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Na podlagi 8 in 9 člena Zakona o društvih (Ur. l. RS št. 64/11), v povezavi  z Zakonom o 

humanitarnih organizacijah (Ur. l. RS št. 98/2003), je skupščina Društva psoriatikov Slovenije 

dne   23.3.2013  sprejela sklep o spremembah in dopolnitvah Pravil društva, ki se glasijo  

PRAVILA DRUŠTVA PSORIATIKOV SLOVENIJE 

 I. IME, SEDEŽ IN STATUS DRUŠTVA 

                                                                     1. člen 

Ime društva je: Društvo psoriatikov Slovenije, /v nadaljevanju "društvo"/. 

                                                                     2. člen 

Sedež društva je: Engelsova ulica 6, 2000 Maribor.                                                             

Sedež društva se lahko spremeni s sklepom  skupščine društva in se o tem obvesti registrski 

organ.                  

                                                                    3. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava, ki posluje po določilih teh pravil, skladno z 

Zakonom o društvih, Zakonom o humanitarnih organizacijah in pravnim redom Republike 

Slovenije. Delovanje društva je javno.  

                                                                    4. člen 

Društvo ima svoj znak in pečat. Znak društva je stilizirana podoba sonca z žarki in žensko 

figuro. Pečat društva je krog s premerom 3 cm. Sredi kroga je stilizirana podoba sonca z žarki, 

okrog pa napis: Društvo psoriatikov Slovenije.                                                                      

Podružnice imajo žig z opisom iz prejšnjega odstavka z navedbo imena podružnice. 

                                                                    5. člen 

Društvo deluje na območju Republike Slovenije.                                                                        

V primeru, ko je na določenem območju (regiji) več kot 10 članov, se lahko ustanovi 

podružnica  društva, ki ni samostojna pravna oseba. Ime podružnice mora poleg imena 

društva vsebovati tudi ime podružnice. Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, ki 

je obenem tudi predsednik predsedstva društva. 

                                                                   6. člen 

Društvo se lahko včlani tudi v druge zveze društev  oziroma mednarodne zveze društev, 

katerih namen je razvijati pomoč telesno in zdravstveno prizadetim pri njihovi rehabilitaciji, z 

vključevanjem v delovno in življenjsko okolje ali na znanstveni podlagi. 
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II. NAMEN, NALOGE, CILJI IN DELOVANJE DRUŠTVA 

                                                                  7. člen 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno humanitarno združenje fizičnih oseb, ki se 

združijo vanj zaradi skupno določenega namena, opredeljenega v teh pravilih.                                                                                    

                                                                  8. člen 

Osnovni namen društva je organizirano reševanje problemov, s katerimi se srečujejo člani 

prizadeti s psoriazo, zastopanje njihovih interesov v delovnem in življenjskem okolju, 

predvsem pa v organizacijah s področja zdravstva, s ciljem, da se čim uspešneje organizira in 

izvaja zdravljenje in zmanjšujejo negativni učinki psoriaze v vseh pojavnih oblikah, zlasti pa 

tudi v razmerju PRIZADETI -OKOLJE. 

                                                                  9. člen 

Društvo uresničuje svoje cilje zlasti z naslednjimi nalogami: 

 Z organiziranjem članov obolelih za psoriazo in simpatizerji, ki pokažejo interes za 

društvo, 

 S prirejanjem strokovnih predavanj društva o zdravljenju psoriaze in o reševanju 

strokovnih vprašanj v zvezi s tem, 

 S povezovanjem in vzdrževanjem stikov društva z institucijami s področja zdravstva 

in humanitarnih pomoči doma in v tujini, 

 S povezovanjem in vzdrževanjem stikov društva z organizacijami psoriatikov v tujini, 

 Z dajanjem pobud in z organiziranjem pomoči članom društva pri širjenju in 

zagotavljanju materialnih pogojev zdravljenja psoriaze, 

 Z dajanjem pobud za znanstveno raziskovalno delo na področju psoriaze, 

 Z izdajanjem glasila društva, 

 Z vključevanjem članov društva v vse oblike dejavnosti društva oziroma v vsebino 

delovanja društva. 

 Z lajšanjem socialnih in psihosocialnih stisk in težav članov društva, 

 S preprečevanjem poslabšanja zdravstvenega stanja članov – oseb s kronično 

boleznijo »PSORIAZA«, 
 Z organizacijo društvenih prireditev. 

                                                                10. člen 

Društvo deluje po načelih enakopravnosti članov, amaterizma in humanitarne solidarnosti in 

se v okviru svojega delovanja dogovarja o konkretni programski zasnovi, kadrovski oziroma 

članski politiki, o sodelovanju doma in v tujini, o založniški dejavnosti društva, informativni 

dejavnosti društva, ter o politiki financiranja društva. 
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III. ČLANSTVO - NASTANEK, PRENEHANJE, PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

                                                                 11. člen 

 

Združevanje v društvu je prostovoljno. Vsakdo lahko postane član društva in v društvu deluje 

pod pogoji, ki jih društvo določi v Pravilih društva.  Delovanje v društvu temelji na 

enakopravnosti članstva.  

Društvo s svojim delovanjem ne bo delovalo politično, ne bo orodje v rokah politikov, 

političnih strank ali sindikatov,  ne bo orodje v rokah farmacevtov in njihovih združenj in 

društvo izključuje kakršnokoli delovanje z namenom osebnega okoriščanja ali delovanja v 

korist tretjega ter pridobivanja nezakonitih ugodnosti. 

  

                                                                 12. člen 

Član društva lahko postane : 

 Polnoletna oseba, obolela za psoriazo, 

 Mladoletna oseba obolela za psoriazo do dopolnjenega sedmega leta starosti pristopno 

izjavo podpiše njen zakoniti zastopnik, za osebo od sedmega do dopolnjenega 15 leta 

starosti pa mora zakoniti zastopnik podati pisno soglasje.  

 Pravice in dolžnosti mladoletnikov so:                                                                              

- da imajo posvetovalni glas                                                                                             

- da niso voljeni v organe društva                                                                                         

- da za svoje delo v društvu sprejmejo pohvale in priznanja s strani organov društva     

- da lahko dajo pobude in predloge o delu društva organom društva. 

 Simpatizer - polnoletna oseba, ki ni obolela za psoriazo, če glede na humanitarni 

značaj društva želi v njem aktivno delovati. 

Član postane oseba, ki predloži pisno izjavo, z navedbo, da sprejema pravila društva in sicer z 

dnem vpisa v evidenco članstva ter plača članarino. 

                                                                 13. člen 

Častni član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, če tako odloči skupščina društva.                                                              

Status častnega člana lahko podeli skupščina društva članom, ki imajo izredne zasluge pri 

uresničevanju nalog društva oziroma fizičnim osebam pri zdravljenju psoriaze, ali na 

področju zdravstveno raziskovalnega dela s področja psoriaze.                                                        

Pravice in dolžnosti častnega člana so enake kot pravice ostalih članov, ne plačujejo članarine. 

                                                                 14. člen 

Pravice članov so: 

 da se udeležujejo sej skupščin društva in njenih organov, 

 da s svojimi delegati volijo in so voljeni v organe društva, 
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 da volijo delegate, ki zastopajo društvo, 

 da sodelujejo v odločanju o vseh vprašanjih s področja dela društva, 

 da se medsebojno dogovarjajo in usklajujejo stališča pri pripravi in izvajanju programa 

dela, 

 da sodelujejo ob akcijah, ki so zasnovane na osnovi dogovorov v društvu, 

 da so obveščeni o delu vseh organov društva, da o tem dajejo svoje mišljenje in 

predloge za izboljšanje načina in vsebine dela društva, 

 da sodelujejo pri delu organov društva, 

 da koristijo sredstva društva, ki jih v skladu s programom dela zagotavlja društvo, 

 da so seznanjeni s finančnim materialnim poslovanjem društva. 

Dolžnosti članov so: 

 da se ravnajo po pravilih društva, 

 da aktivno sodelujejo pri izvajanju nalog društva, 

 da sodelujejo v akcijah društva, 

 da pomagajo uresničevati sklepe in dogovore društva, 

 da redno poravnajo članarino. 

                                                                 15. člen 

Članstvo v društvu preneha: 

 Na podlagi prostovoljne pisne izjave člana o izstopu, 

 Z izbrisom, na podlagi ugotovitve, da član dve leti (zaporedoma) ni plačal članarine ali 

da je umrl, izbris opravi predsedstvo, 

 Z izključitvijo na podlagi pravnomočnega disciplinskega ukrepa, 

 Disciplinski ukrep izključitve se lahko izreče zaradi:  

o Grobe kršitve pravil društva oziroma ravnanja, ki je nasprotno namenom in 

ciljem društva, 

o Delovanja, ki očitno znatno škodi materialnim koristim ali ugledu društva, 

o Povzročanja nestrpnosti, prepirov ali nedelovanja v društvu, 

o Drugega ravnanja, ki po svoji obliki ali vsebini znatno škoduje društvu. 

                                                                 16. člen 

Sklep o prenehanju članstva z  izbrisom sprejme predsedstvo društva; sklep o prenehanju z 

izključitvijo pa sprejme disciplinsko razsodišče.                                                                                 

Zoper sklep o prenehanju ali izključitvi lahko prizadeti član vloži v roku 30 dni pritožbo, o 

kateri dokončno odloči predsedstvo društva na svojem prvem naslednjem sklicu. 

 

IV. UPRAVLJANJE DRUŠTVA 

                                                                 17. člen 

Organi društva so: 

 Skupščina, 
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 Predsedstvo s sekretariatom, 

 Strokovno organizacijska komisija, 

 Nadzorni odbor, 

 Disciplinsko razsodišče, 

 Izdajateljski svet, 

 Uredniški odbor 

 

Mandat članov vseh organov je štiri leta.                                                                                

Seje vseh organov so javne.                                                                                                         

O razrešitvi odloča isto volilno telo, kot je odločalo o izvolitvi. Če način volitve (javno - 

tajno)   ni izrecno določen, ga določi volilno telo samo. Razrešitev se izvede na enak način, 

kot je bila izvedena izvolitev. Če ni izrecno drugače določeno, odločajo organi z večino 

glasov najmanj polovice vseh članov. 

Skupščina 

                                                                 18. člen 

Skupščina je najvišji organ Društva psoriatikov Slovenije.                                           

Skupščino sestavljajo delegati podružnic. Vsaka verificirana podružnica delegira 1 delegata 

na 50 članov. Člani predsedstva imajo vse pravice in dolžnosti delegatov, razen odločanja o 

zadevah, ki se nanašajo na njihovo delo in razrešnice.                                                            

Člani nadzornega odbora in disciplinskega razsodišča prisostvujejo skupščini brez pravic 

odločanja, v kolikor niso delegati. 

                                                                 19. člen 

Pravice in dolžnosti delegatov izhajajo iz pravic in dolžnosti članov društva. Delegati so za 

svoje delo v skupščini društva odgovorni svoji podružnici, kateri so dolžni sporočiti stališča, 

ki so jih zavzeli v delu skupščine. 

                                                                 20. člen 

Skupščina sprejme v začetku svojega dela poslovnik, s katerim določi organizacijo in potek 

dela skupščine in njenih organov. 

                                                                 21. člen 

Skupščina lahko zaseda redno ali izredno. Redno zasedanje je vsako leto.                           

Sklic skupščine mora biti razglašen najmanj 15 dni prej z objavo dnevnega reda in z 

gradivom. 

                                                                 22. člen 

Izredno skupščino skliče predsedstvo na lastno pobudo, na pobudo nadzornega odbora ali na 

pisni predlog 1/3 vodij podružnic društva.                                                                                  

Če predsedstvo ne skliče izredne skupščine v 30-tih dneh potem, ko je prejelo zahtevo za 
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sklic, skliče izredno skupščino nadzorni obor društva oziroma predlagatelj.                     

Izredna skupščina obravnava samo vprašanja, zaradi katerih je bila sklicana. 

                                                                 23. člen 

Skupščina je sklepčna, če je navzočih najmanj polovica delegatov podružnic:                      

Skupščina sprejema odločitve z večino glasov navzočih delegatov, razen ob sprejemanju ali 

spremembi pravil in ob volitvah organov skupščine društva ter o prenehanju društva, ko je 

potrebna dvotretjinska večina glasov navzočih delegatov. Glasovanje je praviloma javno.  

 

Če ob uri sklica skupščina ni sklepčna,  začne delo po 30 minutah ne glede na sklepčnost in 

odloča z večino glasov prisotnih delegatov. 

                                                                 24. člen 

Skupščino odpre predsednik društva in jo vodi, dokler skupščina ne izvoli delovnega 

predsedstva. Skupščina izvoli tudi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi tudi 

verifikacijsko, kandidacijsko in volilno komisijo ter  delovne organe skupščine društva. 

                                                                 25. člen 

Naloge oziroma pristojnosti skupščine so: 

 Sklepa o dnevnem redu, 

 Razpravlja o delu in poročilih organov ter sklepa o njih, 

 Sprejema srednjeročni in letni program dela društva, 

 Sprejema finančni načrt in poročilo o poslovanju za obdobje med dvema sklicema, 

 Sprejema, spreminja ter dopolnjuje pravila ter  splošne akte društva, 

 Odloča o pritožbah zoper sklepe svojih organov, če ta pravila in  splošni akti društva 

tako določajo, 

 Voli in razrešuje predsednika društva, predsedstvo, strokovno organizacijsko komisijo, 

nadzorni odbor in disciplinsko razsodišče, 

 Odloča o podelitvi naziva častnega člana društva, 

 Sprejema poslovnik za svoje delo, 

 Sprejema pravilnik o urejanju in izdajanju glasila Društva psoriatikov Slovenije, 

 Sprejema pravilnik o koriščenju zdraviliških kapacitet Društva psoriatikov Slovenije, 

 Izreka priznanja podružnicam in članom društva, 

 Voli  in razrešuje izdajateljski svet in uredniški odbor glasila društva, 

 Sklepa o prenehanju, preoblikovanju in združitvi društva, o spojitvi in o pripojitvi 

 Določa višino članarine, 

 Odloča o strokovnih  vprašanjih društva, skladno s temi pravili, poslovnikom in 

drugimi splošnimi akti društva. 

                                                                 26. člen 

O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva in oba 

overitelja zapisnika. 
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Predsedstvo s predsednikom in sekretariatom 

                                                                 27. člen 

Predsedstvo je kolektivni izvršilni organ skupščine, ki opravlja naloge organizacijsko - 

upravno - administrativne oziroma strokovno tehnične narave, kot tudi strokovne zadeve, če 

mu jih s sklepom izredno naloži skupščina. Predsednik predsedstva predstavlja in zastopa 

društvo v pravnem redu RS in v ta namen sodeluje z drugimi subjekti.                      

Predsedstvo je za svoje delo odgovorno skupščini. 

 

                                                                28. člen 

Predsedstvo sestavljajo: predsednik, namestniki predsednika, tajnik, izvoljeni predsedniki 

podružnic ter izvoljeni člani. Član nadzornega odbora ne more biti član predsedstva. 

Predsedstvo izvoli skupščina društva, ki določi način volitev, in sicer tako, da šteje liho 

število članov, pri čemer mora biti zastopanost državnih področij takšna, da je z vsakega 

področja (regije - podružnice) vsaj en član. Namestnike predsednika na predlog predsednika 

društva potrdi predsedstvo.   

                                                                  29. člen 

Člani predsedstva so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma. Seje predsedstva sklicuje 

predsednik po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sklic predsedstva lahko zahteva tudi tretjina 

članov predsedstva ali nadzorni odbor. Predsedstvo je sklepčno, če je na seji prisotnih večina   

članov predsedstva (iz naslova večine). Sklepi so sprejeti z večino glasov prisotnih članov 

predsedstva.                                                                                                                                  

Če predsednik predsedstva na zahtevo iz prejšnjega odstavka v 15. dneh ne skliče seje, jo 

mora sklicati predsednik nadzornega odbora. 

                                                                 30. člen 

Predsedstvo opravlja zlasti naslednje naloge: 

 Vodi društvo in izvaja sklepe skupščine ter usklajuje delo podružnic med dvema 

skupščinama, 

 Skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, kot izhajajo iz 8., 9. in 10. člena teh pravil , 

 Voli sekretariat predsedstva, 

 Pripravi poročilo o delu ter predloge za skupščino, 

 Skliče skupščino društva, 

 Imenuje začasne in  občasne komisije ter določa področje njihovih del in nalog, 

 Vodi posle, ki zadevajo evidenco članov, 

 Skrbi za materialno - finančno poslovanje in sredstva društva, 

 Pripravi predloge splošnih aktov društva in jih daje v javno razpravo med člani 

društva, 

 Usmerja in spremlja delo začasnih in občasnih komisij, 

 Pripravi predlog poslovnika o delu skupščine in predlog dnevnega reda za sklic, 

 Pripravi predloge programov dela in finančnih načrtov ter poročil in sprejema poročilo 

med sklici skupščin, 
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 Odloča o prenehanju članstva na prvi stopnji, razen če gre za disciplinsko izključitev, 

 Določa podpisnike za finančno materialno poslovanje, 

 Predlaga skupščini podelitev pohval in priznanj ter naziv častnega člana za posebne 

zasluge pri delu v društvu ali pri zdravljenju psoriaze oz. znanstveno raziskovalnem 

delu na tem področju, 

 Določa člane predsedstva, ki opravljajo funkcijo delegata, 

 Sprejema poslovnik za svoje delo, 

 Skrbi za zakonitost delovanja društva. 

 

 

Sekretariat 

                                                                 31. člen 

Sekretariat predsedstva je strokovno operativni organ predsedstva.                                              

Sekretariat predsedstva sestavljajo: predsednik društva oz. predsedstva, tajnik, (blagajnik) in 2 

ali 4 člani predsedstva. Sekretariat je organ, ki je za svoje delo odgovoren predsedstvu 

društva. 

Seje sekretariata sklicuje predsednik po potrebi. Po potrebi se na sejo sekretariata vabi tudi 

druge člane društva, ki niso člani sekretariata.                                                                               

Tajnik društva opravlja vsa administrativno - tehnična opravila za društvo, piše zapisnike 

skupščine, predsedstva in sekretariata predsedstva ter vodi evidenco članstva.                 

Blagajnik vodi evidenco o finančnem poslovanju društva ter predloge finančnih načrtov za 

realizacijo programov dela. 

Strokovno organizacijska komisija 

                                                                 32. člen 

Strokovno organizacijska komisija je kot posvetovalni organ društva. Komisijo sestavljajo 

predstavniki bolnikov in stroke.                                                                                                            

Komisijo voli skupščina društva. Je sestavljena iz lihega števila članov. Sklepi so sprejeti če 

je prisotna večina članov in če za sklep glasuje večina članov komisije.                                 

Naloge te komisije so:                                                                                                                                   

●   Priprava smernic za izdelavo strokovnega programa društva,                                               

●   Pomoč oziroma sodelovanje pri izvajanju programa,                                                                

●   Spremljanje izvajanja programa društva.                                                                                        

Za svoje opravljeno delo je odgovorna skupščini društva. 

Nadzorni odbor 

                                                                   33. člen 

Nadzorni odbor je kolektivni organ skupščine za interni nadzor društva in materialno 

finančnega poslovanja društva. 
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                                                                  34. člen 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani in dva namestnika, ki jih voli skupščina. Nadzorni odbor 

izbere izmed sebe predsednika na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik društva.   

                                                                  35. člen 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi  člani in če zanje glasuje večina. 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani predsedstva, imajo pa pravico udeleževati 

se vseh sej predsedstva, vendar brez pravice odločanja. 

 

                                                                  36. člen 

Naloga nadzornega odbora je v okviru internega nadzora spremljati delo predsedstva med 

dvema skupščinama, nadzirati izvajanje sklepov skupščine in njenih organov z vidika 

zakonitosti, namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe finančnih  sredstev društva 

in javnih sredstev društva ter zagotavljanja javnosti dela društva.                                    

Nadzorni odbor odgovarja skupščini in ji mora pisno poročati o vsakem sklicu skupščine. 

Disciplinsko razsodišče 

                                                                 37. člen 

Disciplinsko sodišče je kolektivni organ skupščine za izrekanje ukrepov zaradi disciplinskih 

kršitev članov društva po disciplinskem pravilniku društva. 

                                                                 38. člen 

Disciplinsko razsodišče sestavljajo trije člani. Izvoli ga  skupščina. Disciplinsko razsodišče 

izbere izmed sebe predsednika na svoji prvi seji, ki jo skliče predsednik društva. 

                                                                 39. člen 

Disciplinsko razsodišče vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe zaradi kršitev 

pravil društva ali drugega društvu škodljivega delovanja ali opuščanja pomembnih nalog 

članov društva. 

                                                                 40. člen 

Disciplinsko razsodišče lahko izreče članom naslednje ukrepe: 

 Javni opomin, 

 Izključitev. 

                                                                 41. člen 

Zoper odločbo disciplinskega razsodišča se lahko vloži v 30-tih dneh pritožba na predsedstvo 

društva, ki o tem odloča na prvem naslednjem sklicu. O odločitvi se obvesti prizadetega v 
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roku 30 dni.                                                                                                                               

Odločitev predsedstva o pritožbi je dokončna. 

  

V. PODRUŽNICE DRUŠTVA, ORGANI IN DELOVANJE 

                                                                 42. člen 

Podružnice društva so operativne enote društva. Ime podružnice mora poleg imena društva 

vsebovati tudi ime podružnice. Podružnico vodi predsednik oziroma vodja podružnice, po 

potrebi pa ima lahko podružnica svoj operativni odbor. Podružnica je metoda dela članstva po 

teritorialnem principu. Podružnica nima statusa pravne osebe zasebnega prava. 

                                                                 43. člen 

Podružnica deluje v okviru pooblastil predsedstva. Pri svojem delu uporablja znak in pečat 

matičnega društva z navedbo podružnice. Pečati podružnic morajo biti evidentirani pri tajniku 

društva. Podružnice niso pravne osebe in morajo delati po pravilih društva. Za svoje delo so 

podružnice odgovorne predsedstvu.  

VI. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE, PREMOŽENJE 

DRUŠTVA 

 

Viri dohodkov                                                                                                                        

                                                                  44. člen 

Sredstva za delovanje društva so: 

 Članarina in prostovoljni prispevki članov, 

 Dotacije,                                                                                                                                                                    

 Iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva, 

 Iz javnih sredstev 

 Darila, 

 Druga sredstva. 

 S prispevki donatorjev, sponzorjev... 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega finančnega načrta. Namensko 

dodeljena sredstva se lahko uporabijo samo za namene, za katere so bila dodeljena. 

                                                                 45. člen 

Premoženje društva sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot 

take vpisane v inventurno knjigo ter zemljiško knjigo na sodišču. S premoženjem društva 

upravlja predsedstvo društva. Premičnine se lahko kupijo ali odtujijo le na podlagi sklepa seje 

predsedstva. O nakupu in odtujitvi nepremičnin odloča skupščina društva. 

                                                                 46. člen 
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Materialno in finančno poslovanje se vodi v skladu s pravilnikom o finančno materialnem 

poslovanju društva ter z  veljavnimi predpisi o računovodstvu.                                               

Društvo  kot humanitarna organizacija vodi finančno poslovanje na način, da so jasno 

razvidni prihodki po posameznih namenih in odhodki za redno poslovanje, za izvajanje 

posameznih programov in za naložbe v društvu. Materialna in finančna evidenca se opravlja 

po načelih blagajniškega in materialnega poslovanja. Podatki se izkazujejo v skladu z 

računovodskim standardom za društva, s predpisi o računovodstvu.  

Društvo mora za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, izdelati letno poročilo, ki 

vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s pojasnili k izkazom ter poročilo o 

poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resničen prikaz premoženja in poslovanja društva. 

Letno poročilo za preteklo poslovno leto mora društvo do konca marca predložiti Agenciji 

Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – AJPES Maribor. Društvo mora 

letno finančno poročilo poslati v roku enega meseca pristojnemu ministru ministrstva za 

zdravje RS. 

                                                                  47. člen 

Finančno poslovanje društva se odvija preko transakcijskega računa pri poslovni banki.                               

Denarna sredstva društva vodi predsednik društva.  Računovodstvo društva vodi pogodbeni 

izvajalec (računovodski servis). 

                                                                 48. člen 

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik predsedstva in osebe, ki jih za to 

pooblasti predsedstvo društva. Odredbodajalec je predsednik predsedstva, v njegovi 

odsotnosti pa njegov namestnik (pomožni odredbodajalec). 

                                                                 49. člen 

Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno poslovanje društva. 
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VII. ZAGOTAVLJANJE JAVNOSTI (OBVEŠČANJE) 

                                                                 50. člen 

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.                                                                             

Ožjo javnost obvešča: 

 Z objavljanjem vabil in zapisnikov na oglasni deski v društvenih prostorih, 

 Z izdajanjem glasila društva "Za prostor pod soncem" 

 S tem, da so zapisniki vseh organov društva dostopni na vpogled članom društva. 

 Preko drugih medijev (elektronska pošta, internet, facebook itd.) 

Širšo javnost obvešča: 

 S tem, da so seje organov društva javne in da se lahko nanje vabi novinarje ter druge 

osebe, ki izkažejo tak interes, 

 Prek drugih sredstev javnega obveščanja. 

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.  

VIII. SPLOŠNI AKTI DRUŠTVA 

                                                                  51. člen 

V skladu s temi pravili ima društvo še naslednje splošne akte, ki jih sprejme skupščina: 

 Disciplinski pravilnik (37. člen) 

 Pravilnik o finančno-materialnem poslovanju (46. člen) 

 Pravilnik o urejanju in izdajanju glasila Društva psoriatikov Slovenije (25. člen) 

 Poslovnik za delo skupščine (20. člen) 

 Pravilnik o koriščenju zdraviliških kapacitet Društva psoriatikov Slovenije (25. člen) 

IX. PRENEHANJE DRUŠTVA 

                                                                 52. člen 

Društvo preneha delovati: 

 Po volji članov - s sklepom skupščine z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov, 

 S spojitvijo 

 S pripojitvijo 

 S stečajem 

 Na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja 37-čl- ZDru 

 Po samem zakonu, z odločbo pristojnega upravnega organa. 

                                                                 53. člen 

V primeru, če društvo preneha delovati, pripada vse njegovo premoženje po poravnavi 

obveznosti Zvezi društev in invalidnih organizacij Slovenije, razen neporabljenih sredstev iz 

proračuna, ki se vrnejo v proračun.                                                                                    
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Zastopnik društva mora upoštevati ob prenehanju 38. in 39. člen Zakona o društvih in 40. člen 

Zakona o humanitarnih organizacijah. 

                                                                 54. člen 

Če društvo izgubi status humanitarne organizacije, se neporabljena javna sredstva v ustreznih 

deležih prenesejo na financerje, ki so jih društvu dodelili. Premoženje društva ob prenehanju 

statusa humanitarne organizacije pripade fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij.  

X. ZAČETEK VELJAVNOSTI PRAVIL V SPREMENJENEM BESEDILU 

                                                                 55. člen 

Ta spremenjena pravila začnejo veljati z dnem sprejetja na skupščini društva. S tem prenehajo 

veljati pravila, sprejeta na skupščini dne 20.5.2006. 

                                                                                              Društvo psoriatikov Slovenije 

                                                                                                        Predsednica 

                                                                                                   Dragica DREMELJ 


