ZDRUŽENJE ZAHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE
ZA POMOČ PRI DEMENCI SPOMINČICA Šentjur

Na podlagi 8. in 18. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/2006 je
Zbor članov ZDRUŽENJE ZAHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE ZA POMOČ PRI
DEMENCI SPOMINČICA ŠENTJUR, na seji dne 9. januarja 2008, sprejel
naslednji
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Šentjur, 9. 1.2008
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I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
ZDRUŽENJE ZAHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE ZA POMOČ PRI DEMENCI
SPOMINČICA ŠENTJUR (v nadaljevanju združenje) je prostovoljno, samostojno,
humanitarno, neprofitno in nevladno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo
zaradi aktivnosti neposredno ali posredno povezanih z dejavnostjo pomoči
bolnikom in njihovim svojcem pri lajšanju posledic demence, ki je najpogostejša
duševna motnja v starosti.
2. člen
Združenje je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike
Slovenije, kakor tudi širše v tujini.
Sedež združenja je v Šentjurju, Dom starejših Šentjur, Svetinova 1, 3230 Šentjur.
Združenje ima svoj transakcijski račun.
3. člen
Ime združenja, ki se ga uporablja
v pravnem prometu je: Združenje
zahodnoštajerske pokrajine za pomoč pri demenci Spominčica Šentjur. Združenje
ima svoj žig: je okrogel, premera 33 mm, črne barve. V notranjosti kroga je
podoba svetega Jurija na konju, na zunanjem robu kroga pa je napis
ZDRUŽENJE ZAHODNOŠTAJERSKE POKRAJINE ZA POMOČ PRI DEMENCI
SPOMINČICA ŠENTJUR (velike tiskane črke).
4. člen
Združenje lahko in bo sodelovalo tako z organizacijami, posamezniki, zvezami in
društvi s podobno dejavnostjo, kakor tudi s posamezniki in drugimi pravnimi
osebami, tako v Republiki Slovenji, kakor tudi izven nje.

II. NAMEN, CILJI IN NALOGE ZDRUŽENJA
5.člen
Namen združenja je:
a) Izboljšati kakovost življenja ljudi z demenco in njihovih družinskih članov.
b) Izboljšati poznavanje bolezni pri družinskih članih bolnikov z demenco.
c) Izboljšati poznavanje zgodnjih znakov demence v javnosti.
d) Osveščati javnost in odgovorne organizacije za težave, ki jih bolezen
povzroča tako bolnikom kot njihovim svojcem in družbi nasploh.
6.člen
Cilji združenja so:
a) Doseči boljšo kakovost življenja ljudi z demenco in pri njihovih družinskih
članih.
b) Zmanjšati stiske pri njihovih družinskih članih zaradi nerazumevanja bolezni.
c) Doseči večjo informiranost o zgodnjih znakih bolezni v javnosti.
d) Spodbujati aktivno in uspešno strokovno delo svojih članov.
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e) Skrbeti za strokovno izpopolnjevanje članov združenja.
f) Iskanje možnosti za realizacijo sodelovanja s podobnimi domačimi in tujimi
društvi ter organizacijami.
7.člen
Naloge oziroma dejavnosti združenja - nepridobitne:
a) Svetovanje in izobraževanje družinskih članov in laičnih negovalcev za
uspešno pomoč pri negi in oskrbi varovancev z demenco.
b) Izobraževanje različnih strokovnih sodelavcev za sodobno in raznoliko pomoč
varovancev z demenco in njihovim svojcem.
c) Angažiranje za preventivne dejavnosti, zgodnejše odkrivanje bolezni in
možnosti zdravljenja.
d) Povezovanje in sodelovanje s sorodnimi društvi, zvezami, organizacijami
doma in na tujem, kakor tudi z drugimi pravnimi osebami in posamezniki.
e) Spodbujanje in aktivna skrb za širitev članstva, tako da pridobiva nove člane,
ki želijo pomagati pri svetovanju in izobraževanju družinskim članom in laičnim
negovalcem za uspešno pomoč pri negi in oskrbi varovancev z demenco.
f) Organiziranje in izvajanje delovanja in aktivnosti na način, da se lahko vanj
vključijo in včlanijo tudi posamezniki ali organizacije, ki za to izrazijo svojo
željo in interes.
g) Aktivno sodelovanje in povezovanje z organizacijami in institucijami, ki se
strokovno in/ali znanstveno ukvarjajo s področji delovanja združenja ter z
drugimi sorodnimi društvi, zvezami in organizacijami doma in na tujem.
h) Organiziranje različnih tematskih izobraževanj po sprejetem programu.
i) Skupaj z drugimi organi združenja in upravnim odborom organiziranje
strokovnih ekskurzij in drugih prireditev.
j) Sodelovanje z drugimi posamezniki, zvezami, organizacijami in društvi na
področju izobraževanja, tako doma kot na tujem.
8.člen
Naloge oziroma dejavnosti združenja - pridobitne:
a) Priprava strokovnih srečanj, predavanj, tečajev in izobraževanj na državni
in mednarodni ravni.
b) Izdaja strokovne literature, biltenov in informativno-propagandnega
gradiva.
c) Promocijske dejavnosti o pomoči bolnikom z demenco in njihovim svojcem,
sodelovanje na sejmih.
Združenje zagotavlja boljše uresničevanje namenov oziroma ciljev s pridobitno
dejavnostjo kot dopolnilno dejavnostjo nepridobitni dejavnosti. Sredstva, ki jih
združenje pridobi s pridobitno dejavnostjo, mora porabiti za opravljanje svoje
osnovne dejavnosti.
9. člen
Delo združenja, njegovih organov in članov je javno.
Svoje člane obvešča združenje: s pravico vpogleda v zapisnike organov
združenja, z možnostjo udeležbe na rednih sestankih organov združenja, lahko
preko rednega glasila – biltena in /ali oglasne deske združenja, preko sredstev
javnega obveščanja, na druge možne in za člane dostopne načine.
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Združenje o svojem delu obvešča tudi širšo javnost in sicer z organizacijo okroglih
miz, tiskovnih konferenc ali s povabilom zainteresiranih posameznikov in
predstavnikov drugih društev in zvez na svoje seje.
Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik združenja, ki pa za to lahko
pooblasti drugega člana združenja.

III. ČLANSTVO
10. člen
Član združenja lahko postane vsak posameznik, ki se ukvarja ali se želi ukvarjati
z navedenimi dejavnostmi združenja.
11. člen
Članstvo v združenju je prostovoljno in pod enakimi pogoji, kdor želi postati član
mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati
član združenja in se zaveže, da bo aktivno in v skladu s statutom in drugimi akti in
predpisi, deloval v organih združenja, ter da bo redno plačeval članarino in druge,
s programom sprejete, obveznosti.
Član združenja lahko, pod enakimi pogoji, postane tudi tuj državljan.
Če se v združenje včlani mladoletna oseba do dopolnjenega 7. leta starosti ali
oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik, od mladoletnikovega 7. do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora
zastopnik pred njegovim vstopom v združenje podati pisno soglasje.
12. člen
Združenje ima redne in častne člane. Redni člani združenja so:
a) Svojci bolnikov z demenco.
b) Laični negovalci, ki se aktivno ukvarjajo s spodbujanjem pomoči pri negi
in oskrbi varovancev z demenco.
c) Drugi posamezniki, ki se ne ukvarjajo aktivno z demenco, vendar so ali
želijo s svojim delom in aktivnostjo, biti posredno in/ali neposredno
povezani z dejavnostjo združenja in izvajanjem njegovega programa
dela.
Častni člani so tisti posamezniki, ki so s svojim delom in aktivnostjo še posebej
pripomogli k dobremu imenu in ugledu združenja. Naziv »častni član« dodeli zbor
združenja, na predlog in z utemeljitvijo upravnega odbora združenja ali tretjine članov
združenja.
Združenje lahko ima tudi sponzorje in donatorje. To so lahko fizične ali pravne osebe,
ki združenju materialno ali kako drugače pomagajo.
13. člen
Pravice članov so:
a) Da volijo in so izvoljeni v organe združenja.
b) Da aktivno sodelujejo pri delu in soodločajo v organih združenja.
c) Da uresničujejo svoje interese na področjih dejavnosti združenja in so za to
tudi ustrezno nagrajeni.
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d) Da so seznanjeni s programom, delom in finančno-materialnim poslovanjem
združenja.
e) Da uporabljajo materialna sredstva združenja oz. koristijo opremo združenja in
vse druge ugodnosti iz naslova članstva, pod pogoji in na način, ki jih določajo
organi združenja.
f) Da sodelujejo v posebnih ali enkratnih akcijah, ki jih organizira združenje, pod
pogoji in na način, ki jih določajo organi združenja.
14. člen
Dolžnosti članov so:
a) Da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov združenja.
b) Da aktivno sodelujejo pri delu združenja.
c) Da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi Upravni odbor
združenja.
d) Da so s svojim delom, znanjem in informacijami, ki so koristne za izvajanje
skupno dogovorjenega programa dela, vedno na voljo pomagati organom
združenja, kakor tudi posameznim članom združenja.
e) Da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše in še neizkušene člane.
f) Da pri svojem delu in aktivnostih v združenju in izven njega, varujejo tako
ugled združenja, kakor tudi ugled samega sebe in stroke.
g) Da s svojim delom ne ogrožajo, tako v zdravstvenem, kot materialnem
pomenu, samega sebe in ne drugih.
Za člane, ki aktivno sodelujejo pri aktivnostih združenja, so organi združenja dolžni
voditi ažurno evidenco dela.
15. člen
Članstvo v združenju preneha:
a) S prostovoljnim izstopom ( če član poda pisno izjavo o izstopu).
b) S črtanjem (člana črta iz članstva upravni odbor združenja, če ne plača
članarine 2 leti).
c) Z izključitvijo (člana s sklepom izključi upravni odbor združenja).
d) S smrtjo.

IV. ORGANI ZDRUŽENJA
16. člen
Organi združenja so:
a) Najvišji organ združenja je zbor članov.
b) Organ vodenja in upravljanja je upravni odbor.
c) Organ nadzora je nadzorni odbor.
d) Organi delovanja so: komisija za izobraževanje in mednarodno povezovanje
ter druge občasne ali stalne komisije potrebne za delo združenja.
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17. člen
Zbor članov je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani (redni in častni).
Zbor članov je lahko redni ali izredni. Redni Zbor članov sklicuje upravni odbor
enkrat letno, o sklicu Zbora članov obvesti vse člane najmanj 30 dni pred
začetkom zasedanja.
Izredni Zbor članov se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo
nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov združenja. Upravni odbor je dolžan
sklicati izredni Zbor članov v roku 30 dni od prejema za sklic. Izredni Zbor članov
sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklican.
18. člen
Vabilo na Zbor članov mora biti posredovano vsem članom združenja, vsebovati
mora dnevni red Zbora članov .
Zbor članov je sklepčen, če je prisotna več kot polovica vseh članov. V primeru,
da Zbor članov ni sklepčen, se pričetek zasedanja odloži za 15 minut, nakar se
šteje, da je Zbor članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 15 članov združenja.
Zbor članov vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik upravnega
odbora, zatem pa predsednik delovnega predsedstva.
19. člen
Glasovanje o sklepih Zbora članov je praviloma javno. Člani pa se lahko, z
navadno večino, odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov vodenja in
nadzora so praviloma tajne. Sklep Zbora članov je veljaven, če se je zanj odločilo
več kot polovica, v času glasovanja oz. volitev prisotnih članov s pravico
glasovanja.
Za sklepe, ki spreminjajo statut, s katerim se spreminjajo pravilniki ali se odloča o
vprašanjih, katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj združenja, sta
potrebni:
a) Sklepčnost po 2. odstavku 18. člena tega statuta.
b) Odločitev 2/3 prisotnih članov s pravico glasovanja.
20. člen
Naloge in pristojnosti Zbora članov so, da:
a) Izvoli delovno predsedstvo, zapisnikarja in overitelja zapisnika.
b) Sprejema sklepe o dnevnem redu.
c) Sprejema poročila o delu organov združenja za preteklo obdobje.
d) Sprejema program dela združenja za predvideno obdobje.
e) Sprejema zaključni račun, letno poročilo in finančni načrt delovanja združenja.
f) Voli in razrešuje: predsednika združenja, podpredsednika združenja, tajnika,
člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora ter člane odborov in
komisij.
g) Odloča o vseh vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen
obstoj združenja.
h) Sprejema in odloča o spremembah statuta in drugih predpisov združenja.
i) Podeljuje naziv častni član.
j) Odloča in podeljuje nagrade in priznanja članom za delo v preteklem obdobju.
k) Sprejema sklepe o prenehanju združenja.
l) Odloča o spremembi sedeža združenja.
O delu Zbora članov se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.
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21. člen
Upravni odbor je izvršilni organ Zbora članov in je za svoje delo odgovoren Zboru
članov. Vodi delo združenja med dvema Zboroma članov po programu in sprejetih
sklepih Zbora članov in opravlja organizacijska, strokovno-tehnična, finančna in
administrativno-kadrovska dela. Upravni odbor je izvoljen za dobo 4 let.
Upravni odbor šteje 9 članov, in sicer so to:
- Predsednik, ki je hkrati tudi predsednik združenja.
- Podpredsednik, ki je hkrati tudi podpredsednik združenja.
- Tajnik (poslovni sekretar) združenja.
- Predsednik komisije za izobraževanje in mednarodno povezovanje združenja,
- ter pet članov.
22. člen
Upravni odbor se sestaja vsaj enkrat v treh mesecih, po potrebi tudi večkrat. Seje
sklicuje predsednik združenja. Upravni odbor lahko po potrebi k svojemu delu
pritegne tudi druge člane združenja, ki pa v upravnem odboru nimajo glasovalne
pravice.
Upravni odbor je sklepčen, če je navzočih vsaj 5 članov. Veljavne sklepe
sprejema, če zanje glasuje večina prisotnih članov.
Upravni odbor imenuje na prvi seji blagajnika, ki je pooblaščen za vodenje
finančnega in materialnega poslovanja združenja in način poravnavanja
članarine.
Blagajnik se udeležuje sej upravnega odbora tudi, če ni njegov član.
23. člen
Naloge upravnega odbora so:
a) Pripravi in po sprejemu na Zboru članov tudi izvaja program dela združenja.
b) Skrbi za kvalitetno in strokovno izvrševanje programa dela združenja.
c) Skrbi za finančno in materialno poslovanje združenja.
d) Vodi evidenco članstva in dela v združenju.
e) Določa višino in rok plačila članarine.
f) Upravlja s premoženjem združenja.
g) Po potrebi obravnava dejanja, ki niso v skladu z določbami tega statuta.
24. člen
Predsednik združenja zastopa in predstavlja združenje proti tretjim osebam,
zvezam in organizacijam ter državnim in upravnim organom. Je hkrati tudi
predsednik upravnega odbora in ga izvoli Zbor članov za dobo 4 let, lahko je
izvoljen največ 2x zapovrstjo. Za svoje delo je odgovoren neposredno Zboru
članov in upravnemu odboru.
25. člen
Naloge predsednika združenja so tudi, da:
a) Sklicuje in vodi sestanke upravnega odbora.
b) Koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov združenja.
c) Odloča začasno samostojno o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje.
Podpredsednik združenja pomaga predsedniku združenja pri opravljanju njegovih
nalog, v primeru zadržanosti predsednika pa opravlja njegove naloge. Je hkrati
tudi podpredsednik upravnega odbora in ga izvoli Zbor članov za dobo 4 let.
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26. člen
Tajnika združenja voli in imenuje Zbor članov za dobo 4 let. Za svoje delo je
odgovoren predsedniku združenja, upravnemu odboru in Zboru članov. Skrbi za
strokovno, tehnično in administrativno delo, vodi evidenco članov in njihov status.
27. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov ter opravlja
nadzor nad finančno materialnim poslovanjem združenja. Nadzorni odbor enkrat
letno poroča Zboru članov , ki ji je tudi odgovoren za delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov združenja, ki jih izvoli Zbor članov za
dobo 4 let, med seboj izvolijo predsednika. Funkcija člana nadzornega odbora ni
združljiva z funkcijo v upravnem odboru. Člani nadzornega odbora so lahko tudi
častni člani.
28.člen
Komisija za izobraževanje in mednarodno povezovanje je stalni organ združenja
in ga v minimalni sestavi, voli Zbor članov za dobo 4 let. Minimalna sestava so 3
člani. Seje komisije so praviloma javne, pri sprejemu sklepov se odloča po načelu
navadne večine. Predsednik komisije je hkrati tudi član upravnega odbora.
Komisija se sestaja po predvidenem programu dela in tudi po potrebi ter na
zahtevo predsednika komisije ali na zahtevo upravnega odbora.
Za svoje delo je komisija odgovorna upravnemu odboru in Zboru članov
združenja.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE
29. člen
Viri dohodkov so:
1. Članarina.
2. Dohodek iz dejavnosti združenja iz naslova materialnih pravic.
3. Prispevki sponzorjev.
4. Darila.
5. Javna sredstva (domači in mednarodni razpisi).
30.člen
Vsa prejeta finančna in materialna sredstva se uporabljajo izključno samo za
izvajanje programov dela združenja. Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti
ustvari presežek dohodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje programov
dela oz. svoje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev
premoženja med člane je nična.
31. člen
Združenje razpolaga z finančnimi sredstvi v skladu s programom dela in letnimi
finančnimi načrti, ki jih sprejme Zbor članov. Na rednem Zboru članov člani vsako
leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
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32. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik združenja, po pooblastilu
Zbora članov. Predsednik lahko in mora za čas svoje odsotnosti pooblastiti enega
od članov Upravnega odbora za podpis omenjenih listin.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi zakonskimi
predpisi.
33. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno
dokumentacijo in poslovanje združenja.
Za pomoč pri delu in za pravilno urejanje tako finančnih, kot tudi materialnih
zadev, lahko združenje sklene sodelovanje s pravno osebo pravne in finančne
stroke.
34. člen
Združenje ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last združenja
vpisana v inventarno knjigo. Premično oz. nepremično premoženje se lahko kupi
ali odpiše samo na podlagi sklepa Upravnega odbora.

VI. PRENEHANJE ZDRUŽENJA
35. člen
Združenje lahko preneha:
1. Po pisno izraženi zahtevi oz. volji vsaj dveh tretjin članov.
2. S spojitvijo združenja z drugimi društvi.
3. S pripojitvijo združenja k drugemu združenju.
4. Po samem zakonu.
Prenehanje združenja sprejme Zbor članov s sklepom, v katerem mora navesti
ime po dejavnosti sorodnega združenja registriranega po Zakonu o društvih, na
katerega se, po poravnavi vseh obveznosti, prenese premoženje združenja.
Premoženje združenja se lahko prenese na vse subjekte, ki jih določa veljavni
Zakon o društvih.
Če takega naslova ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost, proračunska
sredstva pa se vrnejo proračunu.

VII. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
36. člen
Združenje lahko za uresničevanje svojih interesov in skupnih interesov z najmanj
enim združenjem, ustanovi zvezo društev. Sklep o ustanovitvi zveze sprejme Zbor
članov združenja.
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37. člen
Ta statut je sprejel Zbor članov na svoji seji, dne 9. januarja 2008. Statut postane
veljaven z dnem, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 61/2006).

Predsednik združenja:
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