Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih ( Ur. l. RS, št. 60/95 in 89/99 ) je ustanovni zbor, dne 27.05.2000
sprejel sklep o ustanovitvi društva in na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih, na rednem letnem
občnem zboru, dne 30.05.2001 sprejel naslednjo spremembo sedeža društva

PRAVILA

1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Humanitarno društvo Nikoli sam ( v nadaljnem besedilu: društvo ) je prostovoljno, samostojno združenje
občanov, ki smo ga občani ustanovili z namenom poudarjanja
človekovih vrednot in vrednot posameznika v družbi. Društvo bo delovalo v dobro vseh struktur človeške
družbe s poudarkom na humanitarnosti. Sedež društva je v Ljubljani, Bratovševa ploščad 6. Društvo deluje
na območju Republike Slovenije.

2. člen
Društvo ima svoj znak in pečat.
Znak društva je slikovna upodobitev šestih silhuet ljudi-obris s črno črto, prednja silhueta na sredini je
poudarjena z rdečo barvo, v ospredju je vezna vijugasta modra črta, ki ponazarja vez med ljudmi. Desno od
slikovne upodobitve je napis Humanitarno društvo
Nikoli sam, Bratovševa ploščad 6, Ljubljana.
Pečat društva je pravokotne oblike, dolžine 45 mm, višine 25 mm s slikovno upodobitvijo in napisom znaka
društva.

3. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.

4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področjih sorodnim
dejavnosti društva in prispevajo k razvoju njegove dejavnosti.
Društvo lahko samostojno deluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije,
ki imajo podobne namene in cilje.

5. člen
Delovanje društva je javno. Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

1. ožjo javnost obvešča:
- z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih;
- z izdajo internega glasila društva;
- s tem, da so zapisniki sej vseh organov društva dostopni na vpogled članom
društva;
2. širšo javnost obvešča:
- s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabijo novinarji ter druge

osebe, ki izkažejo tak interes;
- z organiziranjem okroglih miz, novinarskih konferenc in preko drugih sredstev
javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanja informacij je odgovoren
predsednik društva.

2. NAMEN, NALOGE IN CILJI DRUŠTVA
6. člen
Namen društva: Prvobitni namen društva je humanitarni. Program društva je usmerjen in izvajan v smislu
poudarjanja človekovih vrednot in vrednot posameznika v družbi.
Društvo dosega svoj namen s tem da:
•
•
•
•

skrbi za razvijanje humanitarne dejavnosti in miselnosti članov ter med občani;
se zavzema za visoko strokovno raven dela društva;
se zavzema za spoštovanje etničnih in moralnih načel stroke pri delovanju društva;
spodbuja strokovno in moralno izpopolnjevanje članov društva.

Društvo uresničuje cilje in naloge tako da:
• organizira prostovoljno pomoč na domu ( mala gospodinjska opravila ) starejšim,
slabotnim in bolnim občanom;
• organizira in izvaja program dela z mladimi ( dijaki prostovoljci in drugi, vključeni v izvajanje
programa društva;
- organizira družabna srečanja za starostnike in tudi širšo populacijo;
• organizira različna predavanja ( zdravstvena, usposabljanje starostnikov za samopomoč );
• organizira razgibalne vaje pod strokovnim vodstvom;
• organizira izlete in počitnikovanja;
• organizira prireditve v dobrodelne in druge namene;
• organizira klubsko dejavnost za člane in simpatizerje društva.

Društvo Nikoli sam je ustanovilo za lažje izvajanje nalog in ciljev družbeno humanitarno sekcijo, kulturnoumetniško-glasbeno sekcijo, turistično sekcijo, sekcijo za delo z mladimi ter svetovalno zdravstveno sekcijo.
Vodje sekcij so člani izvršnega odbora.
7. člen
Društvo lahko samostojno opravlja v skladu z veljavnimi predpisi pridobitno dejavnost iz naslova
organizacija prireditev in interni bife na nepridobitni podlagi za člane društva v svojih prostorih, s katero
zagotavlja uresničevanje ciljev in nalog društva.
3. ČLANSTVO
8. člen
Član društva lahko postane vsak občan, ki se strinja s temi pravili in v ta namen poda pismeno pristopno
izjavo. Članstvo v društvu je prostovoljno.
Mladoletni državljani do 7. leta starosti lahko postanejo člani, če njegovo pristopno izjavo podpiše njegov
zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta
starosti pa le, če njegov zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v društvo poda pisno soglasje.
O sprejemu člana odloča izvršni odbor društva na podlagi pristopnice.
V kolikor izvršni odbor odkloni sprejem v članstvo, ima občan pravico pritožbe, o kateri odloča občni zbor

društva.
Sprejem v društvo se lahko odkloni v primeru, če bi bil po presoji društva sprejem moteč za dejavnost
društva.
9. člen
Pravice in dolžnosti članov so:
- da volijo in so voljeni v organe društva;
- da sodelujejo pri delu društva oz. njegovih organov;
- da dajejo predloge in pripombe organom društva k delu in izpolnjevanju nalog društva;
- da sodelujejo pri oblikovanju in uresničevanju programa društva;
- da redno plačujejo članarino;
- da so obveščeni o delu društva in njegovih organov;
- da spoštujejo ta pravila ter odločbe in sklepe organov društva;
- da skrbijo za sredstva, s katerimi društvo razpolaga;
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno
materialnim poslovanjem.
10. člen
Članstvo v društvu preneha z izstopom, s črtanjem, z izključitvijo na podlagi sklepa
disciplinskega sodišča ali s smrtjo.

11. člen
Član izstopi iz društva prostovoljno na podlagi pismene izjave o izstopu, ki jo poda izvršnemu odboru
društva.

12. člen
Član se črta iz društva, če ne plačuje članarine v dobi zadnjega leta, po predhodnem opominu.

13. člen
Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, navedene v teh pravilih, če ravna proti
interesom in stališčem društva.

14. člen
O izključitvi odloča disciplinsko sodišče. Zoper sklep o izključitvi ima član pravico do pritožbe, ki jo mora
vložiti v roku 30 dni od dneva izdaje sklepa. O pritožbi odloča občni zbor društva. Sklep mora biti v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
4. ORGANIZACIJA DRUŠTVA
15. člen
Organi društva so: občni zbor, izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko sodišče.

5. OBČNI ZBOR

16. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli druge njegove organe društva. Sestavljajo ga vsi aktivni člani
društva.
17. člen
Občni zbor je lahko reden ali izreden. Redni občni zbor sklicuje izvršni odbor enkrat na leto. Izredni občni
zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko izvršni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali
na zahtevo tretjine članov društva.
Izredni občni zbor sklepa samo o stvari, za katero je sklican. Izvršni odbor je dolžan sklicati izredni občni
zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče
izredni občni zbor tretjina članov društva.
Sklic občnega zbora mora biti objavljen z dnevnim redom najmanj sedem dni pred dnevom, za katerega je
sklican.

18. člen
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če se odloča o spremembi pravil ali o
prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da je
prisotna občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi zbor. Ko se glasuje o razrešnici
organov društva, ne morejo o tem glasovati člani organov društva.
19. 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 morejo pa glasovati ter odločati o zadevah, o
katerih sklepa občni zbor.

20. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.
Če ob predvidenem začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, nakar občni zbor
veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov. Če občni zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek
ponovno odloži za nadaljnih 15 minut, nakar je občni zbor sklepčen, če je navzočih vsaj 10 članov.

21. člen
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Delovno
predsedstvo sestavljajo: predsednik in dva člana. Občni zbor izvoli tudi zapisnikarja in dva overovatelja
zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.
22. člen
Občni zbor:
• sklepa o dnevnem redu;
• razpravlja o delu in poročilih izvršnega in nadzornega odbora ter sklepa o njih;
• sprejema delovni program društva;
• odloča o pritožbah proti sklepom izvršnega odbora ali odločbam disciplinskega sodišča;
• sklepa o finančnem načrtu za prihodnje leto ter potrjuje zaključni račun za minulo leto;
• sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter druge splošne akte društva;

•
•
•
•

z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje izvršni odbor in častno razsodišče ter
predsednika, podpredsednika, tajnika in njihove namestnike;
sklepa o prenehanju in združitvi društva;
dokončno odloča o izključitvi člana iz društva;
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin.

23. člen
O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba
overovatelja zapisnika.

6. IZVRŠNI ODBOR
24. člen
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno-tehnične zadeve. Je izvršilni
organ občnega zbora in opravlja zadeve, ki mu jih naloži občni zbor
ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

25. člen
Izvršni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

26. člen
Izvršni odbor šteje 5 – 9 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik ter
4 – 6 članov. Predsednik ( v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik ) izvršnega
odbora posamič zastopa društvo pred državnimi organi ter drugimi organizacijami in tretjimi osebami po
navodilih izvršnega odbora.

27. člen
Izvršni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma po smernicah, sprejetih na občnem
zboru. Sestaja se praviloma enkrat mesečno, po potrebi tudi bolj pogosto.

28. člen
Člane izvršnega odbora voli občni zbor za štiri leta in so lahko voljeni večkrat zaporedoma.

29. člen
Izvršni odbor opravlja zlasti naslednje naloge:
• sklicuje občni zbor in pripravlja poročila o delu ter predloge za občni zbor;
• izvaja programe, sklepe, stališča in smernice občnega zbora;
• pripravlja predloge za splošne akte društva;
• pripravlja in sestavlja predlog za finančni načrt in zaključni račun;
• sestavlja letni načrt prireditev;

•
•
•
•
•
•
•

določa članarino in vodi evidenco članov;
imenuje iz vrst članstva stalne in občasne komisije;
skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva;
imenuje stalne in občasne komisije;
imenuje blagajnika društva;
podeljuje priznanja društva;
upravlja s premoženjem društva.

30. člen
Izvršni odbor sprejema sklepe, če na seji prisostvuje več kot polovica odbornikov.
Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih odbornikov.

31. člen
V primeru izpraznjenih mest lahko izvršni odbor kooptira v svoj sestav največ tri člane.

7. PREDSEDNIK DRUŠTVA
32. člen
Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo in ima pristojnosti določene s temi pravili. V odsotnosti
predsednika društva opravlja njegovo delo podpredsednik. Predsednika društva izvoli občni zbor za dobo 4
let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s pravili in pravnim redom Republike Slovenije.
Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

8. TAJNIK DRUŠTVA
33. člen
Tajnik opravlja administrativno tehnična dela, zlasti pa: sodeluje pri delu organov, piše zapisnike, pripravlja
in zbira gradivo za delo organov in nadomešča blagajnika, če je ta odsoten. Tajnika izvoli občni zbor za
dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

9. NADZORNI ODBOR
34. člen
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor za dobo 4 let.
Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana.

35. člen
Naloga nadzornega odbora je, da spremlja delo izvršnega odbora med dvema občnima zboroma in da vrši
stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva.

36. člen
Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora pismeno poročati vsaj enkrat letno.

37. člen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.
Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani izvršnega odbora, imajo pa pravico udeleževati se vseh
sej izvršnega odbora, vendar brez pravice odločanja.

10. DISCIPLINSKO SODIŠČE
38. člen
Disciplinsko sodišče sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo 4 let. Predsednika disciplinskega
sodišča izvolijo člani izmed sebe.
39. člen
Disciplinsko sodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom.

40. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinsko sodišče so naslednje:
• kršitve določb pravilnika
• nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v
društvu
• neizvrševanje sklepov organov društva
• dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
11. MATERIALNO – FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA
41. člen
Dohodki društva so:
• vpisnina in članarina;
• dohodki od prireditev;
• dohodki iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic;
• darila, zapuščine;
• prispevki članov, pokroviteljev, sponzorjev, druge dotacije in viri;
• dodeljena sredstva iz proračunskih virov;
• dohodki iz pridobitne dejavnosti, v kolikor bo društvo izvajalo pridobitno dejavnost;
• drugi dohodki.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

42. člen
Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot take vpisane v
inventarno knjigo. S premoženjem društva upravlja izvršni odbor.
Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa seje izvršnega odbora,
nepremičnine pa le na podlagi sklepa občnega zbora društva.

43. člen
Izvršni odbor društva določi odbor za vzdrževanje objektov, s katerimi razpolaga društvo.

44. člen
Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.
Materialna in finančna evidenca se opravlja po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja.

45. člen
Finančno poslovanje se odvija prek žiro računa pri poslovni banki
Blagajnik vodi blagajniško poslovanje društva po pravilniku o materialno-finančnem poslovanju in po
računovodskih standardih za društva. Blagajnik poroča o finančnem
poslovanju izvršnemu odboru.
Knjigovodstvo pa vodi računovodja, ki je dolžan kvartalno poročati izvršnemu odboru.

46. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik ( v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik ) in blagajnik društva.
Odredbodajalec je predsednik izvršnega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
47. člen
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje
društva.

12. DRUGE ORGANIZACIJSKE OBLIKE DELOVANJA DRUŠTVA
48. člen
V kolikor bo društvo izvajalo pridobitno dejavnost iz naslova klubske dejavnosti, bo le to izvajalo pod pogoji,
ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon.

49. člen
Klubska dejavnost se opravlja v primernih prostorih in bo namenjena za družabna ter druga srečanja članov
in simpatizerjev, za izmenjavanje izkušenj, za dodatno strokovno in moralno izpopolnjevanje članov ipd.
Pridobitna dejavnost se bo opravljala v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in nalog društva.

50. člen
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti,
se sme uporabljati izključno za doseganje namenov in nalog društva.

13. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
51. člen
Za disciplinski prekršek članov društva se šteje hujše nespoštovanje pravil in sklepov organov društva ter
vsako drugo ravnanje, ki utegne prizadeti interese in ugled društva.

52. člen
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinsko sodišče, ki posluje po disciplinskem pravilniku društva.

53. člen
Disciplinsko sodišče lahko izreče članom društva naslednje ukrepe:
• opomin;
• javni opomin;
• izključitev.
Za disciplinski postopek se smiselno uporabljajo določbe zakonika o kazenskem postopku. O pritožbah proti
ukrepom disciplinskega sodišča odloča na svojem prvem naslednjem sklicu občni zbor društva kot
drugostopenjski organ.

14. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
54. člen
Društvo preneha:
• s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino navzočih članov;
• z odločbo pristojnega državnega organa;
• če pade število članov pod 3.
55. člen
V primeru prenehanja društva, pripadajo njegova sredstva, po sklepu občnega zbora, sorodnemu društvu.

56. člen
Spremembe in dopolnitve pravil se sprejmejo po postopku, ki velja za sprejem pravil.
Avtentično razlago teh pravil daje občni zbor društva.

57. člen
Ta pravila so bila sprejeta na ustanovnem zboru, dne 27.05.2000 in začnejo veljati takoj.

Predsednik društva:
Iztok Kosenburger

