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Na podlagi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg – Ur. l. RS št. 61/06 z dne 13.6. 2018),
Zakona o društvih (ZDru-1 – Ur. l. RS št. 61/06 z dne 13. 6. 2006),
Zakona o invalidskih organizacijah (ZInvO (Ur. l. RS, št. 108/02 z dne 12. 12. 2002),
Zakona o humanitarnih organizacijah (ZHO - Ur. l. RS št. 98/03 in 61/06 – Zdru-1),
Zakona o prostovoljstvu (ZProst - z dne 11. 2. 2011),
Zakona o vojnih veteranih (ZVV - Ur l. RS, št. 59/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 32/14 in 21/18 – ZNOrg),
Zakon o vojnih invalidih (Uradni list RS, št. 63/95, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 –
popr., 75/97, 11/06 –odl.US, 61/06 –ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 40/12–ZUJF,
19/14 in 21/18 – ZNOrg),
Zakon o posebnih pravicah žrtev v vojni za Slovenijo 1991 (ZPPZV91- Ur.l. RS,
št. 49/97 in 114/06 – ZUTPG),
Zakon o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno
besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 –
ZUTPG, 72/09, 40/12 – ZUJF in 21/18 – ZNOrg)
ter v skladu s sklepom Zbora članov Združenja vojnih invalidih in svojcev padlih 1991
z dne 16. marca 2019, so bile sprejete dopolnitve in spremembe Temeljnega akta.
Čistopis, ki sledi, je bil usklajen v uradnem postopku registracije združenja kot
nevladne organizacije.

TEMELJNI AKT
ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV PADLIH 1991
(ČISTOPIS)

I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(namen ustanovitve nevladne organizacije)

Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991 (v nadaljevanju Združenje 91) je nevladna
organizacija v javnem interesu na področju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega
nasilja.
Utemeljena je z namenom krepitve prispevka nevladnih organizacij k družbeni blaginji,
kohezivnosti, solidarnosti, demokratični pluralnosti in trajnostno naravnanemu razvoju.
2. člen

(opredelitev organizacije)

Združenje 91 je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji. Ustanovile
so jo izključno domače fizične osebe in je nepridobitna, neprofitna, neodvisna od drugih
subjektov in ni organizirana kot politična stranka, cerkev, verska skupnost, sindikat ali
zbornica.
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3. člen

(področje delovanja NVO)

(1) Združenje 91 je enovita organizacija organizirana na državni ravni Republike Slovenije.
(2) V njej se na prostovoljni podlagi združujejo osebe s statusom s streh področij:
 vojni invalidi – vojaški vojni invalidi in civilni invalidi vojne,
 vojni veterani
 žrtve vojnega nasilja - (družinski upravičenci po padlih in umrlih).
(3) V združenje so vključene tudi druge skupine brez statusa.
 drugi svojci padlih (bratje in sestre),
 svojci vojaških vojnih invalidov in civilnih invalidov vojne,
 svojci vojnih veteranov,
 pomočniki invalidov, mentorji, strokovni delavci,
 prostovoljci,
 sledilci izročil in vrednot samostojne države.
(4) Združenje je utemeljeno kot organizacija vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih
veteranov iz obdobja vojaških spopadov od 26. 6. – 18. 7 1991 in žrtev vojnega nasilja v
obdobju 26. 6. – 18. 10. 1991 ter obdobja osamosvojitvenih dogodkov leta 1991.
(5) Po Standardni klasifikaciji dejavnosti iz leta 2008 (ISSN 1408-9114) je organizacija
razvrščena v
 94.9 – Dejavnost drugih članskih organizacij,
 94.991 – dejavnost invalidskih organizacij.
(6) Vojaški vojni invalidi so bili pripadniki vojaških struktur Teritorialne obrambe Republike
Slovenije (TO RS) in enot Ministrstva za notranje zadeve Republike Slovenije (MNZ RS). Na
podlagi zakonskih določil imajo priznan status vojnih invalidov in status vojnih veteranov.
Civilni invalidi vojne so osebe, ki so bile v času osamosvojitvene vojne ranjene ali
poškodovane kot civilne osebe.
Družinski upravičenci pa so osebe (starši, žene, otroci), ki so v času vojaških spopadov
izgubili (otroka, moža, očeta), ki je bil pripadnik oboroženih sil RS in je padel v bojih ali
umrl zaradi posledic ran in poškodb v obdobju vojaških spopadov.
(7) Vsi člani so enakopravni. Njihove pravice se razlikujejo v omejitvi dostopov do programov,
ki so financirani za posamezne skupine uporabnikov namensko iz različnih virov javnih
sredstev.
4. člen

(ime združenja in naslov)

(1) Polno ime združenja je: Združenje vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.
(2) Združenje uporablja v mednarodnem prostoru tudi ime v angleškem jeziku, ki se glasi:
National Association of Veterans of 1991 War And Their Families
(3) Združenje uporablja tudi skrajšano ime, ki se glasi: Združenje 91 (Z91)
(4) Sedež združenja je na območju Upravne enote Maribor.
(5) Sedež se lahko prenese v drug kraj v Republiki Sloveniji na podlagi predloga Upravnega
odbora in sklepa Zbora članov Združenja 91 s ciljem dosegati čim višje učinke in smotrnost
delovanja.
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5. člen

(zunanja obeležja in zastopanje)

(1) Združenje 91 ima žige, likovni znak (logo), zastavo in prapor.
(2) Žig »A« je okrogle oblike, s premerom 3 cm. V zunanjem kolobarju žiga je napis: Združenje
vojnih invalidov in svojcev padlih. V dnu kolobarja je letnica 1991. V sredini žiga je znak
s prekrižanima mečema.
(3) Žig »B« je žig pravokotne oblike. V vrhu žiga, v 1. in 2. vrsti je polno ime: Združenje vojnih
invalidov in svojcev padlih 1991. V 3. vrsti je polni naslov združenja: Kardeljeva ulica 60,
2000 Maribor.
(4) Likovni znak – logo Združenja 91 je osem kraka Lakšmijina zvezda, ki jo tvorita dva enako
velika kvadrata z rahlo navznoter ukrivljenimi stranicami z zlato obrobo. Barve znaka
sledijo zgodovinski zastavi Kranjske – bela, plava, rdeča. Kraki zvezde, ki tvorijo zunanje
polje znaka, so bele barve – z zlatorumeno obrobo. V spodnje krake zvezde so vključene
šesterokrake zvezde zlatorumene barve. Izza krakov osem krake zvezde žari osem
manjših plamenic zlate barve.
Modro polje zastave predstavlja kolobar modre barve z zlato rumeno obrobo. V zgornji
polovici kolobarja je napis z imenom »ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV IN SVOJCEV
PADLIH«, v dnu kolobarja pa letnica *1991*.
Osrednji del znaka tvori okroglo polje, ščit rdeče barve, v katerem sta prekrižana meča
zlatorumene barve, ki simbolizirata vojaško ali bivšo vojaško organizacijo.
Barve znaka predstavljajo barve slovenske trobojnice: modra – RAL 5005, rdeča – RAL
3020, zlatorumena – RAL 1018.
(5) Zastava združenja je pravokotne oblike. Obroba zastave je zlate barve, osrednje polje
modre barve, v sredi je znak Združenja 91 z napisom v zunanjem kolobarju – Združenje
vojnih invalidov in svojcev padlih 1991.
(6) Prapor in njegova uporaba je opisana v Pravilniku o uporabi prapora.
(7) Združenje v nabor obeležij nima vključenih uniform ali drugih oblik identifikacije.
(8) Zakoniti predstavnik Združenja 91 je predsednik, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa
podpredsednik.
6. člen

(oblike obveščanja in zagotavljanja javnosti dela)

(1) Delovanje in poslovanje združenja je javno.
(2) Člane združenja in zainteresirano javnost o svojem delu obvešča:
• s telefonskimi, pisemskimi sporočili, e-pošto,
• s posredovanjem sporočil preko družbenih omrežij,
• z objavljanjem periodičnih objav in izdajo internega glasila Bilten 91,
• preko spletne strani www.zdruzenje91.eu,
• z objavami v tiskanih in elektronskih medijih
• z različnimi oblikami neposrednih stikov,
• z objavami v različnih drugih tiskovinah, glasilih, zloženkah in podobno.
(3) Za zagotovitev javnosti dela in dajanja tekočih informacij o delu združenja je odgovoren
predsednik združenja.
(4) Članom združenja, organom nadzora in sofinancerjem je omogočen dostop do gradiv o
delovanju po predhodni oddaji pisnega zahtevka.
O zahtevku sprejme odločitev upravni odbor združenja.
Omejitev velja za podatke, ki vsebujejo varovane osebne podatke, poslovne skrivnosti
združenja ali intelektualno lastnino posameznika – člana združenja ali Združenja 91 kot
organizacije.
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II. NAMENI IN CILJI
8. člen

(namen in cilji združenja)

(1) Namen združenja
je ugotavljanje, zagovarjanje in zadovoljevanje posebnih potreb članov ter zastopanje
njihovih interesov, izvajanje socialnih programov, delovanje na področju ozaveščanja in
izobraževanja (delavnice, predavanja, okrogle mize, razstave, posveti, ekskurzije) in
izvajanje vseh drugih programov , ki pripomorejo k izboljšanju življenjskih razmer (različne
oblike vključevanja v javno in družbeno življenje, funkcionalna vadba, programi za
ohranjanje psihofizičnega zdravja, razne oblike pomoči za ranjene in poškodovane s
strelnim orožjem ter žrtve vojnega nasilja, dejavnosti za prosti čas, zagotavljanje
svetovalnih uslug, izvajanje dobrodelnih storitev in podobno).
(2) Cilji in naloge združenja:
• organiziranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, družinskih upravičencev, svojcev
padlih in ranjenih iz obdobja osamosvojitvenih dogodkov leta 1991 ter pridruženih
članov s ciljem,
• ohranjanje vrednot, načel in izročil osamosvojitvenih dogodkov in širitev védenja o več
kot tisočletni zgodovini Slovencev,
• usposabljanje skupin in posameznikov za samostojno življenje,
• ozaveščanje o posledicah invalidnosti in vojnega nasilja, uveljavljanju pravic in
zaščitnih ukrepov, ki izhajajo iz zakonsko določenih statusov,
• izvajanje zagovorništva in usposabljanje na tem področju,
• informiranje vojnih invalidov, vojnih veteranov, civilnih invalidov vojne in žrtev vojnega
nasilja o dogajanju na področjih, ki urejajo in zagotavljajo izvajanje zakonskih in
drugih določil s ciljem zaščite in lajšanja zdravstvenih in socialnih težav ranljivih
skupin iz obdobja obrambe samostojne Slovenije,
• izvajanje programov za ohranjevanje psihičnega in fizičnega zdravja in blaženja
posledic invalidnosti, starosti in bolezni,
• ustvarjanje okolij za vzpostavljanje in krepitev socialnih mrež,
• razvijanje kulturne ozaveščenosti.
• integracija vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja v okvir
invalidskih in humanitarnih organizacij na državni in mednarodni ravni,
• vključenost vojnih
veteranov Združenja 91 v okvir veteranskih organizacij iz
osamosvojitvene vojne na državni in mednarodni ravni.
(3) Pomembni cilji organiziranja in delovanja Združenja 91 so še:
•
•
•
•
•
•
•
•

v vsakdanjem življenju uveljaviti človekove pravice za vse skupine vključene v Z91,
vključenost in sodelovanje vseh skupin Z91 v vsakdanjem življenju,
odpravljanje diskriminacije vseh ranljivih skupin na vseh ravneh,
spodbujanje vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov k opiranju na
lastne moči in sposobnosti,
zagotavljati avtonomnost sprejemanja odločitev kot uporabnikov storitev,
zagotavljati ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo, vključenost, socialno
pravičnost in enake možnosti;
spremljanje psihofizičnega, materialnega in socialnega položaja ranljivih skupin in
zagotavljanje ustrezne pomoči (zdravstvene, materialne itd).
organizirati in izvajati programe izobraževanja na področjih, ki bodo zagotavljala
pridobitev znanj, ki bodo v pomoč pri ohranjanju zdravega načina življenja
(prehranjevanje, šport, rekreacija, zgodnje odkrivanje starostnih bolezni), socialne
vključenosti (učenje jezikov, vzdrževanje kondicije in zdravja, usposabljanje za
uporabo modernih tehnologij (računalnik, telefon, internet, televizija itd).
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9. člen

(dejavnosti združenja)

(1) Za dosego svojih namenov in ciljev izvaja združenje nepridobitne dejavnosti na področju
izvajanja posebnih socialnih programov. Razen teh izvaja tudi naloge, ki so opredeljene s
tem temeljnim aktom za svoje člane in zainteresirano javnost ter druge naloge, ki jih kot
take določijo organi združenja in sicer:
 spremljanje zakonodajnega področja, ki posredno ali neposredno zadeva vojne
invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
 spremljanje ekonomskega, zdravstvenega in socialnega in pravnega položaja članov
združenja in zagotovitev varstva na teh področjih,
 zastopanje, predstavljanje, varstvo in uveljavljanje pravic in interesov vojnih invalidov,
vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja pri zadovoljevanju posebnih potreb in na
področju delovanja združenja,
 razvijanje programov medsebojne pomoči in usposabljanje vojnih invalidov, vojnih
veteranov in žrtev vojnega nasilja za samopomoč ter svojcev in prostovoljcev za življenje
in delo z invalidi in žrtvami vojnega nasilja,
 nudenje pomoči in posebnih socialnih programov pri uveljavljanju potreb vojnih
invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja na področju varovanja zdravja,
medicinske in socialne rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja, usposabljanja,
zaposlovanja, bivanja, socialne varnosti, kulture, športa in rekreacije in pri reševanju
drugih problemov ter pri skrbi za kvaliteto življenja vojnih invalidov, vojnih veteranov
in žrtev vojnega nasilja,
 sodelovanje pri ugotavljanju in reševanju socialno zdravstvenih problemov članov
združenja in pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, s katerimi se jim zagotavlja
socialna varnost,
 pomoč pri preprečevanju in blažitvi socialnih ter psihičnih posledic invalidnosti in
telesne okvare,
 sodelovanje pri preprečevanju in odpravljanju ovir v fizičnem in socialnem okolju,
 razvijanje socialne spretnosti vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja
in njihovo informiranost na različnih področjih življenja,
 zagotavljanje pogojev za rekreacijo in šport svojih članov in organiziranje družabnega
življenja, prirejanje in organiziranje športnih srečanj, letovanj, izletov ter organiziranje
aktivnosti za svoje člane v zdraviliščih,
 sodelovanje na domačih in tujih strokovnih posvetovanjih s področja delovanja
združenja,
 spodbujanje in podpiranje akcij za izmenjavo izkušenj med sorodnimi društvi in
drugimi institucijami s področja delovanja društva,
 pomoč občinskim in državnim organom ter drugim strokovnim organom, institucijam,
ter drugim organizacijskim skupnostim pri izvajanju njihovih nalog in načrtov s
področja skrbi za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja,
 krepitev svoje materialne osnove in v skladu z zakoni in predpisi ter v okviru možnosti
in lastnih odločitev razvijanje različnih izvedbenih oblik skrbi za vojne invalide, vojne
veterane in žrtve vojnega nasilja in njihove družinske člane,
 skrb za vključevanje in širitev članstva na področju delovanja združenja,
 sodelovanje na srečanjih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja ter
praznovanj državnih praznikov s poudarkom na državotvornih praznikih, svečanostih
in spominskih slovesnostih iz obdobja obrambe samostojnosti Republike Slovenije,
 Zaradi potrebe po usklajevanju dela in hotenj, v prizadevanju za izboljšanje posebnega
pravnega varstva, življenja in za zagotavljanje človekovih pravic v družbenem in
ekonomskem položaju vojnih invalidov, vojnih veteranov in žrtev vojnega nasilja,
združenje sodeluje, sklepa in sprejema sporazume, pogodbe in ostale oblike
dogovarjanja z nevladnimi organizacijami, z državnimi organi, z različnimi subjekti
operativne skrbi za vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja, tako v
državni, privatni, ali drugi izvedbi na področju delovanja združenja.
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(2) V okviru svojega delovanja združenje lahko izvaja tudi pridobitne dejavnosti kot
dopolnilno dejavnost - v skladu z Zakonom o društvih in drugimi veljavnimi predpisi.
Nepridobitna dejavnost ne sme presegati pretežno dejavnost društva.
Kot pridobitne dejavnosti so lahko dejavnosti s področij: I, J, L, M, N, P, Q, R in S.
I55.209
I56.300
J58.110
J58.140
J58.190
J63.120
L68.200
M69.200
M72.200
M73.120
M74.100
M74.200
M74.300
M74.900
N77.210
N78.100
N79.120
N81.300
N82.190
N82.300
P88.590
Q88.991
Q88.109
R93.190
S94.991
S94.999

Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno
bivanje – druge nastanitve za krajši čas - dajanje v najem članom združenja
Strežba pijač – točenje pijač na stojnicah na sejmih, srečanjih v skladu s pozitivno
zakonodajo
Izdajanje knjig - izdajanje knjig, brošur, prospektov, knjig na elektronskih medijih,
na internetu
Izdajanje revij in druge periodike - izdajanje klubskega biltena, revij in druge
periodike
Drugo založništvo - izdaja plakatov, drugo tiskano gradivo
Obratovanje spletnih portalov - za člane, sponzorje in donatorje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin – oddajanje članom
združenja
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje – v skladu
s pozitivno zakonodajo
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Posredovanje oglaševalskega prostora (za sponzorje)
Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
Fotografska dejavnost – v skladu s pozitivno zakonodajo
Prevajanje in tolmačenje – v skladu s pozitivno zakonodajo
Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti – v skladu z dejavnostmi
združenja
Dajanje športne opreme v najem in zakup – v skladu s pozitivno zakonodajo
Dejavnost pri iskanju zaposlitve – za člane združenja
Dejavnost organizatorjev potovanj - organiziranje strokovnih ekskurzij
Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj – v skladu z dejavnostmi združenja
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje - organizacija
raznih strokovnih predavanj in posvetov;.
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij – pomoč članom združenja
Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe – skrb za pomoči
potrebne člane združenja
Druge športne dejavnosti – promocija športnih dogodkov
Dejavnost invalidskih organizacij
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij (vojni veterani, žrtve vojnega
nasilja).

(3) Po potrebi lahko združenje za zaposlovanje invalidnih oseb ustanovi invalidsko podjetje,
ustanovo ali zavod ali pa sklene pogodbo z drugim izvajalcem.
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III. POGOJI ZA ČLANSTVO,
NAČIN VČLANJEVANJA IN PRENEHANJA ČLANSTVA,
PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANSTVA
10. člen

(pogoji za članstvo v združenju)

(1) Članstvo v Združenju 91 je prostovoljno. Član lahko postane oseba s statusom ali njegov
zakoniti zastopnik na način, da izpolni pristopno izjavo s podatki in izrazi voljo postati član
združenja ter se zaveže delovati po temeljnem aktu združenja.
Pod enakimi pogoji se včlanijo tudi člani brez statusa oziroma drugi člani in pravne osebe.
(2) V Združenje 91 so vključeni člani s statusom:
- vojaškega vojnega invalida iz obdobja 26. 6. – 18.7. 1991,
- civilni invalidi vojne iz obdobja 26. 6. – 18. 7. 1991,
- vojni veterani iz obdobja 26. 6. – 18. 7. 1991,
- družinski upravičenci po padlih in umrlih v osamosvojitveni vojni 1991 iz obdobja 26. 6. –
18. 7. 1991,
(3) Člani brez statusa:
- svojci žrtev osamosvojitvene vojne (bratje, sestre) in osamosvojitvenih dogodkov (obdobje
Pekrskih dogodkov v maju 1991 in obdobje od zaključka vojnih spopadov do odhoda
zadnjega vojaka z območja Republike Slovenije,
- podporni in drugi člani (partnerji VVI, CIV, VV in DU), mentorji, strokovni sodelavci,
pomočniki in drugi).
- Če se v Združenje 91 včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali
oseba, ki nima poslovne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik ali
skrbnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega petnajstega leta starosti mora
zastopnik ali skrbnik pred njenim vstopom v društvo podati pisno soglasje. Od
mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred
njegovim vstopom v Združenje 91 podati pisno soglasje.
(4) Člani Združenja 91 so lahko tudi pravne osebe, ki izpolnijo pristopno izjavo s svojimi podatki,
na kateri izrazijo voljo postati član združenja in s katero se zaveže delovati po temeljnem aktu
združenja.
(5) Člani združenja so enakopravni.
11. člen

(prenehanje članstva)

(1) Članstvo v združenju preneha:
- z izstopom,
- z izbrisom,
- z izključitvijo
(2) Član izstopi iz združenja tako, da združenju posreduje pisno izstopno izjavo.
(3) Člana se z ugotovitvenim sklepom Upravnega odbora izbriše iz Združenja 91 če:
- kljub pisnemu opozorilu ne plača dveh (2) članarin zaporedoma,
- ali se ugotovi, da je umrl.
(4)

Člana se lahko iz združenja izključi, če se ugotovi:
- da je kršil določbe statuta ali drugih aktov združenja ali
- da je kršil sklepe organov društva ali
- da je deloval v nasprotju z interesom združenja ali
- da je okrnil ugled združenja ali
- da v združenju s svojim dejanjem ali opustitvijo povzročil ali bi lahko povzročil združenju
večjo škodo.
- če član kljub pismenemu opominu, iz neupravičenega razloga, ne plača članarine dve

leti zapored.
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12. člen

(pravice in obveznosti članov)

(1) Pravice članov organizacije so:
- da volijo in so izvoljeni v organe združenja,
- da aktivno sodelujejo pri upravljanju združenja,
- da sodelujejo v dejavnostih združenja,
- da prejemajo od organizacije ustrezno podporo pri svojem delu v skladu z zmožnostmi,
- da so obveščeni o dejavnostih združenja
- da so obveščeni o materialnih in finančnih bilancah in programih združenja,
- da so za svoje delo nagrajeni, pohvaljeni in deležni priznanj.
(2) Obveznosti članov organizacije so:
- da delujejo po tem temeljnem aktu in drugih aktih združenja,
- da spoštujejo sklepe organov združenja,
- da sodelujejo pri upravljanju združenja,
- da redno plačujejo članarino,
- da izpolnjujejo dogovorjene obveznosti do združenja,
- da varujejo ugled združenja,
- da združenju sporočijo spremembo svojih kontaktnih podatkov,
- da delujejo v interesu združenja,
- da združenja obveščajo o svojih aktivnostih in o zadevah pomembnih za njegovo delo.
(3) Združenje lahko oprosti člana plačila letne članarine iz različnih vzrokov (težak gmotni
položaj, dolgotrajna brezposelnost ali bolezen, starost itd). O tem sprejme sklep upravni
odbor združenja.
(4) Mladoletni član združenja ima enake pravice in obveznosti kot ostali člani, nima pa pravice
voliti ali biti izvoljen v organe združenja. Člana do dopolnjenega 15 leta starosti pri
delovanju v združenju zastopajo njihovi zakoniti zastopniki ali skrbniki.
(5) Člana, ki je pravna oseba, pri delovanju v združenju zastopajo in predstavljajo osebe, ki
jih določi pravna oseba sama.
(6) Član, ki je bil na podlagi sklepa upravnega odbora izključen iz združenja ima pravico
pritožbe na nadzorni odbor združenja in na koncu še na letni zbor članov združenja.
(7) Pravica člana je, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov določi obseg in način
uporabe osebnih podatkov za potrebe delovanja in izvajanja programov združenja.
13. člen

(podporni in častni člani)

(1) V Združenje 91 so lahko včlanjeni tudi podporni in častni člani.
(2) Podporni člani so člani združenja, brez pravnega statusa, ki je opredeljen v 3. čl. 2. tč .
Vključitev podpornih članov v Združenje 91 je opredeljena v 3 . čl. – 3. tč. tega akta.
To so drugi svojci padlih (bratje in sestre), svojci vojaških vojnih invalidov in civilnih
invalidov vojne, svojci vojnih veteranov, pomočniki invalidov, mentorji, strokovni delavci,
prostovoljci, sledilci izročil in vrednot samostojne države, ki plačajo članarino, sprejemajo
pravila združenja in izpolnjujejo obveznosti iz tega temeljnega akta.
Podporni člani nimajo pravic do participacije v okviru programov, ki so financirani iz
javnih namenskih sredstev, ki so namenjena članom združenja s statusom vojnega
invalida, vojnega veterana ali žrtve vojnega nasilja.
V enakopravni meri so udeleženi pri vključevanju v vse druge programe, ki jih združenje
izvaja v okviru svojega delovanja, ki temelji na drugih materialnih izhodiščih.
Podporni člani ne morejo biti vključeni v upravni odbor združenja, niti biti izvoljeni za
predsednika ali podpredsednika združenja.
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(3) Častni člani društva so lahko ugledni posamezniki, ki podpirajo delo društva ali so v
preteklosti prispevali k uveljavitvi združenja, uveljavljanju poslanstva in doseganju ciljev.
(4) Častni člani so vabljeni na letni zbor članov. Lahko tudi na pomembne seje upravnega
odbora ali druge posvete. Častni člani lahko dajejo ustna in pisna mnenja ter priporočila,
nimajo pa volilne in glasovalnih pravic.

IV. UPRAVLJANJE ZDRUŽENJA
14. člen

(organi združenja)

(1) Organi združenja so:
o
o
o
o
o
o

zbor članov,
upravni odbor,
predsednik oziroma predsednica (v nadaljevanju predsednik),
podpredsednik oziroma podpredsednica (v nadaljevanju podpredsednik),
nadzorni odbor
častno razsodišče (po potrebi).

(2) Seje kolektivnih organov društva se običajno izvajajo s srečanjem članov v živo. Lahko pa
se izvedejo tudi korespondenčno ob pomoči internetnih ali komunikacijskih omrežij.
Korespondenčna seja se skliče in izvede ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s
srečanjem članov v živo.
15. člen

(zbor članov)

(1) Zbor članov je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani združenja.
(2) Zbor članov zaseda najmanj enkrat letno – na rednem letnem zboru članov. Po potrebi se
zbor skliče tudi večkrat.
Letni zbor članov skliče predsednik združenja na podlagi sklepa upravnega odbora.
(3) Zbor članov je lahko tudi izredni.
Izredne seje zbora članov sklicuje predsednik združenja po lastni presoji, na zahtevo
upravnega odbora, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 članov združenja.
Predsednik združenja je dolžan sklicati izredno sejo zbora članov v roku 30 dni od dneva
prejema pisnega zahtevka za sklic.
Če predsednik združenja izredne seje zbora članov ne skliče v predpisanem roku, jo lahko
skliče predlagatelj sam, ki mora vabilu na zbor članov priložiti tudi dnevni red z ustreznim
gradivom.
(4) Obvestilo o sklicu zbora članov se članom posreduje najmanj sedem dni pred sklicem s
pisemsko pošto ali elektronsko pošto na e-naslov članov, kot so jih ti sporočili društvu.
Obvestilo mora vsebovati čas in kraj zbora članov, predviden dnevni red s predlogi sklepov
in ustrezna gradiva, če so potrebna za odločanje.
(5) Zbor članov na katerem se volijo novi organi združenja mora biti sklican najmanj štirinajst
(14) dni pred iztekom mandata.
(6) Zbor članov je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov združenja. Če zbor
članov ob uri, za katero je bil zbor sklican, ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut.
Po poteku tega časa je zbor članov sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.
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(7) Sejo zbora članov vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik združenja.
Zbor članov ob začetku zasedanja potrdi poslovnik o delu zbora članov.
Po izvolitvi delovnega predsedstva, ki ima predsednika in dva člana, zbor začne z delom,
sklepi zbora so veljavni in zavezujoči.
Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja.
(8). Če so na dnevnem redu zbora članov tudi volilna opravila, mora zbor imenovati tudi
dvočlansko volilno komisijo, ki v skladu s poslovnikom volitve izvede. O rezultatih teh
obvesti predsedujočega zbora članov in zbor.
(9) Kandidacijski postopek za volilni zbor članov izvede kandidacijska komisija, ki jo izmed
članov upravnega in nadzornega odbora imenuje upravni odbor.
(10) Zbor članov lahko kandidacijsko listo, ki jo predlaga upravni odbor dopolni ali spremeni.
O tem odloča zbor članov z glasovanjem.
(11) Sklepi, stališča in druge odločitve so veljavno sprejete, če zanje glasuje večina navzočih
članov z volilno pravico (50% +1 glas). Volilna pravica je opredeljena v poslovniku o delu
zbora.
Če se odloča o Temeljnem aktu ali spremembi tega, o prenehanju združenja, o pomembnih
premoženjskih zadevah in o volitvah organov, mora za veljavnost sklepa ali druge
odločitve glasovati 2/3 vseh prisotnih delegatov.
O načinu glasovanja (javnem ali tajnem) odloči zbor članov.
(12) O delu zbora članov in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik. Za izdelavo zapisnika je
zadolžen predsednik združenja.
16. člen

(naloge in pristojnosti zbora članov)

Naloge in pristojnosti zbora članov so:
 sprejema, spreminja in dopolnjuje temeljni akt društva,
 sprejema in spreminja druge splošne akte društva, če za to ne pooblasti upravnega
odbora,
 na predlog upravnega odbora sprejema letno poročilo,
 na predlog upravnega odbora sprejema letne načrte in strategije delovanja,
 daje drugim organom združenja smernice za delovanje,
 na podlagi kandidacijskega postopka, ki ga predhodno izvede s strani upravnega
odbora imenovana komisija in predloga upravnega odbora zbor članov razreši stare
organe združenja in izvoli nove organe; predsednika, podpredsednika, člane
upravnega odbora in člane nadzornega odbora,
 odloča ali združenje kot obveznost članov uvede članarino in določi višino,
 odloča o pritožbah zoper odločitve predsednika in drugih organov društva,
 odloča o vključevanju v druge sorodne organizacije,
 odloča o prenehanju društva,
 odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in drugih splošnih aktov,
 odloča o drugih najpomembnejših zadevah za društvo, ki niso v pristojnosti
predsednika in upravnega odbora.
17. člen

(upravni odbor)

(1) Upravni odbor je izvoljen za mandatno obdobje štirih (4) let. Po preteku mandatnega
obdobja je lahko ista oseba ponovno izvoljena na to mesto.
(2) Predsednik upravnega odbora je istočasno predsednik združenja, podpredsednik
upravnega odbora pa podpredsednik združenja.
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(3) Novo izvoljeni upravni odbor združenja nastopi mandat po preteku štiriletnega mandata
staremu upravnemu odboru, če zbor ne odloči drugače.
Primopredaja poslov se opravi komisijsko. Primopredajo vodi predsednik starega
nadzornega odbora s komisijo, ki jo upravni odbor imenuje na seji pred sklicem zbora. V
postopek primopredaje opravil so vključeni vsi člani starega upravnega odbora in vsi člani
starega nadzornega odbora. O primopredaji poslov se napiše zapisnik.
Sestavni del zapisnika je seznam vrnjene opreme v lasti združenja.
(4) Upravni odbor sestavlja pet članov:
 trije (3) člani so iz vrst vojnih invalidov in vojnih veteranov – člani s statusom,
 dva (2) člana iz vrst družinskih upravičencev oziroma iz vrst svojcev
osamosvojitvenih dogodkov.

iz

Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik združenja.
(5) V primeru odstopa ali trajne nesposobnosti delovanja člana ali več članov upravnega
odbora predsednik predlaga upravnemu odboru imenovanje nadomestnega ali
nadomestnih članov za obdobje do konca mandata. Na podlagi sklepa upravnega odbora
se izvede dopisna seja zbora članov s pisemsko pošiljko s priloženo razlago in predlogom
sklepa, glasovnico in markirano pisemsko kuverto z naslovom združenja ali pa se skliče
izredni zbor članov.
Če se izvolitev izvede z dopisno sejo se sklepi dopisne seje potrdijo na prvi redni ali izredni
seji zbora članov.
Kandidat postane polnopravni član upravnega odbora po proglasitvi rezultatov dopisne
seje, če je dobil več kot 2/3 glasov.
(6) Upravni odbor sklicuje in vodi predsednik združenja.
Seje morajo biti najmanj tri letno. Razen rednih (živih) sej so te lahko tudi korespondenčne
– s pomočjo video tehnologij in dopisne.
Za vse seje se vodijo zapisniki. Za izdelavo teh je zadolžen predsednik.
(7) Predsednik upravnega odbora mora sklicati sejo tudi na zahtevo dveh članov upravnega
odbora. Če upravnega odbora ne skliče v roku tridesetih (30) dni od prejetja zahteve lahko
upravni odbor skličeta člana, ki sta sklic zahtevala.
(8) Obvestilo o sklicu upravnega odbora se članom upravnega odbora posreduje najmanj pet
dni pred sejo upravnega odbora na elektronski naslov članov oz. s pisemsko pošiljko, v
kolikor člani ne razpolagajo s svojim e-naslovom, ki so jih ti sporočili združenju. Obvestilo
mora vsebovati čas in kraj seje upravnega odbora, predviden dnevni red in gradiva
potrebna za odločanje.
(9) V kolikor ni drugače določeno, upravni odbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem
prisotna vsaj polovica izvoljenih članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot
polovica prisotnih članov upravnega odbora.
(10) Mandat člana upravnega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha
biti član društva, če sam odstopi, če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega statuta,
splošnih aktov društva ali sklepov organov združenja ali ker deluje v nasprotju z interesi
združenja.
(11) Upravni odbor je izvršilni organ združenja in ima sledeče naloge in pristojnosti:
 skrbi za koordinacijo med organi združenja,
 pripravlja predloge sprememb statuta in drugih aktov združenja,
 pripravlja predlog programov združenja in jih da v sprejem zboru članov,
 pripravlja predlog letnega poročila in ga da v sprejem zboru članov,
 opravlja operativne naloge, ki mu jih naloži zbor članov,
 opravlja tehnična in administrativna dela v društvu,
 skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 vodi dokumentacijo društva,

Združenje 91 – Sprememba Temeljnega akta –čistopis – 16. marec 2019

Stran 11

ugotavlja izpolnjevanje pogojev za članstvo v združenju,
odloča o višini članarine,
imenuje zastopnike društva v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih telesih,
odloča s spremembi poslovnega naslova znotraj sedeža društva,
opravlja druge naloge, ki izhajajo iz splošnih aktov društva in naloge, ki mu jih še
dodatno naloži zbor članov.
 sprejema odločitve glede izbrisa članov,
 skrbi za evidenco članstva,







(12) Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog pooblasti svojega člana ali
pooblaščenca s podrobnim opisom in obsegom pooblastil.
(13) Za svoje delo je upravni odbor odgovoren zboru članov.
18. člen

(predsednik)

(1) Predsednik je zakoniti zastopnik društva in ima sledeče naloge in pristojnosti:
 samostojno in neomejeno zastopa in predstavlja združenje pred državnimi in drugimi
organi in organizacijami v Sloveniji in v tujini,
 podpisuje materialne in finančne listine,
 skrbi za izvrševanje programa dela,
 opravlja posle rednega poslovanja,
 vodi delo upravnega odbora,
 poroča upravnemu odboru in zboru članov o svojem delu,
 odloča o drugih zadevah na podlagi statuta in splošnih aktov.
(2) Predsednik je pri svojem delu vezan na smernice zbora članov in navodila upravnega
odbora.
(3) Predsednik lahko za izvajanje posameznih nalog pooblasti podpredsednika, drugega
člana upravnega odbora ali drugega člana združenja.
(4) Predsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po poteku
katere je oseba lahko ponovno izvoljena na to mesto.
(5) Mandat predsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti član
združenja, če sam odstopi, če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega temeljnega akta,
splošnih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali ker deluje v nasprotju z interesi
združenja.
(6) Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu z zakonom, tem statutom in
splošnimi akti društva. Za svoje delo je odgovoren zboru članov.
19. člen

(podpredsednik)

(1) Podpredsednik združenja nadomešča in opravlja naloge predsednika v primeru daljše
odsotnosti predsednika ali njegove začasne ali daljše nezmožnosti za delo (bolezen,
odsotnost).
Zastopništvo združenja se na podpredsednika prenese na podlagi pooblastila
predsednika za vsebine in časovno obdobje, ki je opredeljeno v pooblastilu.
(2) Društvo ima enega (1) podpredsednika.
(3). Podpredsednika za mandatno dobo štirih let izvoli zbor članov izmed svojih članov, po
poteku katere je oseba lahko ponovno izvoljen na to mesto.
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(4) Mandat podpredsedniku lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če preneha biti
član združenja, če sam odstopi, če ga zbor članov razreši zaradi kršitev tega temeljnega
akta, splošnih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali ker deluje v nasprotju z
interesi združenja.
(5) Podpredsednik je za svoje delo odgovoren predsedniku in zboru članov.
20. člen

(nadzorni odbor)

(1) Nadzorni odbor izvaja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem združenja ter nad
finančnim in materialnim poslovanjem združenja ter ugotavlja kršitve članov združenja in
izreka sankcije. Nadzorni odbor ima sledeče naloge in pristojnosti:
 spremljanje in nadziranje dela predsednika, podpredsednika in upravnega odbora,
 nadzoruje izvajanje programov dela,
 ugotavlja, ali letno poročilo združenja obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja
združenja, ter o tem poroča zboru članov pred sprejemom letnega poročila,
 ugotavlja, ali poslovne knjige in letno poročilo združenja omogočajo ocenjevanje, ali so
presežki prihodkov nad odhodki porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev
združenja oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti, določene v tem statutu in
ugotavlja ali se je presežek porabil za te namene, ter o tem poroča zboru članov pred
sprejemom letnega poročila,
 poroča drugim organom združenja o svojem delu,
 lahko zahteva sklic zbora članov v primeru, da ugotovi hujše kršitve pri delovanju
združenja,
 zaradi nevestnega dela predsednika, podpredsednika ali članov upravnega odbora
predlaga zboru članov njihov odpoklic,
 ugotavlja ali so člani združenja kršili določbe tega temeljnega akta ali splošnih aktov
združenja, sklepe organov združenja, delovali v nasprotju z interesom združenja,
okrnili ugled združenja, povzročil ali bi lahko povzročil večjo škodo združenja,
 v primeru ugotovljenih kršitev iz prejšnje alineje članu glede na težo in okoliščine kršitev
izreka sankcije: opomin, javni opomin, prepoved opravljanja funkcije v združenju za
največ štiri leta ali izključitev,
 odloča o drugih zadevah na podlagi temeljnega akta in splošnih aktov združenja.
(2) Nadzorni odbor ima tri člane, ki jih izmed članov združenja izvoli zbor članov za mandatno
dobo štirih let. Po poteku mandatne dobe je ista oseba lahko ponovno izvoljena na to
mesto. Član nadzorna odbora ne more biti član upravnega odbora ali oseba, ki za
združenja opravlja računovodske ali materialno - finančne storitve. Član nadzornega
odbora ne more sodelovati v postopku ugotavljanja kršitev in izrekanja sankcij, ki se
nanašajo nanj.
(3) Člani nadzornega odbora znotraj odbora sami imenujejo predsednika nadzornega odbora.
Predsednik nadzornega odbora sklicuje in vodi seje glede na potrebe združenja, najmanj
pa enkrat letno za potrebe izvedbe notranjega nadzora pred sprejetjem letnega poročila.
Predsednik nadzornega odbora mora sklicati sejo nadzornega odbora na zahtevo drugih
dveh članov nadzornega odbora. Če nadzornega odbora ne skliče na način, da ta zaseda
najkasneje v 30 dneh od prejetja zahteve, lahko nadzorni odbor skličeta člana, ki sta sklic
zahtevala.
(4) Obvestilo o sklicu nadzornega odbora se članom nadzornega odbora posreduje najmanj
sedem dni pred sejo nadzornega odbora na elektronski naslov članov ali s pisemsko
pošiljko, v kolikor člani ne razpolagajo s svojim e-naslovom, kot so jih ti sporočili
združenju. Obvestilo mora vsebovati čas in kraj seje nadzornega odbora, predviden
dnevni red in gradiva potrebna za odločanje.
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(5) V kolikor ni drugače določeno, nadzorni odbor veljavno odloča, če je pred glasovanjem
prisotna več kot polovica izvoljenih članov, odločitev pa je sprejeta, če zanjo glasuje več
kot polovica prisotnih članov.
(6) Mandat člana nadzornega odbora lahko preneha pred potekom mandatne dobe, če
preneha biti član združenja, če sam odstopi ali če ga zbor članov razreši zaradi kršitev
tega temeljnega akta, splošnih aktov združenja ali sklepov organov združenja ali ker
deluje v nasprotju z interesi združenja.
(7) O delu nadzornega odbora in o sprejetih odločitvah se vodi zapisnik, za izdelavo
katerega je zadolžen predsednik nadzornega odbora.
(8) Za svoje delo je nadzorni odbor odgovoren zboru članov.
21. člen

(volitve in nadomestni člani organov društva)

(1) V primeru, da je pri volitvah v organe društva število kandidatov enako kot število mest,
na katere se voli, se volitve ne izvedejo, temveč kandidati zasedejo mesto, na katerega
kandidirajo.
(2) V primeru prenehanja mandata članu upravnega odbora ali članu nadzornega odbora
pred obdobjem, za katerega je bil izvoljen, ga nadomesti nadomestni član. Mandat
nadomestnega člana traja dokler bi trajal mandat osebe, ki ga je ta nadomestil.
Nadomestni član, ki zasede izpraznjeno mesto, se izvoli iz skupine, iz katere je bil član, ki
je mesto zapustil – v skladu s 4. tč. 18. člena tega temeljnega akta.

V. ORGANIZACIJA IN FINANČNO POSLOVANJE
22. člen

(obveščanje članov)

Združenje obvešča člane o sklicih organov in o svojem delu s sporočili po elektronski pošti,
sms sporočili in preko spletne strani www.zdruzenje91.eu.
V kolikor članu združenja obvestil in drugih pisanj ni mogoče vročiti na sporočen elektronski
naslov, se pošiljanje sporočil izvede s pošiljanjem pisemske pošte.
Za objave združenje ne uporablja oglasne table.
23. člen

(sekcije in podružnice)

(1) Upravni odbor lahko za izvedbo posameznih nalog ali za opravljanje dela na določenem
področju ustanavlja in ukinja sekcije združenja kot načine dela. V sekcijo se vključujejo
člani združenja, lahko pa se k delu povabi tudi zunanje strokovnjake.
(2) Upravni odbor lahko glede na potrebe združenja ustanavlja in ukinja podružnice, ki
opravljajo delo na določene področju društva. Upravni odbor v sklepu o ustanovitvi
podružnice določi:
 ime in poslovni naslov podružnice,
 zastopnika podružnice,
 dejavnosti podružnice,
 pravice podružnice glede nastopanja v pravnem prometu v imenu in na račun društva.
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24. člen

(zagotavljanje javnosti delovanja)

(1) Delo združenja in njegovih organov je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno
in materialno dokumentacijo in poslovanje združenja ob upoštevanju omejitev glede
varstva osebnih podatkov.
(2) Združenje zagotavlja javnost svojega dela tako, da svoje člane obvešča o svojem
delovanju, jim omogoča vpogled v zapisnike organov združenja ter objavlja letna,
periodična in druga poročila.
(3) Širšo javnost združenje obvešča o svojem delu preko lastnih medijev, preko sredstev
javnega obveščanja in preko predstavnikov v organih združenja.
(4) Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu združenja je odgovoren
predsednik.
25. člen

(viri financiranja in poraba presežka)

(1) Viri dohodkov združenja so:
 prihodki iz naslova materialnih pravic,
 sredstva od članarin,
 prihodki iz naslova nepridobitnih in pridobitnih dejavnosti društva,
 prostovoljni prispevki, dotacije, darila, dediščine in volila,
 prispevki sponzorjev in donatorjev,
 sredstva javnih razpisov.
(2) Če združenje pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
porabi za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti, določene v tem temeljnem aktu.
(3) Združenje ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja
združenja med njegove člane je nična.
(4) Računovodja podpisuje skupaj s predsednikom združenja finančne in materialne listine
združenja.
26. člen

(zagotavljanje podatkov o poslovanju)

(1) Združenje zagotavlja finančno in materialno poslovanje na način in v obliki, ki je določen
s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, ki ga je sprejel upravni odbor
združenja ob vpisu v register društev in mora biti skladen z zakonom in računovodskimi
standardi za društva.
(2) Podatke o finančnem in materialnem poslovanju iz pridobitne dejavnosti društvo vodi in
izkazuje ločeno, skladno s pozitivno zakonodajo in računovodskimi standardi za društva.
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VI. PREMOŽENJE ZDRUŽENJA
27. člen

(premoženje)

(1) Združenje 91 ima lahko premično in nepremično premoženje.
(2) Vse premoženje združenja pa mora biti vknjiženo v ustrezno evidenco.
Vpisi v inventarno knjigo se vsako leto primerjajo z ugotovitvami inventurne komisije,
morebitne razlike se vknjižijo v evidenčno knjigo skupaj s sklepom o zadevi, ki ga je sprejel
upravni odbor združenja.
(3) Premično premoženje se kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično
premoženje pa na podlagi sklepa Zbora članov.
(4) Z vsem premoženjem združenja se mora gospodariti s skrbnostjo "dobrega gospodarja".

VII.
NAČINI PRENEHANJA DRUŠTVA
IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V TEM PRIMERU
28. člen

(prenehanje društva)

(1) Združenje lahko preneha:






po volji članov,
s spojitvijo ali pripojitvijo,
s stečajem,
na podlagi sodne odločbe,
po samem zakonu, če dejansko preneha delovati.

(2) Združenje preneha po volji članov, če tako odloči zbor članov z dvotretjinsko večino
prisotnih članov.
V sklepu o prenehanju zbor članov določi društvo, zvezo društev, zavod, ustanovo ali
drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji, na katero se po poravnavi vseh
obveznosti in po vračilu neporabljenih proračunskih sredstev prenese premoženje
združenja.
(3) Lastnina, ki jo je združenje pridobilo v času statusa invalidske organizacije iz sredstev
FIHO preide v last fundacije.
(4) Proračunska sredstva se vrnejo v proračun lokalnih skupnosti ali Republike Slovenije.
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