V skladu z dolodili Zakona o drustuih (Ur. t. RS, i|.64t2O11 - ZDru-1-UpB2) ter v
skladu.z Zakonom o invalidskih organizacijah (Ur. t. RS, St. 108/2002 _ Zlnvo) je
Zbor

Medobdinskega drustva slepih in slabovidnih Cetje na svoji izredni

s;ji

^6lanovdne 05.09.2016
sprejel spremembe in dopolnitve pravil Medobdinsiega drustvi

slepih in slabovidnih Celje, tako da je v predisdenem besedilu sprejet naslednja

PRAVILA
Medobdinskega druitva stepih in slabovidnih Cetje
I. SPLOSNE DOLOEBE
1. 6len

Medob6insko drustuo slepih in stabovidnih Cetje (v nadatjnjem besedilu: drugtvo) je
invalidska organizacua, katere namen je prostovoljno in neodvisno zdruievanie
interesno povezanih slepih in slabovidnih oseb, da ugotavljaio, zagovarjajo in
posebne potrebe slepih in stabovidnih. Drustvo zastopa interese slepih
aadgyoljyjejo
in slabovidnih na lokalni ravni.

Drustuo deluje
podrodjih.

v javnem

interesu na podro6ju invalidskega varstua in drugih

V teh Pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moski slovnidni obliki, so uporabljeni kot
nevtralna oblika za Zenski in mo5ki spol.

2. 6len

S temi Pravili dlani drustva dolodijo ime in sedeZ drustva, namen, cilje in naloge,
dlanstvo, organiziranost, pristojnost in naloge organov, zastopanje, ' financiran]e,

zagotavljanje javnosti dela, nadzor nad razpolaganjem s premozenjem in finandnimi
sredstvi in nadin prenehanja drustua.
3. dlen

lme drustva .ie Medobdinsko drustvo slepih in slabovidnih Celje. Sedez drustua je v
Celju.
Drustuo lahko uporablja tudiskrajsano ime, kise glasi: Drustvo slepih Celje.

4. dlen
Drusfuo je pravna oseba zasebnega prava.

Drustvo predstavlja in zaslopa predsednik druitua neomejeno.

Predsednika v njegovi odsotnosti nadomesda podpredsednik z enakimi pooblastili,
kot jih ima predsedn'*
Za zakonito delovanje drustua odgovarjajo drustuo ter predsednik in tajnik dru$tua.

I

Drusfuo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premozenjem.

Za obveznosti drustua odgovada solidarno in z vsem svojim premozenjem tudi
predsednik kot odgovorna oseba v smislu dolodil 6. 6lena Zakona o druitvih.
5. dlen

V

s

pristopno izjavo po na6elu prostovoljnosti, samostojnosti in
nepridobitnosti zdruzuiejo slepe in slabovidne osebe s prirojeno ali pridobljeno
okvaro vida, zaradi 6esar ne morejo delno ali v celoti zadovoljevati osebnih,
drusfuu

se

druzinskih in druzbenih potreb v okolju, v katerem Zivijo.

V

drustvu zadovoljujejo posebne potrebe in interese po druienju, po skupnih
aktivnostih in posebnih socialnih in drugih programih in storituah za slepe in
slabovidne.
6. 6len

V drustuo se lahko vdlani slepa ali slabovidna oseba, ki je driavljan Repubtike
Slovenije s stalnim prebivaliiaem v Sloveniji ali tuj drzavljan, ki ima pravico do
stalnega prebivalisda v Republiki Sloventi, in ima taksno stopnjo okvare vida, kot jo
doloda naslednja definicija slepote in slabovidnosti (povzeta po Statutu ZDSSS):
SLAEOVIDNOST:
1. vidna ostrina od 0,3 do 0,1
2. vidna ostrina manj od 0,1 do 0,05 (prsti na 3 m) ali zozeno vidno polje na 20
siopinj ali manj okrog fiksacijske todke ne glede na ostrino vida
SLEPOTA (izguba vida nad g5%):

3. vidna ostrina manj od 0,05 (prsti 3 m) do 0,02 (prsti 1,5 m) ati

4.
5.

zoZenost
vidnega polja okrog fiksacijske todke na 5-10 stopinj ne glede na ostrino vida
vidna ostrina manj od 0,02 (prsti 1,5 m) do zaznavanja svetlobe ali zozenosti
vidnega polja okrog fiksacijske todke do 5 stopinj ne glede na ostrino vida
vidna ostrina 0 (amaurosis) - dojem svetlobe negativen
7. dlen

Obmodje delovanja drudtva so obmodja naslednjih obdin:
Bistrica ob Sotli, Braslovce, Celje, Dobje, Dobrna, Gornji crad, Kozje, Lasko, Ljubno,
Lu6e, Mozi.ie, Nazarje, Poddetrtek, Polzela, Prebold, Radede, Rogaska Slatina,
Rogatec, Slovenske Konjice. Sol6ava, Sevnica, Sentjur, Smarje pri JelSah, Smartno
ob Paki, Sostanj, Store, Tabor, Velenje, Vitanje, Vojnik. Vransko. Zrede, Zalec.
8. ebn
Drustvo ima pedat okrogle oblike s premerom 20 mm in 29 mm.
vtisnjeno ime drustva, v sredini pa znak, ki simbolizira slepe in
ostevildeni.

Znak drustua simbolizira slepega in slabovidnega tako, da.ie 6mi krog delno zgoraj
osvetljen s plamenico, ki osvetljuje odprto brajevo knjigo.

9.6len
Oru6tvo praznuje mednarodni dan invalidov, dan bele palice, teden slepih in
slabovidnih ter obeleiuje druge pomembne dogodke.
10. dlen
Drustuo se povezuje v Zvezo drustev slepih in slabovidnih Slovenije.

Druslvo se povezuie v zuezo zaradi uresnidevanja skupnih ciljev
dolodenih nalog, kitih zveza enotno izvaja za vse slepe in slabovidne.

in

izvrgevanja

Drusfuo sodeluje tudi z drugimi organizacijami, drustvi, interesnimi in strokovnimi
zdruZenji, driavnimi organi in organi lokalnih skupnosti, preko katerih zadovoljuje
potrebe slepih in slabovidnih.
II. DEJAVNOST DRUSTVA
1

Druitvo deluje

po

1. 6len

na6elih prostovoljnosti, samostojnosti,

nepridobitnosti,

demokratidnosti, humanosti in enakopravnosti.

Drustvo se ne zauzema za politidne cilje in ni vezano na nobeno politidno stranko,
vero, sekto ali kakrsno koli drugo obliko organiziranja.
12. tlen

Osnovni cilji so pomo6 slepim in slabovidnim zaradi njihovih posebnih potreb pri
doseganiu kakovosti Zivljenja, zlasti uveljavljanje dlovekovih pravic, nediskriminacije,
avtonomnosti kot uporabnikov storitev, socialne pravidnosti, enake moznosti,
spodbujanje slepih in slabovidnih za opiranie na lastne mo6i in sposobnosti,
vsestransko socialno vkl.iudenost ter ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno
varstvo slepih in slabovidnih. V ta namen drustvo izvaja posebne socialne in druge
programe ter opravlja dolodene storitve za zadovoljevanje potreb slepih in
slabovidnih na nadin, da se lahko slepi in slabovidni 6im bolj neodvisno in
enakopravno vkljuEujejo v okolje.
'13. 6len

Drustvo deluje po programu, ki ga za vsako koledarsko leto sprejme izvGni odbor.
14. ebn

Za dosego svojih ciljev drugtvo opravlja predvsem naslednje naloge:
'1. odkriva in vdlanjuje slepe in slabovidne

2. spodbuja, omogoda in organizira

medsebojno pomo6

in sodelovanje med
slepimi in stabovidnimi
3. nadrtuje, organizira in izvaja programe, ki slepim in slabovidnim omogod€jo
bolj aktivno sodelovanje in pripomorejo odstranjevanju ovir in bolj
neodvisnem Zivljenju, ter programe za preprecevanje in blazenje socialnih in
psihi6nih posledic okvare vida
4. aKivno deluje in sodeluje pri razvijanju, organlziranju in izvajanju posebnih
socialnih, zdravstvenih in izobrazevalnih, kulturnih in Sportno rekreacijskih in
drugih programov za slepe in slabovidne
5. spremlja in prou6u.je problematiko usposabljanja, izobraZevanja, rehabilitacije,
zaposlovanja slepih in slabovidnih, predlaga ustrezne ukrepe, tet izr+a
aktivnosti za resevanje teh potreb
6. spremlja in prouduje problematiko socialnega varstva, predlaga potrebne
ukrepe in izvaja za to potrebne aKivnosti
7. oblikuje in organizira posebne socialne programe in storitue, ki dopolnjujejo
javno sluzbo in pravice, kijih dolodajo zakoni na podrodiu invalidskega varstva
8. preko Zveze drustev slepih in slabovidnih Slovenije ali samostojno zagoiavlja
tehnidne pripomodke, ki so slepim in slabovidnim potrebni za izobraievanje,
usposabljanie pri zaposlitvi in v vsakdanjem Zivljenju
9. praviloma preko Zveze druStev slepih in slabovidnih Slovenije zagotavlja
knjige, dasopise in druge publikacije v brajevi pisavi, zvodnem zapisu, v
pove6anem tisku, ra6unalniskem zapisu in drugih tehnikah za slepe in
slabovidne
l0.organizira specialna izobtaZevanja za slepe in slabovidne osebe
ll.usposablja slepe in slabovidne za samopomod, ter svojce in prostovoljce za
Zivljenje in delo s slepimi in slabovidnimi
12. usposablja slepe in slabovidne za delo s sodobnimi elektronskimi tehnidnimi
pripomo6ki in s tem pomaga pri prepredevanju njihove socialne izkljudenosti

k

13.pridobiva, upravlia

in

oddaja neprofitna najemna stanovanja slepim

in

slabovidnim
l4.organizira Zivljenje in delo v bivalnih skupnostih za slepe in slabovidne
15.izvaja aKivnosti in programe za ohranjevanje zdravja in druge rehabilitacijske
programe, samostojno ali v sodelovaniu z Zvezo drustev slepih in slabovidnih
Slovenue v njenih domovih oddiha
16.razvta socialne spretnosti slepih in slabovidnih in njihovo obvesdenost na
razlidnih podrocjih Zivljenja
'17. predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese slepih in slabovidnih na
lokalni ravni
l8.prouduje, daje pobude in predloge pri sprejemanju predpisov na vseh
podroejih, ki se kakor koli nanaiajo na varstvo pravic in interesov slepih in
slabovidnih
lg.obvesda javnost in dlanstvo o svojih aktivnostih in delu na zborih, sejah, z
zapisniki, ob osebnih stikih, z okroZnicami, preko telefonskega odzivnika,
elektronske poste, preko sredstev javnega obvesdanja, lahko izda tudi lastne
publikacije
20.sodeluje z drugimi invalidskimi organizacijami ter drustui doma in v tujini
2l.ustanavlia in soustanavlja invalidska podjetja, ustanove in zavode, katerih i-,.
,:,1 ":.,'.-:1 :rr.
dejavnost ie povezana z delovanjem
22. opravlja diuge naloge, za katere se dlanidogovorijo na orsanih dru5Yq ':.1.,

drustva

I

a

\.

::.;

r

Poleg zgoraj navedenih nalog lahko drustvo opravlra v skladu z veljavnimi predpisi Se
naslednie dejavnosti kot pridobitne dejavnosti:

G46.190 Nespecializirano posrednistvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov.
t56.300
Strezba pijad; od tega: to6enje pija6 na stojnicah in drugih zadasnih
objektih, na lastnih prireditvah;
168.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremidnin; od tega:
dajanje v najem lastnih nepremidnin in premidnin;
R92.002 Prirejanje iger na sredo, razen v igralnicah; od tega: toinbole,
sredelovi in druge podobne igreIII. ELANSTVO
15. dlen

Drustvo vdlanjuje slepe in slabovidne praviloma s stalnim prebivalisd€m na obmodju
obdin, za katere je ustanovljeno.
DruStvo lahko izjemoma vdlani slepo ali slabovidno osebo ludi

stalno prebivaligde

v

v primeru, de ima
Republiki Sloveniji izven obmodja ob6in, za katere je

ustanovljeno, 6e ima ta oseba utemeljene razloge, pri demer ne more biti 6lan vee kot
enega druBtva slepih in slabovidnih na obmodju Repubtike Slovenije.
16. dlen

Clanstuo v drustvu je osebno.
Drustuo ima redne, izredne in dastne dlane.

Redni dlan drustua lahko postane vsaka slepa ali slabovidna oseba ob izpolnjevaniu
pogojev iz 5., 6. in 16. dlena teh Pravil.

lzredni 6lani drustva lahko postaneio fizidne osebe, ki s svojo aktivnostjo pomagajo
'ki

pri.-resevanju prcblematike slepih in slabovidnih, zlasti svojci in drugi prostovoljci,
dali d€sa sodelujejo pri izvajanju programov drustva. tzredni dlani ;imajo aktivne in
pasivne volilne pravice v organe drustva.
lzredni 6lan lahko postane tudi tujec.

castni ilan dru5tua lahko postane fizidna oseba, pri kateri je posebej razpoznavno

in izkazano, da je s svojim izjemnim prizadevanjem oziroma delom ustuarila vsebine,
ali bistveno prispevala k ustuarjanju vsebin, ki trajno dolgorodno lajsajo oziroma
izboljiujejo Zivljenje slepim in slabovidnim.

-

17. dlen

Redni in izredni 6lan druStva postane oseba s podpisom pristopne iziave in
6lanarine.

Ce se v druitvo vdlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali
oseba,
.ki _nima .poslovne sposobnosti, podpise pristopno izjilo njen zakoniti
zastopnik. Za osebo od sedmega leta do dopolnjenega lS. leta starosti mora zakoniti
zastopnik pred njenim vstopom v drustuo podati pisno soglasje.

lnterese dlanov iz prejsnjega odstavka, pri upravljanju druitva zastopajo njihovi

zakoniti zastopniki ali skrbniki.

Naziv oz. status dastnega dlana drustua fizidni osebi podeli in razglasi zbor dlanov
drustua s sklepom na predlog lzvr.inega odbora drustva.

dastnemu dlanu izda drugtvo listino o podelitui statusa 6astnega 6lana, ki mora
obvezno vsebovati tudi obrazlo:itev tazlogov za podelitev niziva oz. statusa
dastnega 6lana drustua.

Pogoje in merila ter kriterije za sprejem v izredno in dastno dlanstuo ter njihove
pravice in dolinosti dolodi zbor dlanov s sklepom.
'18. dlen

Redni dlani drustva imajo naslednje pravice in dolZnosti:
da osebno, volijo in so voljeni v organe drustva. Kadar ie izrekanje tajno z
glasovnicami, imajo dlani, ki zaradi slepote ali drugih ovir ne morejo sami
izpolniti glasovnice, pravim in dotznost, da doto6ijo osebo, ki jim po niihovih
navodilih pri tem pomaga.
da aKivno delujejo v organih drustua, v katere so izvoljeni,
da varujejo tajnost podatkov o zasebnem Zivljenju poslmeznih dlanov,
da aktivno oblikujejo in sodeluje.io pri izvajanju programov druStva in koristijo
storitue oz. izvajanja vseh programov drustva in ZDSSS pri zadovoljevanju
svojih posebnih potreb,
da varujejo ugled drustua,
da so tedno informiranio vseh dejavnostih drusfua in zveze,
da redno pladujejo dlanarino in druge prispevke,
da v skladu s svojimi moznostmi pomagajo druitvu in posameznim dlanom pri
razresevanju zdravstvenih, socialnih in drugih problemov.

-

-

-

19. 6len
Drugtuo vodi evidenco rednih, izrednih in dastnih dlanov.

Evidenco vodi tajnik drustua in zanjo odgovaia.

20. dlen
dlanstuo v dru5tvu preneha:
s smrtjo,
na podlagi izjave o izstopu,
z izkljuditvijo.

-

6

IV. ORGANIZIRANOST IN DELOVANJE DRUSTVA
21 . dlen

Organi drustva so:
zbor 6lanov,
izvrsniodbor,
nadzorniodbor,
disciplinskakomisija.

-

Komisije ustanovi in imenuje dlane izvrsni odbor, kiso mu tudi odgovorne za delo.

Za izv4anje deiavnosti na posameznih podrodjih ima drustvo naslednje
komisiie:
komisija
komisija
komisija
komisija
komisija
komisija

-

za
za
za
za
za
za

stalne

akte,
kulturo,
izobraZevanie in zaposlovanje,
socialno varnost in zdravje,
sport, sah in rekreacijo,
aktivnost slepih in slabovidnih Zensk.

Drustuo ima lahko 5e druga delovna telesa oz. komisije,
imenuje 6lane izvrini odbor drugtva.

kijih po potrebi ustanovi

in

Zbor dlanov
22. Elen
Naivisji organ drustva je zbor dlanov, ki voli in razresuje vse organe drustva, ki jih
dolodajo ta Pravila.

23.6len
Zbor dlanov sestavljajo vsi 6lani drustva.
Zbor elanov se sestaja na rednih ali izrednih sejah. Redno sejo zbora dlanov sklicuje
predsednik drustva najmanj enkrat letno. Redni zbor dlanov z volilno sejo je vsake 4
leta.

lzredno sejo zbora Elanov skliee izvnini odbor na lastno pobudo, na pobudo
nadzornega odbora ali na pobudo 10% dlanov drustva.

lzvrsni odbor mora sklicati izredno sejo zbora dlanov v roku enega meseca po
prejemu zahteve za njegov sklic. ee izvrsni odbor v tem roku ne sklide zbora dlanov,
ga lahko sklide pobudnik.
Seia rednega ali izrednega zbora dlanov mora biti sklicana z vabilom
naimanj 10 dni pred datumom seie.

24. dlen
Zbor Clanov na rednih sejah:
sklepa o dnevnem redu,
obravnava in potrjuje letno porodilo o poslovanju druitva,
ob€vnava in potrjuje program dela drustva,

-

-

sprejema, spreminia

in dopolnjuje Pravila ter poslovnik o delu

organov

druStva,

voli in razreguje dlane vseh organov ter predsednika in podpredsednika
druStva,

odlo6a o dlanstvu v zvezo drustev slepih in slabovidnih in v druge zveze
oziroma drustva s podro6ja, na katerem slepi in slabovidni zadovoljujeio svoje
potrebe,
odloda o prodaji in nakupu nepremidnin,
odloda o pritozbah zoper odloditve izvrSnega odbora in disciplinske komisie,
odloda o prenehanju drustva,
odloda o ustanovitvi ali soustanoviti pravnih subjektov iz 19. todke 15. dlena
teh Pravil,
odloca o delovno-pravnih pritozbah zoper odloditve lO.

Zbor dlanov na izredni seji razpravlja in sklepa le o zadevah, zaradi katerih je sklican.

25. dlen

Zbor dlanov lahko veljavno sklepa, ee je ob zadetku seje prisotna ved kot polovica
dlanov drustua.

de ob predvidenem zadetku zbor dlanov ni sklepden, se zadetek odlozi za 15 minut,
na kar zbor veljavno sklepa, de je na seji prisotnih najmanj 8% dlanov drustva.

Zbor dlanov odloda

z

vedino glasov navzodih 6lanov, razen de zbor odloda o
spremembah Pravil ali o prenehanju drultva, ko mora za odloditev glasovati najmanj

2/3 navzodih dlanov.
26. elen

jo vodi do izvolitve delovnega
predsedstua. Zbor po potrebi izvoli ge druge organe, kijih potrebuje za svoje delo.
Sejo zbora dlanov zadne predsednik drustva in

O poteku zbora se pise zapisnik, ki ga podpiseta predsednik delovnega predsedstva
in zapisnikar-

lzvrini odbor
27. elen
.i

rr., :

lzvrsni odbor je izvn6ilni organ zbora 6lanov. Sestavlja ga '11 6lanov, Po pofoZaju'sta
predsednik in podpredsednik druitva dlana izvrinega odbora in ftkiati

tudi

'
l

t.

.

predsednik in podpredsednik izvdnega odbora.
Clane izvrgnega odbora se voli za 4 (Stiri) leta in so lahko ponovno izvoljeni.

V primeru, da kateremu 6lanu izvrsnega odbora preneha mandat, se upoitevajo
dolodila Poslovnika druStva.

28. dlen
lzvrgni odborje za svoje delo odgovoren zboru dlanov.

29.6len
lzvrsni odbor opravlja naslednje naloge:
upravlia drustvo v 6asu med dvema sejama zbora 6lanov,
sklicuje zbor dlanov in zanj pripravlja gradivo,
obravnava in sprejema letno porodilo o poslovanju drustva,
obravnava in sprejema program dela drustva,
voli izmed rednih dlanov drustva predstavnike v skupsdino zveze drustev
slepih in slabovidnih in jih razresuje,
evidentira mozne kandidate za predsednika Zveze drustev slepih in
slabovidnih Slovende,
predlaga kandidata za dlana upravnega odbora Zveze drustev slepih in
slabovidnih Slovenire,
obravnava gradiva za seje organov Zveze drustev slepih in slabovidnih
Sloveniie,
skrbiza uresnidevanje ciljev in nalog, opredeljenih v pravilih drustva,
ugotavlja morebitne kriitve PIavil in drugih aktov druStva ter predlaga
disciplinski komisiji, da izvede ustrezne postopke,
doloda sistemizacUo strokovne sluzbe druitua in spremlja izvajanje kolektivne
Pogodbe,
sprejema akte drustua, ki jih ne sprejema zbor ehnov drustua,
odloda o delovno pravnih razmedih na prvi stopnji za tajnika,
obravnava in odloda o odloditvah disciplinske komisije na drugi stopnji in v
disciplinskem postopku glede krsitev delovnih obveznosti delavcev drustva na
prvi in drugistopnji,
seznanja se o sprejemu novih dlanov v drustuo, odloda o pritozbah na
odklonitev sprejema v dlanstvo, odloda o izkljuditvi dlanov iz drustva,
opravlia druge naloge, ki so nujno potrebne za nemoteno delo drustua.

-

-

30- dlen

lzvrsni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj Stirikrat letno.

lzvrsni odbor sklice predsednik na lastno pobudo ali na pobudo
1/3 dlanov izvr.inega odbora. ee predsednik ne sklide seje v 14
pobude, jo lahko sklice pobudnik.
31. dlen

lzvrsni odbor veljavno sklepa, de je na seji prisotna ve6ina 6lanov. Sklep je sprejet,
6e je zanj glasovala vedina vseh dlanov odbora.
Zaradi racionalnosti lahko opravi izvrgni odbor dopisno sejo. Na taksni sejije mogode
sprejeti veljaven sklep, 6e nih6e od dlanov odbora v roku 24 ur od prejema vabila ne
zahteva ustnega posvetovanja. O dopisni seji izvrinega odbora se vodi zapisnik, ki
se na naslednji seji obravnava in potrdi.

32.6len
Predsednik druitua sklicuje seje izvrsnega odbora, jih vodi In skrbi za uresnicevanje
sklepov zbora dlanov in izvrsnega odbora.

Nadzorni odbor
33. dlen
Nadzorni odbor sestavliajo predsednik in dva 6lana.

Predsednika in 6lane nadzornega odbora voli zbor dlanov za dobo 4 (Stirih) let. Cbni
nadzornega odbora so lahko ponovno izvoljeni.

Clani nadzornega odbora ne morejo biti 6lani izvrSnega odbora. Na seje izvrsnega
odbora mora biti vabljen predsednik nadzornega odbora.

Ce dlanu nadzornega odbora iz kakninega koli razloga preneha mandat, se opravijo
nadomestne volitve, oz. se upostevajo dolodila poslovnika, ki velja za izvrsni odbor.
Po potrebi se k delu nadzornega odbora povabi zunanji finandni strokovnjak.

34.6len
Nadzorni odbor nadzira izvaianje sklepov zbora clanov in larrsnega odbora, njihovo
usklajenost s Pravjli in drugimi aKi drustva, urcsnidevanje in varstvo pravic in

dolznosti dlanov, opravlja nadzor nad razpolaganjem s financnimi sredstvi ter
finandno materialnim poslovanjem dru6tva, izvajaniem posebnih socialnih programov
in nalozb glede na zakonitost, namembnost, gospodamost in udinkovitost.
Nadzorni odbor lahko pri izvajanju nadzora povabi k sodelovanju tudi strokovniake, ki
niso dlani Nadzornega odbora.
35. dlen
Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, 6e so prisotni vsi 6lani in 6e vsaj dva 6lana
glasujeta za predlog sklepa oz. 6e sta na seji prisotna vsaj dva elana in sklep
soglasno sprejmeta.
Nadzorni odbor ie odgovoren za svoje delo zboru dlanov in mu mora o svojem delu
porodati na vsaki redni

€i.

36. dlen
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Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno, ko poroda zboru
dlanov o svojem delu in nadzoru.

Disciplinska komisija
37.6len
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik, namestnik in trije 6lani, ki jih izvoli zbor
6lanov za dobo 4 (6tirih) let in so lahko ponovno izvoljeni.
Disciplinska komisija vodi postopek ugotavljanja krSitev dlanov drustva in delavcev
strokovne sluzbe ter izreka ukrepe.
Disciplinska komisija odloda v senatu 3 (treh) dlanov, ki jih za vsak primer posebej
dolodi predsednik oz. namestnik predsednika disciplinske komisije. Sklep je sprejet,
de zanj glasuje vedina dlanov senaia.
Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna zboru dlanov.

38.6len
Postopek ugotavljanja disciplinskih prekrgkov dlanov ureja poseben pravilnik, ki ga
sprejme izvdniodbor.
Za disciplinski prekr,iek se Steje zlasti:
krsitev Pravil in drugih aktov drustva,
neizvajanje sklepov oz- drugih obveznosti organov druStva,

-

dejanja, ki bistveno razvrednotijo delo drustua ali njegovih organov oz.
posameznih funkcionarjev in dlanov drustua oz. Zveze drustva slepih in
slabovidnih Slovenije,
druga dejanja, ki so kot disciptinski prekr.Eek dotodena v aktih druitva.

39.6len
Disciplinska komisija lahko izrede naslednje ukrepe:
opomin,

-

javniopomin,
izkljuditev,
druge ukrepe v skladu z zakonom.

Zoper sklep disciplinske komisije lahko prizadeti v roku 15 dni vloZi ugovor na zbor
dlanov drustva, ki o zadevi dokondno odlodi.

Pr€dsednik druitva
40.6len

11

Predsednik drustva:
skrbiza izvajanje programa drustva,
organizira, vodi in ie odgovoren za izvajanje materialno finandnega poslovanja
druStva,
usklajuje in skrbi za pravodasno izvajanje sklepov zbora dlanov, izvrsnega
odbora in drugih organov drustua,
pripravlja oz. zagotavlja pripravo gradiv za seje organov drustua,
je odgovoren za javnost dela drustua in obvesdanje dlanov.

-

Predsednik drustva je za svoje dele odgovoren zboru dlanov.

Mandat predsednika

in

podpredsednika drustva traja Stiri leta. Predsednik in

podpredsednik sta lahko zaporedoma enkrat ponovno izvoljena.

Za predsednika in podpredsednika drustva lahko kandidira poslovno sposoben redni
6lan drustva.

41. 6len

Ce predsedniku preddasno preneha mandat iz kateregakoli razloga, ga nadomesti
podpredsednik, do naslednjih rednih volitev.

V

primeru potrebnih nadomestnih volitev pa traja mandat novo izvoljenega

predsednika do naslednjih rednih volitev.
Predlog za nezaupnico predsedniku lahko poda izvrsni odbor ali 10% 6lanov drustva.

Tajnik druslva
42. Elen
Dru5tvo ima tajnika.

Za tajnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuie pogoje za tainika po sistemizacii
delovnih mest strokovne sluzbe. Tajnik sklene delovno razmerje za nedoloden das s
polnim delovnim 6asom s pogodbo o zaposlitui, ki jo na osnovi sklepa lO za drugtvo
podpise predsednik drustva.
43. dlen

Tajnik

je za svoje delo odgovoren izvdnemu odboru. Tajnik opravlja

predvsem

naslednje naloge:
skupai s predsednikom skrbi za izvajanje programa dela drustva,

-

skupai

s

predsednikom organizira, vodi

in je odgovoren za

izvajanje

materialno-fi nandnega poslovanja drultva,

skupaj s predsednikom usklajuje in skrbi za pravodasno izvaianje sklepov
zbora dlanov, izvrsnega odbora in drugih organov
-..
predlaga predsedniku drustva, da zadr,i izvrsitev sklepov organov drustvF,, za
katere meni, da so v nasprotiu z aktidruitva oz. niso v skladu s

drugtva,

predpisi,
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predsednikom pripravlja gradivo oz. zagotavlja pripravo gradiv za
seje organov drustva,
koordinira delo organov drustva,
vodi, organizira in nadzira delo strokovne sluibe dru5tua,
predlaga sistemizacio delovnih mest strokovne sluzbe,
opravlia druge naloge, za katere tako doloiajo ta Pravila ali drugi akti drustva
oz. za katere ga pooblasti izv6ni odbor in predsednik drustva.

skupaj

Strokovna sluiba
44. dlen
Drustvo ima lahko poleg tajnika zaposlene 5e druge delavce, ki opravliajo strokovne,
administrativne, tehnidne in druge naloge za drustvo. Ce ima drustuo zaposlene ved
kot tri osebe, ustanovi strokovno sluzbo.

45.6len
Sredstua za delo strokovne sluzbe zagotavlja druitvo v finanenem nadrtu.
Delavci v strokovni sluzbi sklenejo delovno razmerje na podlagi pogodbe o zaposlitui
v skladu s kolektivno pogodbo za delavce na podrodju zdravstva in socialnega
varstva.
Pogodbo o zaposlitvi za drustvo z delavci strokovne sluzbe podpiseta predsednik in
tainik druStva.
V. JAVNOST DELA DRUSTVA

46. dlen
Delovanje in poslovanje drustua je javno.
Obvesdanje 6lanov drustva in javnosti mora biti pravodasno, objektivno in razumljivo.

47. 6len

Vsi 6lani drustva imajo pravico biti obvesdeni o delu in poslovanju druitva in vseh
njegovih organov.
Seje organov dru5tva so iavne, razen sej disciplinske komisije.

Clane drustua se obveS6a tako, da so zapisniki sei vseh organov, razen disciplinske
komisije, na vpogled vsem dlanom.
Clani drugtva lahko zahtevajo v ustni ali pisni obliki informacije od organov drustva ali
predsednika drustua o zadevah, kijih zanimajo, odgovor pa morajo prejeti v roku 15
dni od predloZene zahteve.

V

skladu

z

dolodili Zakona

o

drustuih

se predsednik kot zastopnik drugtva-z- .

neomejenimi pooblastili vpise v register pri pristojni upravni
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48. dlen
Sir.ia javnost se obvesda o delu drustva tako, da so seje organov drustva javne,
razen seje disciplinske komisie ter tako, da se informacija o sklepih, pomembnih za
6irso javnost, pos.eduje preko sredstev javnega obve$danja.

49.6len
Za obves6anje Elanov drustva in javnostije odgovoren predsednik drustua in tajnik.

VI. FINANENO IN MATERIALNO POSLOVANJE
50. elen

Drustvo pridobiva sredstua za svoje delovanje, izvajanje programov in nalozbe v
osnovna sredstua in njihovo vzdrZevanje:
'1. iz dlanarine,
2. iz naslova materialnih pravic in lastne dejavnosti,
3. z darili, volili,
4. s prispevki donatorjev in sponzorjev.
5. iz proradunskih in drugih javnih sredstev,
6. iz sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v

7.

f.

RS,
iz sredstev drugih Fundacij, skladov in ustanov,
iz drugih virov.

lzvnini odbor upravlja in razpolaga s finandnimi sredstui v skladu s finanenim nadrtom
in programom dela drugtua.
Drugtvo dohodke iz vseh virov in lastnih dejavnosti trajno namenia za uresni6evanje
svojih ciljev in nalog in jih ne deli med dlane.
51. dlen
Skladno s predpisi drustvo opravlia pridobitne dejavnosti, kiso povezane z namenom
in nalogami drustua.
Drustuo lahko poveri neposredno opravljanje pridobitne deiavnosti s svojimi sredstui
drugim osebam na podlagi najemne ali podobne pogodbe.

Ce druitvo pri neposrednem opravljanju pridobitne dejavnosti ustuari presezek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izv4ante dejavnosti, za katero ie bilo
ustanovljeno.

52.6len
Drustvo sestavlja in vodi finandno dokumentacijo in izkazuje podatke skladno.z
dolodili Zakona o invalidskih organizacijah in s predpisinimi radunovod;kiini:',,
14

"'

standardi, kar uredi v posebnem pravilniku.
53. dlen
Finandno poslovanje drustua poteka preko transakcijskega raduna. Odredbodajalce podpisnike finandnih nalogov dolodi izvrgni odbor dru6tva.

Drugtuo mora zadasne presezne prilive sredstev, ki jih Ee ne more uporabiti za
uresnid€vanje programa drustua, nalagati pri banki, ki ima dovoljenje Banke
Slovenije za poslovanje.
54. dlen

Osebni prejemki

iz

naslova delovania posameznikov

pravilniku.

se urejajo v

posebnem

VII. PRENEHANJE DRUSTVA
55. dlen

Drustvo lahko preneha na podlagi sklepa zbora dlanov o prenehanju ali na podlagi
zakona.

V sklepu o prenehanju je treba doloiiti ime po dejavnosti sorodnega drustva,
katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese vse premozenje drustva.

na

O sklepu o prenehanju drustua mora predsednik drustva naipozneje v 30 dneh po
sprejemu obvestiti pristojni organ, ki vodi register druitev.
Lastnina druitua, ki je bila pridobl.tena v 6asu, ko je imelo drustvo status invalidske
organizacije, ob njegovem prenehanju preide v delezu, ki ga je prispevala Fundacija
za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij Republike Slovenije v last te
fundacije.
56. dlen

Na podlagi zakona drugtuo preneha, de dejansko preneha delovati, ali de deluje v
nasproiju s pravnim redom Republike Slovenije.
Steje se, da druEtvo preneha delovati, de se Stevilo dlanov zmanjsa pod 3.
VIII. PREHODNE IN KONENE DOLOEBE
57. dlen

Vsi aKi drugtva morajo biti usklajeni s temi Pravili najkasnej e do 31. 12. 2016.
58. dlen
Dolodila teh Pravil, kise nanasajo na volitue dlanov organov drustva, se zadnejo
uporabljati pri prvih naslednjih rednih volitvah.

59. dlen
15

Ta Pravila zadnejo veliatiz dnem sprejema na zboru dlanov druStva.

60.6len
Razlago dolodb teh pravil daje zbor dlanov, v obdobju med dvema sejama zbora
dlanov pa daje razlago lzvrsni odbor, ki iih nato predlozi v potrditev zboru dlanov na
prvi naslednjiseji.
61. 6len
uveljavituijo teh Pravil prenehajo veljati pravih Medobdinskega drustva slepih in
slabovidnih Celje, sprejeta na obdnem zboru dne 28. 3. 2011.

Z

Stev.:366/2016
Datum: 20.10.2016

Edvard Vodeb
Predsednik MDSS Celje
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