Na podlagi 9. in 33. člena Zakona o društvih (Uradni list RS št. 60/95) je obči zbor
Društva posvojiteljskih družin »Deteljica« dne 04. decembra 2000 sprejel

PRAVILA
DRUŠTVA POSVOJITELJSKIH DRUŽIN
»DETELJICA«

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Društvo posvojiteljskih družin »Deteljica« (v nadaljevanju društvo) je prostovoljno, neprofitno, nepolitično in
nevladno združenje, zasnovano na ustavnem načelu, da se državljani lahko za uveljavljanje svojih interesov
prostovoljno združujejo.
Društvo zastopa svoje interese pri sprejemanju strokovnih usmeritev, daje pobude in predloge za reševanje
aktualne problematike na področju posvojevanja in socialnega varstva otrok.
2.člen
Društvo deluje na območju Republike Slovenije.

II. IME IN SEDEŽ
3.člen
Ime društva je Društvo posvojiteljskih družin »DETELJICA«. Skrajšano ima je Društvo »DETELJICA«. Sedež
društva je Grablovičeva 28, 1000 Ljubljana.
Upravni odbor lahko spremeni sedež društva.
4. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
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5. člen
Društvo ima znak in žig.
Znak društva je pravokotne oblike, v katerem je emblem štiri peresne deteljice s pecljem in osno simetričnem
nakazanim kvadratom, ki simbolizira srečo v hiši ter napis »DETELJICA« Društvo posvojiteljskih družin Ljubljana.
Žig in znak društva je enake oblike kot znak društva velikost 38 x 18 mm. Žigu je dodana le številka v notranjosti
napisa in sicer od 1-3, ki pomenijo naslednje:
1. žig uporablja predsednik,
2. žig uporablja tajnik,
3. žig uporablja blagajnik.

6. člen
Društvo je prostovoljno združenje državljanov kot so, posvojitelji in posvojenci, rejniki in rejenci ter ostalih
državljanov, ki za delo v društvu izkažejo interes. V društvo se lahko včlanijo tudi vsi državljani, ki želijo strokovno,
znanstveno ali kako drugače pomagati društvu.
7. člen
Društvo ima lahko za boljše delo podružnice, ki se organizirajo po teritorialnem principu in so metoda dela
društva.
Podružnico lahko ustanovi Izvršni odbor društva po sklepu Občnega zbora. V podružnico se vključujejo člani s
stalnim prebivališčem oziroma stalnim delovnim mestom na območju katerega je ustanovljena podružnica.
Podružnica ni pravna oseba in mora delovati v skladu z določili pravil društva.
Društvo se lahko včlani v sorodne tuje ali mednarodno društvo ali združenje s podobnimi nameni in cilji.
8. člen
Delovanje društva in njegovih organov je javno.
Javnost dela se zagotavlja z javnimi sejami njegovih organov, z obveščanjem in pošiljanjem vabil članom, ter z
omogočanjem vpogleda v zapisnike vseh organov in v dokumentacijo društva.
Širšo javnost obvešča s tem, da se na sejo organov društva vabijo predstavniki medijev oziroma oseb, ki izrazijo
pismeno ali ustno tak interes. Za zagotavljanje javnosti dela društva sta odgovorna predsednik in tajnik, ki sta
tudi pooblaščena za dajanje informacij v zvezi z delom društva.
9. člen
Cilji društva so:
1. povezuje posvojiteljske in druge nadomestne družine,
2. organizira izobraževanje in pripravo bodočih nadomestnih staršev na prihod otroka v njihovo družino,
3. izvaja program Preventivne pomoči otrokom v sodelovanju z vsemi centri za socialno delo v Republiki
Sloveniji z namenom, da pripravi pare na nadomestno starševstvo,
4. sodeluje z vsemi centri za socialno delo, da lahko delavci teh centrov spoznavajo bodoče nadomestne starše
ter se tako lahko rešuje stiske otrok,
5. sodeluje z vsemi vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki se ukvarjajo s pomočjo družini in otrokom,
6. sodeluje s podobnimi tujimi združenji,
7. daje predloge in vzpodbude za reševanje problemov, s katerimi se člani srečujejo,
8. si prizadeva za izboljšanje družinskega življenja,
9. organizira razna srečanja in skupinske izlete, pohode,
10. organizira izobraževanje članov in drugih strokovnih delavcev,
11. obvešča javnost o vlogi, pomenu in specifičnosti posvojiteljske družine in ostalega nadomestnega
starševstva,
12. izdaja publikacije s področja svojega dela v skladu z veljavnimi predpisi,
13. organizacija javnih prireditev.
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III. ČLANSTVO
10. člen
Član društva lahko postane vsakdo, ki sprejema pravila in program društva, če prostovoljno poda pristopno izjavo
oziroma z vključitvijo v program Preventivne pomoči otrokom.
Če se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta, podpiše pristopno izjavo mladoletnik po predhodnem
soglasju zakonitega zastopnika.
Član društva je lahko tudi tuj državljan pod pogojem, da sprejema pravila in program društva, prostovoljno poda
pristopno izjavo oziroma se vključi v program Preventivne pomoči otrokom.
11. člen
Člani društva so lahko tudi podporni člani.
Podporni člani so lahko pravne ali fizične osebe, ki društvu pomagajo vendar nimajo enakih pravic kot redni člani.
UO društva sprejme o tem poseben sklep, v katerem določi njihove pravice in obveznosti.
12. člen
Društvo ima lahko tudi častne člane.
Častno članstvo društva je najvišje priznanje, ki ga lahko društvo podeli svojemu članu za posebne zasluge za
delo društva.
Društvo izjemoma lahko podeli to priznanje tudi drugemu občanu za izredne zasluge za delovanje društva.
Društvo podeli to priznanje na občnem zboru.
13. člen
Pravice članov društva so:
• delujejo in odločajo o delu društva,
• volijo in so lahko izvoljeni v organe društva,
• dajejo predloge in pobude za delovanje društva,
• so obveščeni o delu organov društva,
• uživajo pravice, ki jih daje društvo svojim članom.
14. člen
Dolžnosti članov društva so, da:
• izvršujejo naloge, ki so jim zaupane,
• s svojim delom izvajajo pravila društva,
• se udeležujejo občnih zborov in drugih oblik delovanja društva,
• plačujejo članarino,
• opravljajo še druge dolžnosti v skladu s pravili društva.
15. člen
Članstvo lahko preneha:
• s smrtjo,
• z izstopom iz društva,
• zaradi neplačane članarine (2 krat zaporedoma),
• z izključitvijo.
Član izstopi iz društva prostovoljno, kadar poda pisno izjavo o izstopu. Član se črta iz društva, če ne plačuje
članarine več kot 2 leti in je bil na to vsaj enkrat opozorjen.
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IV ORGANI DRUŠTVA, NJIHOVO DELOVNO PODROČJE IN MEDSEBOJNA RAZMERJA
TER MANDATNA DOBA
16. člen
Organi društva so:
• občni zbor,
• izvršilni odbor,
• nadzorni odbor in
• častno razsodišče.
Za strokovno svetovanje, za izdajanje publikacij, za organizacijo srečanj in seminarjev se lahko oblikujejo delovna
telesa (komisije, ekspertne skupine itd.), ki jih imenuje Občni zbor ali IO društva. Delovna telesa nimajo svojstva
organov društva.
17. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli vse druge organe. Sestavljajo ga vsi člani društva.
18. člen
Občni zbor odpre je lahko redni ali izredni.
Redni občni zbor sklicuje IO društva enkrat letno.
Izredni občni zbor se lahko skliče po potrebi. Skliče ga lahko IO društva na svojo pobudo, na zahtevo NO društva
ali na zahtevo 1/3 članstva. Izredni občni zbor sklepa samo o stvari za katero je bil sklican. Občni zbor mora biti
pravočasno objavljen z dnevnim redom in s potrebnim gradivom, najmanj 7 sin pred sejo. Če IO društva
izrednega občnega zbora ne skliče, ga skliče predlagatelj sam.
19. člen
Občni zbor odpre in vodi predsednik društva vse do izvolitve delovnega predsedstva. Občni zbor izvoli tudi
zapisnikarja in vse ostale delovne organe ali druga telesa.
20. člen
Občni zbor je pristojen, da:
1. sprejema pravila ter spremembe in dopolnitve pravil,
2. sprejema program dela,
3. sprejema finančni načrt in zaključni načrt,
4. razpravlja in odloča o poročilih in predlogih IO, NO in častnega sodišča,
5. odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov,
6. voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika društva ter 9 do 13 članov IO društva, 3 člane NO ter 3
člane častnega razsodišča,
7. odloča o pritožbah zoper sklepe časnega razsodišča,
8. odloča o prenehanju društva,
9. imenuje delovna telesa občnega zbora (volilna komisija, kandidacijska komisija, komisija za sklepe),
10. odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in temi pravili,
11. odloča o višini članarine.
21. člen
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Občni zbor sprejema svoje sklepe z navadno večino glasov navzočih članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovalo
več kot polovica navzočih članov, razen glede prenehanja društva, odtujitve in razdelitve premoženja, za kar je
potrebna 2/3 večina navzočih. Sklepi občnega zbora so obvezni za vse člane in organe PD.
22. člen
Volitve organov društva so praviloma tajne, občni zbor pa lahko sklene, da so javne. Način glasovanja Občni zbor
določi z javnim glasovanjem.
23. člen
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih najmanj polovica članov. Če ob predvidenem
začetku občni zbor ni sklepčen, se začetek odloži za 15 minut, na kar je občni zbor ne glede na število prisotnih,
vendar ne sme biti prisotnih manj kot 10 članov. V primeru, da ni dovolj članov za izvedbo občnega zbora se ta
ponovno skliče po preteku 30 dni.
24. člen
Občnemu zboru smejo prisostvovati vsi, ki so ali želijo biti neposredno povezani z delovanjem društva. Imajo
pravico posvetovalnega glasu, ne morejo pa glasovati in odločati o zadevah o katerih sklepa občni zbor.
25. člen
Izvršilni odbor (IO) deluje in vodi društvo med sejami občnega zbora, opravlja organizacijske in upravnoadministrativne zadeve društva. IO društva je izvršilni organ Občnega zbora in opravlja delo, ki mu ga naloži
občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi sodijo v njegovo področje.
IO je za svoje delo odgovoren Občnemu zboru.
26.člen
IO društva sestavljajo:
• predsednik,
• podpredsednik,
• tajnik,
• člani.
IO društva šteje liho število članov (9-13). Člane IO društva voli občni zbor za 2 leti in so lahko večkrat
zaporedoma izvoljeni.
Predsednik društva je istočasno tudi predsednik IO, ter zastopa društvo v vseh zadevah pred tretjimi osebami.
27. člen
Izvršni odbor je pristojen da:
•
sklicuje Občni zbor in pripravlja poročila o delu društva ter predloge za občni zbor,
•
pripravlja osnutke splošnih aktov društva,
•
pripravlja predloge za finančni načrt in zaključni račun društva,
•
skrbi za uresničevanje ciljev in programskih nalog,
•
opravlja naloge, ki po svoji naravi sodijo v njegovo pristojnost ali jih za njih pooblasti občni zbor,
•
upravlja s premoženjem društva.
IO društva sprejema sklepe, če na seji prisostvuje vsaj polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina
navzočih članov IO.
28. člen
Nadzorni odbor (NO) je sestavljen iz 3 članov, ki jih voli občni zbor za dobo 2 let. NO društva izvoli izmed sebe
predsednika.

Statut društva

29. člen
Nadzorni odbor je pristojen, da:
• spremlja delo IO društva med obema občnima zboroma,
• da izvrši stalni nadzor nad materialnim in finančnim poslovanjem društva.
NO društva je odgovoren za svoje delo občnemu zboru. NO društva je sklepčen, če so na seji prisotni vsi člani
NO in če za sklep glasujeta dva člana. Člani NO društva ne morejo biti hkrati tudi člani IO, imajo pa pravico
udeleževati se vseh sej IO društva, vendar brez pravice odločanja.

30. člen
Častno razsodišče sestavljajo 3 člani, ki jih izvoli občni zbor za dobo 2 let. Predsednika častnega razsodišča
izvolijo člani častnega razsodišča izmed sebe.
Častno razsodišče vodi disciplinski postopek na prvi stopnji in izreka kazni po disciplinskem pravilniku. Na drugi
stopnji o pritožbi razpravlja občni zbor društva. Za svoje delo so člani častnega razsodišča odgovorni občnemu
zboru.
31. člen
Za disciplinski prekršek članov se šteje:
• hujše neupoštevanje pravilnika in sklepov IO in NO društva,
• ter vsako drugo ravnanje, ki huje prizadene interese in ugled društva.
32. člen
Častno razsodišče je pristojno, da lahko članom društva izreče naslednje ukrepe:
• opomin,
• javni opomin,
• izključitev.

V. FINANCIRANJE, UPRAVLJANJE S PREMOŽENJEM TER OPRAVLJANJE NADZORA
NAD RAZPOLAGANJEM S FINANČNIMI SREDSTVI IN PREMOŽENJEM
33. člen
Prihodki društva se pridobivajo iz:
• članarine,
•
iz proračuna Republike Slovenije,
• iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
• z darili in volili,
• s prispevki sponzorjev in donatorjev,
• s prostovoljnimi prispevki drugih državljanov in podjetij,
• z dohodki od dobrodelnih prireditev,
• iz drugih virov.
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34. člen
Premoženje društva so premičnine in nepremičnine v lasti društva, ki so kot take vpisane v inventarno knjigo. S
premoženjem upravlja IO društva. Premoženje se lahko odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.
Finančno poslovanje se opravlja preko žiro računa pri Agenciji za plačilni promet RS in mora biti v skladu z
veljavnimi predpisi in zakoni.
Blagajnik vodi finančno poslovanje društva in poroča IO o finančnem poslovanju. Odredbodajalec za izvajanje
finančnega poslovanja sta predsednik in tajnik. Zaradi daljše bolniške ali druge odsotnosti lahko predsednik
prenese svoja pooblastila na podpredsednika ali druge člane IO društva.
Finančno in materialno poslovanje je javno s pravico vpogleda vsakega člana v tozadevno dokumentacijo.
Društvo zagotavlja podatke o finančno materialnem poslovanju na način in v obliki, določen s Pravilnikom o
finančno materialnem poslovanju in mora biti v skladu z računovodskimi standardi za društva.
35. člen
Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejemajo po enakem postopku kot so bila sprejeta pravila.

36. člen
Društvo lahko preneha po sklepu občnega zbora ali po samem zakonu.
Društvo preneha s svojim delovanjem:
• s sklepom občnega zbora z 2/3 večino prisotnih glasov,
• po samem zakonu,
• z zmanjšanjem števila članstva izpod 10.
Občni zbor sprejme sklep o prenehanju društva in razdelitvi premoženja z 2/3 večino navzočih članov. V tem
sklepu mora biti navedeno društvo, na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
Če premoženje ni razdeljeno s sklepom občnega zbora, preide na društvo SLOVENSKI ODBOR ZA UNICEF. O
sklepu o prenehanju društva mora predsednik ali oseba, ki jo občni zbor pooblasti, v 30 dneh obvestiti upravno
enoto, pri kateri je društvo registrirano.
37. člen
Ta pravila začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme občni zbor društva. Uporabljati pa se začnejo takoj, ko pristojni
upravni organ ugotovi skladnost z veljavnim Zakonom o društvih.
38. člen
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati pravila društva »DETELJICA« Društvo posovjiteljskih družin, ki so
bila sprejeta dne 17. 09. 2000.

Ljubljana, 04. decembra 2000

Predsednica društva:
Eva Tomšič Porenta
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