
Na podlagi 9. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 64/2011) in na podlagi Zakona o 
invalidskih organizacijah (Ur. list RS št. 108/2002) je občni zbor društva 5. maja 
2007, 21. februarja 2015 in 15. julija 2020 sprejel spremembe in dopolnitve statuta 
društva, ki se v čistopisu glasijo: 
 
 
 
 

STATUT 
 
 
 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1.člen 
 

Polžek-društvo za otroke s posebnimi potrebami  (v nadaljevanju Društvo) je 
prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje otrok s posebnimi potrebami  in 
drugimi vrstami zdravstvenih težav in njihovih zakonitih zastopnikov, ki se združujejo 
zaradi zagovarjanja in zadovoljevanja posebnih potreb invalidov  ali  huje bolnih otrok 
ter zastopanja njihovih interesov. 
 
 

2.člen 
 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Ime društva je: Polžek-društvo za otroke s 
posebnimi potrebami. Sedež društva je v Novem mestu, Kandijska cesta 47. 
Društvo deluje na celotnem območju Dolenjske in Bele Krajine. 

 
 

3.člen 
 

Društvo ima svoj znak in žig. Žig je okrogle oblike premera 30 mm. V notranjosti žiga 
je skica polžka, na zgornjem loku je napis POLŽEK-DRUŠTVO ZA OTROKE, na 
spodnjem pa je napis S POSEBNIMI POTREBAMI. 
 
 

4.člen 
 

Društvo se lahko zaradi uresničevanja svojih nalog povezuje tudi v druga domača in 
tuja združenja, ki imajo iste ali podobne cilje. 
Društvo pri uresničevanju ciljev in nalog sodeluje z drugimi invalidskimi 
organizacijami oziroma društvi na lokalnem in regionalnem nivoju. 

 
 
 
 
 



5.člen 
 

Delovanje društva je javno. Društvo obvešča o svojem delu člane in širšo javnost 
preko sredstev  javnega obveščanja in s pisnimi informacijami. 
Društvo obvešča svoje člane: 
 z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski, 
 z izdajo pisnih informacij, 
 s tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled vsem članom. 
Društvo obvešča javnost: 
 tako, da so seje organov društva javne, 
 preko sredstev javnega obveščanja, 
 s publicistično dejavnostjo. 
Za dajanje ustreznih informacij je zadolžen predsednik društva, pisne informacije pa 
daje izvršni odbor. Za zagotavljanje javnosti dela je odgovoren predsednik društva. 
 
 
 
NAMEN IN CILJI DRUŠTVA 
 
 

6.člen 
 

Osnovni cilj društva je izboljšanje kvalitete življenja otrok s posebnimi potrebami  in 
drugimi vrstami zdravstvenih težav in uveljavljanjem človekovih pravic invalidov, z: 
 vključevanjem v družbo in sodelovanjem v vsakdanjem življenju, 
 nediskriminacijo invalidov, 
 vzpodbujanjem invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti, 
 avtonomnostjo invalidov kot uporabnikov storitev, 
 ekonomskim, socialnim, zdravstvenim in pravnim varstvom invalidov, 
 socialno pravičnostjo in enakimi možnostmi, 
 lajšanje življenja huje bolnim otrokom 
 
 

7.člen 
 

Društvo uresničuje zastavljeni cilj z izvajanjem naslednjih nalog: 
 delovati pri popularizaciji temeljnega cilja društva ter tako sodelovati pri 

ustvarjanju pogojev za delovanje strokovnih služb na tem področju, 
 seznanjati širšo javnost s specifično problematiko, 
 pomoč prizadetim osebam pri njihovem šolanju in zaposlitvi, 
 izvajanje posebnih socialnih programov 
 izobraževati člane in organizirati izobraževanja za člane in druge strokovne 

delavce na področju dela z osebami s posebnimi potrebami, 
 organizirati varstvo in druge socialne storitve za osebe z invalidnostmi, 
 organizirati pomoč in razvijati medsebojno pomoč članov in družin, 
 sodelovati s strokovnimi organi, institucijami in zavodi na vseh nivojih, 
 organizirati in voditi različne akcije za uresničevanje ciljev društva ter akcije za 

financiranje dejavnosti društva, 



 obveščati javnost in člane ter občasno izdajati publikacije 
 pomagati pri sprejemanju zakonskih aktov ter spreminjanju le teh v korist 

prizadetim osebam 
 
 

7.a člen 
 
 financiranje vseh materialnih stvari, ki prizadeti osebi pomagajo pri razvoju ali 

izboljšanju njihovega zdravstvenega stanja ali pa jim lajšajo življenje na različnih 
področjih 

 financiranje zdravstvenih in terapevtskih programov, ki se smatrajo kot 
samoplačniški 

 povračilo vseh stroškov bivanja ali prevozov, ki nastanejo, ko se izvajajo programi  
zdravljenja, rehabilitacije, terapij, strokovnih seminarjev ali šolanja za prizadeto 
osebo in oba starša, če je prizadeta oseba mlajša od 18 let in ti stroški ne padejo 
pod obveznost zavarovalnic 

 
 

7.b člen 
 

Društvo lahko pod pogoji ki jih določa zakon, opravlja pridobitno dejavnost iz 
področja svojega delovanja povezano z namenom in cilji društva kot dopolnilno 
dejavnost nepridobitni dejavnosti društva in sicer: 
 
G47.190 -  Druga trgovina na drobno v ne specializiranih prodajalnah 
L68.200 - Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 
55.100 - Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.201 - Počitniški domovi in letovišča 
55.209 - Druge nastanitve za krajši čas 
55.300 - Dejavnost avtokampov, taborov 
M73.120 -  Posredovanje oglaševalskega prostora 
N79.120 -  Dejavnost organizatorjev potovanj 
N82.110 -  Nudenje celovitih pisarniških storitev 
N82.920 -  Pakiranje 
 
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, 
ga mora porabiti za izvajanje svoje temeljne nepridobitne dejavnosti. 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 
 
 
ČLANSTVO 
 
 

8.člen 
 

Člani društva so invalidi in njihovi zakoniti zastopniki, lahko pa so člani tudi  druge 
fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje invalidske organizacije v 
skladu z Zakonom o društvih in Zakonom o invalidskih organizacijah. 



Član društva je lahko pod enakimi pogoji tudi tujec. 
 
 

9.člen 
 
Članstvo v društvu je osebno.  
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali 
oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti 
zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti 
zastopnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. 

 
 

10.člen 
 
Pravice članov društva so: 
 da volijo in so voljeni v organe društva, 
 da sodelujejo pri delu društva, 
 da so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem društva, 
 da v skladu z dogovorjenimi pravili društva uporabljajo skupne dosežke in 

rezultate društva, 
 da otroci, za katere je bilo društvo ustanovljeno in so člani društva lahko koristijo 

določbe iz  7.a člena pod pogojem, da sredstva za izvajanje individualnih potreb 
teh otrok zberejo njihovi starši ali zastopniki z pomočjo donatorskih sredstev 
individualno, in ne gredo iz skupne mase financ, katere se pridobivajo kot je 
določeno v 35.členu tega statuta. 

 
 

11.člen 
 
Dolžnosti članov društva so: 
 da s svojim delom prispevajo k uresničitvi namena in ciljev društva, 
 da delujejo v skladu s statutom ter drugimi akti in sklepi društva, 
 da plačujejo članarino. 
 
 

12.člen 
 

Članstvo preneha z izstopom s podpisano izstopno izjavo, z  izključitvijo častnega 
razsodišča, s črtanjem zaradi enoletnega neplačevanja članarine po sklepu izvršnega 
odbora ali s smrtjo člana. 
Pri prenehanju članstva se članarina in ostali prispevki člana ne vračajo. S 
prenehanjem članstva prenehajo vse pravice člana društva. 
 
 
 
 
 
 
 



ORGANI DRUŠTVA 
 
 

13.člen 
 

Organi društva so: 
1. Občni zbor, 
2. Izvršni odbor, 
3. Nadzorni odbor, 
4. Častno razsodišče. 
 
 
 
OBČNI ZBOR 
 
 

14.člen 
 

Občni zbor je najvišji organ društva. 
Občni zbor društva sestavljajo vsi člani društva. 
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Rednega sklicuje izvršni odbor enkrat letno, 
izrednega pa po potrebi skliče izvršni odbor na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega 
odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni 
občni zbor najkasneje v roku enega meseca po prejemu zahteve, v nasprotnem 
primeru ga skliče predlagatelj sam, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi 
materiali.  Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, zaradi katere je bil sklican. 
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva 
seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem. 
O poteku zasedanja občnega zbora in o njegovih sklepih se vodi zapisnik, ki ga 
podpišeta delovni predsednik, zapisnikar in overovitelja. 
 
 

15.člen 
 

Naloge občnega zbora so: 
 sprejema dnevni red, 
 sprejema programske usmeritve društva in letni program dela,  
 voli in razrešuje predsednika, podpredsednika ter člane izvršnega odbora, 

nadzornega odbora in častnega razsodišča, 
 sprejema statut in druge splošne akte društva ter njihove spremembe in dopolnitve, 
 sprejema finančni načrt in potrjuje letno poročilo, 
 sklepa o prenehanju društva, 
 podeljuje priznanja društva, 
 sklepa o imenovanju častnih članov društva, 
 odloča o pritožbah na sklepe organa, 
 voli tajnika in blagajnika društva 
 
 
 



16.člen 
 

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov s plačano 
članarino. Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je 
potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih članov. Način glasovanja 
določa občni zbor, Ko se glasuje o razrešitvi organov društva, ne smejo o tem 
glasovati člani teh organov. 
 
 
 

17.člen 
 
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno ali posredno 
povezani z delovanjem društva, vendar imajo le pravico posvetovalnega glasu, ne 
smejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o katerih sklepa občni zbor. 

 
 

18.člen 
 

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica 
članov. Če občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar je občni zbor 
sklepčen, če je navzočih vsaj deset članov. 
 
 

19.člen 
 

Občni zbor odpre predsednik izvršnega odbora društva in ga vodi do izvolitve 
delovnega predsedstva. Poleg tega izvoli občni zbor še zapisnikarja in overovitelja 
zapisnika. 
 
 

20.člen 
 

Občni zbor sprejema sklepe o vsaki točki dnevnega reda. Vsak član lahko najkasneje 5 
(pet) dni pred zasedanjem pismeno predlaga spremembe dnevnega reda, izjemoma pa 
tudi na samem zasedanju. Glasovanje je tajno, če tako zahteva 10 prisotnih članov 
društva. 
 
 
 
IZVRŠNI ODBOR 
 
 

21.člen 
 
Izvršni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno 
tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema občnima zboroma 
po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru. 
Naloge izvršnega odbora so zlasti: 



 sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor, 
 pripravlja predlog letnega programa dela društva, 
 pripravlja in sestavlja predlog finančnega načrta in letnega poročila, 
 pripravi predloge statuta in drugih splošnih aktov društva, 
 vodi posle, ki zadevajo evidenco članov in določa višino članarine, 
 skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva, 
 upravlja s premoženjem društva, 
 
 

22.člen 
 

Izvršni odbor ima predsednika in podpredsednika, ki sta člana izvršnega odbora po 
položaju ter še 3 izvoljene člane. Člane izvršnega odbora izvoli občni zbor za dobo 4 
let. Volitve so tajne, če tako zahteva 10 na občnem zboru prisotnih članov društva. 

 
 

23.člen 
 

Seje izvršnega odbora sklicuje in vodi predsednik izvršnega odbora po svoji odločitvi. 
Sejo odbora skliče tudi, če to pisno zahtevajo trije člani odbora. 
Izvršni odbor odloča z večino glasov prisotnih na seji. Veljavne sklepe sprejema, če je 
na seji prisotna večina članov izvršnega odbora. 
Za svoje delo je izvršni odbor odgovoren občnemu zboru. 
 
 
 
PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK 
 
 

24.člen 
 

Predsednik in podpredsednik izvršnega odbora sta hkrati predsednik in podpredsednik 
društva. 
Mandat predsednika in podpredsednika traja štiri leta. 
 
 

25.člen 
 

Predsednik društva: 
 predstavlja in zastopa društvo, 
 sklicuje in vodi seje izvršnega odbora, 
 odgovarja za zakonitost dela društva. 
Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti. 
 
 
 
 
 
 



TAJNIK 
 
 

26.člen 
 

Tajnik društva je izvoljen na občnem zboru za dobo 4 let ter je odgovoren izvršnemu 
odboru in občnemu zboru. Tajnik: 
 vodi in opravlja administrativna in strokovna dela društva, 
 opravlja operativne naloge pri izvajanju sklepov organov društva, 
 skrbi za javnost dela društva, 
 pripravlja materiale za seje organov društva, 
 sodeluje pri pripravi poročila in letnega programa dela društva. 
 
 

27.člen 
 

Za opravljanje računovodskih del in urejanje finančno materialnih zadev, lahko 
društvo sklene pogodbo z zunanjim izvajalcem v sklad z veljavno zakonodajo. 
 
 
 
NADZORNI ODBOR 
 
 

28.člen 
 

Nadzorni odbor je kontrolni organ društva. Nadzorni odbor spremlja izvajanje 
programa dela posebnih socialnih programov in finančnega načrta društva, delo 
organov društva, zakonitost finančnega in materialnega poslovanja ter izvaja nadzor 
nad zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito uporabo javnih 
sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti 
Najmanj enkrat letno poda poročilo občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za 
svoje delo. 
 
 

29.člen 
 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli ali potrdi občni zbor za dobo 
štirih let. Člani med seboj izvolijo predsednika. 
Nadzorni odbor sprejema sklepe, če so navzoči vsi trije člani. Sklepi so sprejeti, če 
zanje glasuje večina prisotnih. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 
Član izvršnega odbora ne more biti član nadzornega odbora. 
 
 
 
 
 
 
 



ČASTNO RAZSODIŠČE 
 
 

30.člen 
 

Častno razsodišče sestavljajo trije člani in enako število namestnikov. Člani in 
namestniki se volijo za štiri leta. Predsednika izvolijo člani izmed sebe. Častno 
razsodišče vodi disciplinski postopek in izreka disciplinske ukrepe. 
Častno razsodišče sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje 
glasujeta vsaj dva člana. Častno razsodišče je odgovorno občnemu zboru. 
Njegove naloge so: 
 ugotavljanje odgovornosti in 
 izrekanje disciplinskih ukrepov v primeru kršitve statuta. 
 
 

31.člen 
 

Za disciplinski prekršek se šteje hujše nespoštovanje statuta in sklepov organov in 
vsako ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled društva. 
 
 

32.člen 
 

O prekrških odloča na prvi stopnji častno razsodišče. Častno razsodišče lahko izreče 
članom društva naslednje ukrepe: 
 opomin, 
 javni opomin, 
 izključitev. 
Zoper sklep častnega razsodišča ima član pravico do pritožbe na občni zbor v roku 15 
dni od vročitve sklepa.  
 
 

33.člen 
 

Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem 
postopku. O pritožbah zoper sklepe častnega razsodišča odloča na svojem prvem 
naslednjem sklicu občni zbor društva kot drugostopenjski organ. 
 
 
 
FINANCIRANJE DRUŠTVA 
 
 

34.člen 
 

Društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje: 
 s članarino, 
 z lastno dejavnostjo, 
 z darili in volili, 



 s prispevki donatorjev in sponzorjev, 
 z dohodki od dobrodelnih prireditev, 
 iz javnih sredstev, 
 iz sredstev FIHO 
 iz drugih virov. 
 
 
 
RAZPOLAGANJE IN NADZOR NAD FINANČNIMI SREDSTVI 
 
 

35.člen 
 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi 
plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto 
obravnavajo in sprejmejo letno poročilo. 
Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do 31. marca tekočega leta, v 
primeru statusne spremembe ali prenehanja društva pa v roku dveh mesecev po 
spremembi oziroma prenehanju, predložiti Agenciji Republike Slovenije za 
javnopravne evidence in storitve (AJPES). 
 
 

36.člen 
 

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva  ter  
z  veljavnimi predpisi. 
Društvo ima svoj transakcijski račun pri eni od bank, ki delujejo na območju 
Republike Slovenije v skladu s sklepom Izvršnega odbora in pogodbo o odprtju 
transakcijskega računa. 
 
 

37.člen 
 

Finančne in materialne listine podpisujejo predsednik, tajnik in blagajnik društva. 
 
 
 
PRENEHANJE DRUŠTVA 
 
 

38.člen 
 

Društvo lahko preneha: 
- po sklepu občnega zbora 
- po samem zakonu 

O prenehanju društva sprejme sklep občni zbor, ki je sklican v ta namen. Sklep je 
sprejet, če zanj glasuje 2/3 prisotnih članov društva. 
 
 



39.člen 
 

Če društvo preneha z delom se premoženje prenese na društvo, ki opravlja sorodno 
dejavnost, v primeru da takega društva ni, se premoženje društva prenese na lokalno 
skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
Lastnina društva oziroma  invalidske organizacije, pridobljena iz sredstev FIHO 
preide v deležu, ki ga je prispeval FIHO v last FIHO. Pri tem se  prednostno 
upoštevajo potrebe invalidov, katerim je bilo premoženje prvotno namenjeno. 
 
 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

40.člen 
 

Ta statut začne veljati, ko ga sprejme občni zbor društva, v pravnem prometu pa se 
uporablja po tem, ko ga potrdi pristojni upravni organ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predsednik: 
DUŠAN KAPLAN 


