnih sredstev,
- iz sredstev FIHO,
- iz sredstev javnih razpisov,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti druStva,
- iz dlanarin,
- z dohodki lastnega premoZenja,
- s prihodki iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti,
- s prispevki fizifnih in pravnih oseb,
- z volili in darili,
- s prispevki donatorjev, sponzorjev in mecenov,
- iz drugih virov, ki jih omogoda in dovoljuje ustrezna zakonodaja.

Dru5tvo je lahko lastnik premidnin in nepremiEnin.

41. tlen

Poslovanje s finaninimi sredstvi, sprejemanje letnih porofil in druga vpra5anja, ki se
nanaSajo na materialna sredswa druStev, se urejajo po veuavnih predpisih, v skladu
s tem statutom, pravilnikom o finanino materialnem poslovanju druSfua in v skladu s
predpisi in nadeli, ki veljajo za dru5Wa. Letno porodilo o poslovanju druitva mora
dru5tvo predloiiti organizacfi, pooblaSdeni za obdelovanje in objavljanje podatkov,
do zadnjega dne v mesecu marcu tekofega leta za preteklo leto.

Materialna in flnandna evidenca se opravlja po nafelih blagajniSkega in materialnega
poslovanja, v skladu z veljavnimi ratunovodskimi standardi, ki veljajo za invalidske
organizacije in drustva ter ostalimi veljavnimi predpisi, ki veljajo za drustva in
invalidske organizacije.

Nadzor nad zakonitostjo, namembnos$o, gospodarno in ufinkovito porabo javnih
sredstev, ki jih druStvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja radunsko
sodiSfe.

Dru5tvo je dolZno namensko, vardno in preudarno gospodariti s svojim premoZenjem
in sredsfui, tako v skladu z zakoni, drugimi predpisi, pogodbami in letniml delovnimi
in finanfnimi nadrti.

Dru5tvo v okviru svojega finantnega stanja in moZnosti sorazmerno zagotavlja
sredstva za izvajanje wojih programov dela. Konkretneje to dolofa s svojimi letnimi
plani in sklepi pristojnih organov dru5tva.

ee dru5Wo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki,
ga mora nameniti za doseganje namena in ciljev druStva ali za ialajanje nepridobitne
dejavnosti.

Vsaka delitev premoienja med njegove dlane je nidna.
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42, Elen

Dru5tvo mora finandno dokumentacijo za planiranje, finandno poslovanje in letno
porodilo sestavljati tako, da so razlotno razvidni finandni viri, stro5ki za delovanje, za
izvajanje posebnih socialnih programov in za naloZbe.

Dru5tvo lahko zadasne preseZke prilivov sredstev, ki jih 5e ne more uporabiti za
uresnidevanje programa, nalaga izkljufno v banke, ki imajo za svoje poslovanje
dovoljenje Banke SlovenUe.

Osebni prejemki iz naslova delovanja posameznikov v dru5Wu morajo biti opredeljeni
v posebnem aktu druStva in ne smejo biti viSji kot je to doloteno z zakoni in s
koleKivno pogodbo za podrofje zdravstva in socialnega varswa.

43. Elen

PremoZenje dru5tva sestavljajo vse premidnine in nepremidnine in sredstva, ki so last
druswa in so kot take vpisane v inventarno knjigo in druge finantne knjige. S
premoienjem dru5tva upravlja upravi odbor oz. na podlagi posebnih pooblastil
dolodeni organi ali posamezniki.

Dru5tvo kot dober gospodar upravlja in gospodari z lastnino, s katero razpolaga.

Lastnino druStva, ki ima status invalidske organizacije in je bila pridobljena iz

sredstev FIHO, je mogofe odtujiti le s soglasjem te fundacue, tako kot to
predvidevajo njena pravila in pravilniki,

44. ilen

Finanfno poslovanje dru5tva se opravlja preko transakcijskega raduna pri poslovni
banki, fe to ni v nasprotju z zakonom.
Finandne in materialne listine podpisuje predsednik dru5tva - odredbodajalec in pri
tem posluje v skladu z zakoni in drugimi predpisi in v skladu s sprejetim finaninim in
delovnim nadrtom dru5tva ter sklepi skup5iine, upravnega odbora ali pristojnih
organov,

45. Elen

Sekretar dru5tva je odgovoren za dolofitev vira in namena financiranja na finantnih
dokumentih druStva, skrbi za pripravo letnega finanfnega nairta druitva in za
razporejanje finaninih sredstev med programe in za delovanje dru5tva ter je
odgovoren za zakonito finandno poslovanje dru5tva.

Za pomod pri urejanju finandno materialnih, administrativnih in drugih zadev lahko
druitvo zaposli finandnega ali drugega strokovnjaka po pogodbi o delu, v skladu z
veljavno zakonodajo s podrodja delovnega prava.
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46. ilen

Dru5tvo ima lahko tudi sponzorje, donatorje in mecene.
Sponzorji so lahko po pogodbi fizitne ali pravne osebe, ki dru5tvu
materialno, moralno ali kako drugate pomagajo.
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah skupSdine, nimajo
odlotanja.

WI. PRENEHANJE DETOVANJA DRUSTVA

finantno,

pa pravice

47. ilen

Druitvo lahko preneha:
- s sklepom skup5fine, ki je sprejet z dvotretjinsko vedino prisotnih dlanov,
- s sklepom skupSdine o spojitvi z drugim dru5tvom,
- s sklepom skupSdine o pripojitvi k drugemu druStvu,
- s stetajem,
- na podlagi sodne odlofbe o prepovedi delovanja,
- po samem zakonu.

V primeru prenehanja druStva preide njegovo premoienje, po poravnavi obveznosti
dru5Wa in po vratilu neporabljenih proradunskih sredstev proraiunu, na drugo
druStvo, zavod ali ustanovo, ki je nevladna organizacija z enakim ali podobnim
namenom ali na lokalno skupnost. Ce druStvo preneha s sklepom skupSdine, se v
tak5nem sklepu dolodi tudi prejemnika premoZenja iz prejSnjega stavka.

Lastnina druitva, pridobljena v dasu, ko ima druStvo status invalidske organizacije,
preide na Fundacijo za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki
Sloveniji, v deleZu, ki ga je ta prispevala.

VIII. AKTI DRUSWA

48. ilen

Poleg statuta kot temeljnega akta druStua lahko druitvo ureja svoje delovanje z
drugimi aKi. V skladu s temi pravili ima druStvo 5e naslednje splo5ne akte:

- Poslovnik dela redne skup5iine Dru5tva za Kr/eB, .- Poslovnik o delu upravnega odbora Dru5tva za KVCB,
- Pravilnik o disciplinski odgovornosti tlanov DruStva za KVCB,
- Pravilnik o finanino materialnem poslovanju Dru5tva za KVCB,
- Pravllnik o varovanju osebnih in tajnih podatkov Dru5tva za KVeB,
- Pravilnik o kriterijih za udeleZbo v programih in sofinanciranju ilanov Dru5fua

za KVCB in
- Pravilnik o nagradah in priznanjih Dru5tva za fVtB.
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il. NAGRADE, PRIZNAN]A

49.6len

Priznanja se podeljujejo na podlagi nateiaja, ki ga objavi upravni odbor vsako leto ali
na dalj5e tasovno obdobje. Predlagatelj je lahko predsednik druStva, drug organ
dru5tva ali posamezen dlan, ki z utemeljitvijo predlagajo kandidata za prejem
priznanja ali nagrade.

Podrodje podelitve nagrad, priznanj ureja Pravilnik o nagradah in priznanjih.

X. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE

50. Elen

Ta statut je bil sprejet na skupSEini dlanov Drultva za kronitno vnetno drevesno
bolezen, dne 3. 3. 2023 in velja od dneva njegovega sprejema dalje de ga potrdi
pristojna upravna enota.

Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati statut drustva, ki je bil sprejet 20. 4.2007.

51. Elen

Iarrini odbor druStva, ki je deloval na podlagi statuta drustva z dne 20. 4. 2007,
nadaljuje s wojim delom kot upravni odbor druitva po tem novem statutu.

Dosedanji ilani izvr5nega odbora do poteka mandatov, za katerega so bili izvoljeni,
vkljudno s tajnikom in blagajnikom, postanejo dlani upravnega odbora po tem novem
statutu. Tajnilt ki je deloval na podlagi statuta dru5tva z dne 20. 4.2007, nadaljuje s
svojim delo kot sekretar po tem novem statutu.

Splo5ni akti iz 48. dlena morajo biti usklajeni s tem statutom v roku enega leta od
potrditve tega statuta.

Maribor, 3.3.2023

Predsednica Dru5tva za kronidno vnetno irevesno bolezen:
Mateja Saje

Druitvo za kronidno \lnetno
irevesno bolezen
Ljub ja ns (i u c! 5
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