
Na podlagi 4. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, 61/2006) je ustanovni občni zbor 
dne 31.08.2006 sprejel naslednji  

STATUT
DRUŠTVO ZA KAKOVOST ŽIVLJENJA

SENA

I. TEMELJNA NAČELA

1. člen
Ime društva se glasi: Društvo za kakovost življenja SENA (v nadaljnjem besedilu društvo).

2. člen
 Je  samostojno,  prostovoljno  in  nepridobitno  združenje  fizičnih  oseb,  ki  z  ljubiteljskim 
delovanjem  uresničujejo  svoje  interese  na  področju  kulture,  izobraževanja,  športa, 
spoznavanja domovine in sveta in bogatenja lastne osebnosti ter s tem prispevajo k bogatenju 
in kakovostnejšemu življenju  v svojem ožjem in širšem okolju. 
Sedež ima v  Bistrici ob Dravi.

3. člen
SENA ima svoj pečat, ki je pravokotne oblike, dimenzije 43 mm X 23 mm.
Na pečatu je izpisano ime Društvo za kakovost življenja SENA.

4. člen
Prepoznavnost imena :
S – sodelovanje
E- enakopravnih
N- neodvisnih
A-aktivnih članov društva za izboljšanje kakovosti življenja.
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5. člen
Društvo je  pravna oseba zasebnega prava.  Zastopa ga predsednik društva.in  po njegovem 
pooblastilu pooblaščenec predsednika društva. V primeru odsotnosti obeh, je pooblaščenec 
tajnik društva.

6. člen
Delo Društva  in njegovih organov je javno.
Društvo obvešča svoje člane:

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Društva,
- preko sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela in o delu Društva odgovoren predsednik društva.

II. NAMEN IN NALOGE

7. člen
Osnovni  namen  Društva  je  razvijanje  ljubiteljskih  kulturnih,  športnih,  izobraževalnih 
dejavnosti  s  spodbujanjem  kulturne  ustvarjalnosti,  športne  ustvarjalnosti,  vzgoje  in 
izobraževanja;  s  posredovanjem  in  varovanjem  kulturnih  in  športnih  vrednot;  s 
posredovanjem izobraževanja, z gojenjem medosebnih vezi, s povezovanjem enako mislečih 
v domovini in tujini, s spoznavanjem dežel, ljudi in običajev, vzpodbujanje pomoči drugim in 
z  bogatenjem  znanja   članov  društva  in  zainteresirane  javnosti  in  vzpodbujati  aktivno 
državljanstvo.

8. člen
Osnovni namen iz 7. člena Društva uresničuje z/s:

- zagotavljanjem  pogojev  za  izvajanje  kulturnih, 
športnih in izobraževalnih programov,
- organiziranjem kulturnih,  športnih in izobraževalnih 
prireditev,
- izvajanjem  kulturno  -  izobraževalnih  in  vzgojnih 
programov,
- omogočanje  članom  društva  do  kreativnega 
izražanja,
- izvajanjem  športnih,  športno  –  izobraževalnih 
programov,
- povezovanjem ljubiteljskih kulturnih ustvarjalcev,
- povezovanjem ljubiteljev športa,
- povezovanjem  ljudi  na  področju  izobraževanja  in 
vzgoje,
- omogočati članom društva dostop do izobraževanj,
- sodelovanjem s sorodnimi društvi doma in v tujini,
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- podeljevanjem  priznanj  za  dosežke  na  področju 
kulture, športa in izobraževanja, osebne rasti,
- obveščanjem javnosti o svojem delovanju,
- povezovanjem  v  zveze  kulturnih  društev  in 
organizacij,
- povezovanjem  v  zveze  športnih  društev  in 
organizacij,
- povezovanja v društva civilne inciative,
- povezovanjem  z  izobraževalnimi  centri  in 
organizacijami,
- organiziranjem  izobraževanja  na  področju  sodobne 
informacijske tehnologije,
- z dvigovanjem kvalitete na področju kulture, športa 
in dopolnilnega izobraževanja ljudi, predvsem mladine,
- prirejanjem športnih iger in udeležbo le-teh,
- organizacijo  pohodništva,  izletov,  izobraževalnih 
aktivnosti v sodelovanju s Planinsko zvezo  Slovenije, planinskimi društvi, mladinskimi 
centri, društvi, organizacijami doma in v tujini in predstavniki civilne družbe,
- zagotavljanjem  množičnosti  kulture,  športa  in 
izobraževanja, 
- propagando in založniško društveno dejavnostjo  na 
področju kulture, športa in izobraževanja, aktivnega državljanstva.

Društvo ima lahko svoj klubski prostor v katerem se člani vsakodnevno družijo.

III. ČLANSTVO

9. člen
Vsakdo, ki sprejema statut Društva, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane 
član Društva.
Člani Društva so lahko tudi osebe mlajše od 15 let.
Če se v Društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti, podpiše pristopno izjavo 
njegov zakoniti zastopnik, od mladostnikovega 7. leta do dopolnjenega  15. leta starosti pa 
mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v Društvo podati pisno soglasje. Članstvo v 
Društvu je prostovoljno.

10. člen
Pravice članov Društva so:
Da sodelujejo na občnih zborih in drugih organih društva.
Da volijo in so voljeni v vse organe društva.
Da dajejo predloge  in vlagajo pritožbe na vse organe društva.
Da se seznanijo s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim 
poslovanjem. 
Da se poslužujejo ugodnosti, ki jih članom nudi društvo.
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Dolžnosti članov so:
Izvrševanje nalog, ki jih določa statut in sklepi organov društva.
Da polnoletni člani redno plačujejo članarino, ki velja za obdobje 12 mesecev od dneva 
vključitve.
Aktivno sodelujejo in s svojim delom po programu društva prispevajo k uresničevanju ciljev 
in varujejo ugled društva.

Članske ugodnosti
Član društva uveljavlja pravice do dopustov in drugih članskih ugodnosti na podlagi članske 
izkaznice in dokazila o plačani članarini.

11. člen
Članstvo v Društvu preneha:

- s prostovoljnim izstopom
- s črtanjem
- z izključitvijo
- s smrtjo
- s prenehanjem društva.

Član prostovoljno izstopi iz Društva, če upravnemu odboru ali predsedniku Društva pošlje 
pisno izjavo o izstopu. Člana iz Društva črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne 
plača članarine v tekočem letu.  O izključitvi  člana iz Društva, zaradi disciplinskih kršitev 
navedenih v 23. členu statuta Društva, odloča častno razsodišče s sklepom društva.

12. člen
Pravice in dolžnosti članov Društva so:

- da varujejo ugled društva,
- da spoštujejo statut društva,
- da uresničujejo sklepe organov društva,
- do sooblikujejo in uresničujejo program društva,
- da  si  prizadevajo  za  pridobitev  finančnih  in 
materialnih sredstev za delo društva ter sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva,
- da so seznanjeni z delovanjem društva in njegovim 
finančno materialnim poslovanjem,
- da volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih društva,
- da  predlagajo  in  sprejemajo  nagrade  in  priznanja 
kateregakoli organa društva,
- da redno plačujejo članarino,
- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane 
društva.

Mladoletni  člani  društva  do  starosti  15  let  so  oproščeni  plačevanja  članarine  in  nimajo 
pravice, da volijo oziroma so izvoljeni v organe Društva.

Člani Društva so lahko:
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• AKTIVNI ČLANI
• PODPORNI ČLANI
• ČASTNI ČLANI

Aktivni člani: aktivni: aktivni v upravnem odboru, sekcijah in komisijah
Podporni člani: s vključevanjem  v društvo podpirajo delo društva in s finančnimi prispevki 
pomagajo društvu.
Društvo ima tudi častne člane in simpatizerje:
Simpatizerji so fizične ali pravne osebe, ki simpatizirajo z delom društva in s finančnimi 
prispevki pomagajo društvu.

Pravice in dolžnosti častnih članov in simpatizerjev so:
• Varujejo ugled društva.
• Ne volijo in niso voljeni v organe društva.
• Ne plačujejo članarine.

Član Društva je lahko tudi tuj državljan. Pravice in dolžnosti tujca so enake kot veljajo za 
člane v 9., 10., 11. in 12. členu.

Društvo  ima  tudi  častne  člane.  Naziv  častnega  člana  lahko  pridobi  član  društva,  ki  ima 
posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana lahko podeli društva 
tudi  nečlanu,  ki  ima  velike  zasluge  na področju dejavnosti  društva.  Naziv častnega  člana 
društva podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv 
častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

IV. ORGANI DRUŠTVA

13. člen
Organi Društva so:

- občni zbor
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- častno razsodišče

14. člen
Občni zbor
Občni zbor je najvišji organ Društva, ki ga sestavljajo vsi člani.

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. 
Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali 
na zahtevo 1/3 članov Društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 
dni od sprejema zahteve  za sklic.  Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v 
predpisanem roku,  ga skliče  predlagatelj,  ki  mora  predložiti  tudi  dnevni  red  z  ustreznimi 
materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
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15. člen
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani Društva seznanjeni 
najmanj 10 dni pred sklicem.

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj več kot polovica aktivnih članov  Društva. Če 
občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je občni zbor 
sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Glasovanje  je  praviloma  javno,  lahko  pa  se  na  samem zasedanju  odločijo  za  tajni  način 
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.

16. člen
Naloge občnega zbora:

- sklepa o dnevnem redu
- sprejema, spreminja statut in druge akte društva
- sprejema program dela društva
- sprejema finančni načrt in zaključni račun
- voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter 
člane UO, NO in častnega razsodišča
- odloča o višini članarine
- odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in častnega 
razsodišča
- odloča  o  vključevanju  in  sodelovanju  z  drugimi 
sorodnimi organizacijami
- dokončno odloča o izključitvi člana iz društva
- odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in 
člani društva v skladu z namenom in cilji društva
- odloča o nakupu in prodaji nepremičnin
- sklepa o prenehanju društva

Posamezni predlogi za razpravo morajo biti občnemu zboru v pisni obliki poslani upravnemu 
odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. Dnevni red mora biti z vabilom za občni 
zbor poslan članom Društva najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

O delu  občnega  zbora  se  vodi  zapisnik,  ki  ga  podpišejo  predsedujoči,  zapisnikar  in  dva 
overitelja.

17. člen
Upravni odbor
Upravni  odbor  je  izvršilni  organ  občnega  zbora,  ki  opravlja  organizacijska,  strokovno 
tehnična  in  administrativna  dela  ter  vodi  delo  društva  med  dvema  občnima  zboroma  po 
programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.
Upravni  odbor  šteje  neparno  število  članov.  Minimalno  število  je  3.  Sestavljajo  ga 
predsednik, tajnik in blagajnik ter ostali izvoljeni člani. Upravni odbor se sestaja po potrebi 
najmanj dvakrat letno.
Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 leta.
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18. člen
Naloge upravnega odbora so:

- sklicuje občni zbor
- skrbi za izvrševanje programa dela društva
- pripravlja predloge aktov društva
- pripravi  predlog  finančnega  plana  in  zaključnega 
računa
- skrbi za finančno in materialno poslovanje društva
- upravlja s premoženjem društva
- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva 
in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

19. člen
Upravni  odbor  dela  na  sejah,  ki  jih  sklicuje  predsednik  društva,  v  njegovi  odsotnosti  pa 
podpredsednik ali tajnik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov.
Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov 
in predsednika komisij  določi upravni odbor. Člani komisije  so lahko le člani  društva.  Za 
svoje  delo  so  komisije  odgovorne  upravnemu  odboru.  Izjemoma  lahko  društvo  povabi  k 
sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

20. člen
Društvo  lahko  ustanovi  tudi  sekcije.  Sekcije  so  metode  dela  društva  organizirane  po 
interesnem  principu  članov  društva.  Sekcijo  ustanovi  upravni  odbor  na  pobudo  članov 
društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

21. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni  odbor  spremlja  delo  upravnega  odbora  in  drugih  organov  društva  ter  opravlja 
nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča 
občnemu zboru, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz dveh članov in predsednika, ki jih izvoli občni zbor. Člana in 
predsednik  nadzornega odbora  ne  morejo  biti  obenem člani  upravnega odbora.  Lahko pa 
sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če 
sta na seji oba člana in predsednik. Veljavne sklepe sprejema z vsemi prisotnimi.
Mandatna doba članov in predsednika nadzornega odbora je 4 leta.

22. člen
Častno razsodišče
Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo 4-ih let. Sestavljajo ga trije člani in dva 
namestnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih 
zahtev članov ali organov društva.
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Častno  razsodišče  vodi  postopek  in  izreka  disciplinske  ukrepe  v  skladu  z  disciplinskim 
pravilnikom.  

23. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče, so naslednje:

- kršitve določb statuta
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v 
društvu 
- neizvrševanje sklepov organov društva
- dejanja, ki kadarkoli škodujejo ugledu društva.

24. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče 
častno razsodišče, so:

- opomin
- javni opomin
- izključitev.

Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor, kot 
drugostopenjski organ.

25. člen
Predsednik Društva
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami 
v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4-ih 
let.

Predsednik  je  odgovoren  za  delovanje  društva  v  skladu  s  statutom  in  pravnim  redom 
Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

26. člen
Tajnik Društva
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi 
društva  skrbi  tajnik  društva,  ki  ga  izvoli  občni  zbor  za  dobo  4-ih  let.  Za  svoje  delo  je 
odgovoren občnemu zboru.
Ker društvo izpolnjuje vsaj dve merili 26. člena zakona o društvih, se opredeljuje za vodenje 
enostavnega knjigovodstva.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 

27. člen
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Viri dohodkov:
- članarina
- darila, volila
- dohodek iz dejavnosti Društva 
- iz naslova materialnih pravic
- prispevki sponzorjev
- javna sredstva
- drugi viri.

Če Društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora 
porabiti  za izvajanje dejavnosti,  za katero je bilo ustanovljeno. Društvo lahko neposredno 
opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon. 
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društva ter se lahko opravlja v 
obsegu, potrebnem za njihovo doseganje. 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

Društvo lahko opravlja stransko pridobitno dejavnost:
• z najemnino od lastnih premičnin in nepremičninskih sredstev
• z  organizacijo  društvenih,  športnih,  kulturnih  in  izobraževalno  informativnih 

prireditev.
• Z organizacijo izletov po območju občine, regije, države ali tujine.
• Ostale dejavnosti, ki izhajajo iz osnovne aktivnosti društva.

28. člen
Društvo lahko  poveri  neposredno opravljanje  pridobitne  dejavnosti  z  društvenimi  sredstvi 
drugim osebam na temelju zakupne ali sorodne pogodbe. 
Društvo  razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki 
jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejemajo 
zaključni račun.

29. člen
Letno poročilo o poslovanju mora Društvo predložiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje 
in objavljanje podatkov, (Agenciji republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve – 
AJPES), do zadnjega dne v mesecu marcu tekočega leta.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo,  gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki 
jih Društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

30. člen                                                              
Podpisniki finančnih in materialnih listin se določijo s sklepom upravnega odbora.
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.
Blagajnik vodi  finančno in materialno  poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in 
materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
Društvo  ima svoj transakcijski račun pri banki.

31. člen
Delo blagajnika je javno.
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Vsak  član  društva  ima  pravico  vpogleda  v  finančno  in  materialno  dokumentacijo  in 
poslovanje društva.

Za  pomoč  pri  urejanju  finančno  materialnih  zadev  lahko  zaposli  društvo  finančnega 
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

32. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventurno 
knjigo.
Premično  premoženje  se  lahko  kupi  ali  odtuji  le  na  podlagi  sklepa  upravnega  odbora. 
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA 

33. člen
Društvo lahko preneha:  

- po volji članov
- s pripojitvijo
- s stečajem
- na podlagi uradne odločbe o prepovedi delovanja

34. člen
Po volji članov preneha delovanje društva na osnovi sklepa, ki ga sprejme občni zbor in s 
katerim se prenese premoženje društva po poravnavi vseh obveznosti na društvo s podobnimi 
cilji.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

35. člen
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha delovati ali če s svojim delovanjem 
meri na protipravno rušenje ustavne ureditve, na izvrševanje kaznivih dejanj ali spodbuja k 
narodni,  rasni,  verski  ali  drugi  neenakopravnosti  ter  razpihuje  narodno,  rasno,  versko ali 
drugo sovraštvo in nestrpnost oz. spodbuja k nasilju in vojni.

Spremembe in dopolnitve statuta se sprejmejo po enakem postopku kot sprejetje le tega.

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne, 31.08.2006 in vstopi v veljavo, ko ga potrdi 
Upravna enota Ruše.
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