
 
Na osnovi 11. in 33. člena Zakona o društvih (Ur. List RS, Št.: 60/95, Ust.odločba 49/98, 
Ur.l.št.89/99, Ur.l.št. 80/2004) je občni zbor DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA  na zasedanju 
17.02.2019 obravnavala in sprejela spremembe in dopolnitve Statuta, 
Izvršni odbor pa je po pooblastilu občne zbore na seji dne 05.03.2019 določil čistopis Statuta. 
 
 

S T A T U T 
 

DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA 
 

 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Društvo ledvičnih bolnikov Posočja, s statutom ureja interese, koordinacijo dela in 
nastopanja ter medsebojna razmerja v smislu zagotavljanja skupnih interesov za življenje, 
zdravljenje, rehabilitacijo in rekreacijo svojih članov, ledvičnih bolnikov in invalidov s končno 
odpovedjo delovanja ledvic. 
 

     2.  člen 
. 
Društvo ledvičnih bolnikov Posočja je samostojno nepridobitno društvo ledvičnih bolnikov zgornjega 
Posočja Društvo deluje kot prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje v katerem so združeni 
državljani republike Slovenije, ki so invalidi s končno odpovedjo delovanja ledvic, se zdravijo z dializo ali 
imajo transplantirano ledvico ali drugi notranji organ, in drugi, ki želijo biti člani društva, z namenom 
uresničevanja svojih skupnih ciljev oziroma ker jih to področje zanima. 
 

3. člen 
 

Društvo ledvičnih bolnikov Posočja deluje na območju Republike Slovenije. 
Člani društva ledvičnih bolnikov Posočja so državljani Republike Slovenije, ter lahko tudi tujci z       

prebivališčem v Republiki Sloveniji.. 
 

       4.  člen 
 
Društvo ledvičnih bolnikov Posočja v okviru svoje dejavnosti skrbi predvsem za skupno nastopanje in 
koordinacijo dela članov v smislu zagotavljanja načina življenja z boleznijo, pravic zdravljenja, 
rehabilitacije in informiranosti kroničnih ledvičnih bolnikov - invalidov v Slovenij. Društvo ledvičnih 
bolnikov Posočja se lahko povezuje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini, ki delujejo na 
področju njene ali na področjih sorodnih dejavnosti. Društvo se registrira v AJPES pod dejavnost št.: 
88.991 humanitarna dejavnost.  
 
 

5. člen 
 



Društvo ledvičnih bolnikov Posočja je pravna oseba zasebnega prava in ima svoj transakcijski račun. 
Sedež društva Ledvičnih bolnikov Posočja je v Kobaridu, Trg svobode 4. 
   
 
 
 

6. člen 
 

Društvo Ledvičnih bolnikov Posočja ima svoj žig.  Žig je   pravokotne oblike, velikosti 4cm x 2cm, , v žigu  
je napis DRUŠTVO LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA, pod črto pa naslov, Trg svobode 4, KOBARID 
 

7. člen 
 
Delovanje društva Ledvičnih bolnikov Posočja temelji na načelu javnosti in deluje v javnem interesu. , ter 
je vključeno v Zvezdo društev ledvičnih bolnikov Slovenije. 
Javnost dela uresničuje društvo Ledvičnih bolnikov Posočja: 
• z rednim informiranjem svojih članov in širše družbene skupnosti, z organizacijo sestankov, 
posvetov in predavanj ter uporabo drugih informativnih sredstev; 
• z omogočanjem udeležbe na sestankih in pri drugih organiziranih oblikah delovanja društva vsem 
zainteresiranim organom, službam, ustanovam, organizacijam in posameznikom ter 
predstavnikom sredstev obveščanja. 
Posredovanje podatkov in informacij se lahko zavrne le, če tako določa zakon oziroma drugi 
predpisi. 
Za javnost dela skrbi Izvršni odbor društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
 
 
NAMEN IN CILJI DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA 
 

8. člen 
 

Namen delovanja in cilji društva Ledvičnih bolnikov Posočja so predvsem: 
1. enotno delovanje društva ledvičnih bolnikov Ledvičnih bolnikov Posočja in koordinacija aktivnosti v 
smislu zagotavljanja zdravstvene, socialne in humanitarne pomoči bolnikom in bolnikom invalidom; 
2. delovanje društva v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva 
3. sodelovanje s pristojnimi državnimi organi in s širšo družbo z namenom, da bi bila zagotovljena 
primerna sodobna medicinska oprema za zdravljenje z dializo; 
4. sodelovanje s širšo javnostjo o možnostih in načinih preprečevanja zvišanja krvnega tlaka 
(hipertenzije) in vseh ledvičnih obolenj. Izboljševati življenjske navade ljudi in jih opozarjati ter 
navajati na zdravo in redno prehrano, jih naučiti opazovati bolezenska znamenja in se pravilno 
odzivati na morebitne spremembe, ter jih usmerjati na redno sodelovanje z zdravstvenim 
osebjem; 
5. sodelovanje z drugimi invalidskimi in humanitarnimi organizacijami, zdravstvenimi in 
socialnimi ustanovami za pomoč obolelim; 
6. pomoč pri organizaciji družabnih in športnih prireditev, tečajev, predavanj, seminarjev in 
mednarodnih srečanj, ki so organizirana za vse ali skupine članov; 
7. skrb za pridobivanje sredstev iz namenskih sredstev za invalidske in humanitarne namene, ter za 
zagotovitev pomoči zdravstvenega in socialno-humanitarnega dela v društvu; 



8. prevzemanje in izvajanje nalog, ki jih zvezi v skladu z dogovorom, poverijo njeni člani. 
 

 
 
 

9. člen 
 
Svoje cilje doseže društvo Ledvičnih bolnikov Posočja tako, da: 
1. sodeluje z vsemi društvi ledvičnih bolnikov-invalidov v Sloveniji, združenimi v Zvezo, ki 
skupno odločajo o aktivnostih Zveze; 
2. daje pobude za sodelovanje z zdravstvenimi skupnostmi zdravstvenega in socialnega skrbstva; 
3. pomaga pri izvedbi in financiranju športnih in rekreacijskih srečanj bolnikov; 
4. uveljavlja, ščiti in zastopa pravice svojih članov; 
5. povezuje občane zgornjega  Posočja, občin Bovec, Kobarid Tolmin, ki so oboleli za katerokoli ledvično 
boleznijo, razvija zavest povezanosti, da postanejo polnopravni in koristni člani družbene skupnosti 
 

                                                               10.  člen 
 
Društvo Ledvičnih bolnikov Posočja  opravlja dejavnost nepridobitne dejavnosti. Sredstva iz naslova 
pridobitne dejavnosti se lahko porabljajo le za doseganje ciljev in izvajanje nalog, ki so opredeljeni v 8. in 
9. členu tega statuta. 
Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije v katero je vključeno društvo ledvičnih bolnikov Posočja, 

opravlja naslednjo nepridobitne dejavnost, ki je usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji 
dejavnosti in sicer: 
 
88.991 DEJAVNOST HUMANITARNIH IN DOBRODELNIH ORGANIZACIJ 
 
 
ČLANSTVO 
 

11. člen 
 
Pravice članov društva Ledvičnih bolnikov Posočja so, da: 
• uresničujejo svoje interese v okviru dejavnosti društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• so seznanjeni s programom, delom in poslovanjem društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• sodelujejo pri delu in soodločanju v organih društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• v skladu z dogovorjenimi pravili uporabljajo skupne dosežke delovanja društva Ledvičnih bolnikov 

Posočja; 
• so deležni vzajemne pomoči; 
• volijo in so izvoljeni v organe društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
 

Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo 
postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal določeno letno 
članarino. 

 
12. člen 



 
Dolžnosti članov društva Ledvičnih bolnikov Posočja so da: 
• s svojim delom prispevajo k uresničitvi namenov in ciljev društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• delujejo v skladu s statutom in drugimi akti in sklepi organov društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• da plačujejo članarino. 
 
 
 
 

13. člen 
 
 
Prenehanje članstva v društvu Ledvičnih bolnikov Posočja: 
• z izstopom (pisna izstopna izjava o izstopu iz društva Ledvičnih bolnikov Posočja) 
• s prenehanjem dela društva Ledvičnih bolnikov Posočja 
• z neplačevanjem članarine društvu Ledvičnih bolnikov Posočja, dve leti zapored 
• s črtanjem člana društva Ledvičnih bolnikov Posočja na osnovi dokončnega sklepa disciplinske komisije 
 
 
 
 
ORGANIZACIJA IN ORGANI DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA 
 
 

14. člen 
 
 
Oblike dela v društvu Ledvičnih bolnikov Posočja so: 
• neposredno demokratično dogovarjanje in odločanje, 
• posredno delovanje po izvoljenih organih in predstavnikih društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
 
 

15. člen 
 
 
Organi društva Ledvičnih bolnikov Posočja so: 
• Občni zbor, 
• Izvršni odbor, 
• Nadzorni odbor, 
• Disciplinska komisija 
Mandatna doba funkcionarjev v organih društvu Ledvičnih bolnikov Posočja je štiri leta. 
Člani v organih društva Ledvičnih bolnikov Posočja so lahko ponovno izvoljeni. 
 
 

 
16. člen 

 



 
OBČNI ZBOR 
 
Občni zbor je najvišji organ društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
Skupščino sestavljajo vsi člani društva Ledvičnih bolnikov Posočja.  
Vsak član ima v skupščini en glas. 
 
 
 
 

17. člen 
 
Občni zbor je pristojna, da: 
• sprejme, spreminja in dopolnjuje statut; 
• sprejema letne plane in dolgoročni program dela; 
• sprejema letna poročila; 
• razpravlja in sklepa o drugih poročilih dela organov; 
• voli predsednika in podpredsednika društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• voli izvršni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo; 
• ustanavlja občasne in stalne komisije in sekcije in imenuje njihove člane; 
• kot drugostopenjski organ rešuje pritožbe na odločitve disciplinske komisije in pritožbe na 
sklepe in odločitve drugih organov društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• sprejema nove člane društva Ledvičnih bolnikov Posočja  
• kot ustanovitelja zavoda izvoli člana v svet zavoda Apolon,  
• sklepa o prenehanju delovanja društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
 

 
18. člen 

 
 
Občni zbor je lahko redna ali izredna. 
Redno skupščino sklicuje izvršni odbor najmanj enkrat letno. 
 
 

19. člen 
 

 
Izredno skupščino lahko skliče izvršni odbor na svojo pobudo ali na zahtevo vsaj polovice 
članov ali na zahtevo nadzornega odbora. 
Izvršni odbor skliče izredno skupščino najmanj v dveh mesecih potem, ko je prejel zahtevo za njen 
sklic. Izredna občni zbor razpravlja in sklepa le o zadevi, za katero je sklicana. 
 
 

20. člen 
 
IZVRŠNI ODBOR 
 



Izvršni odbor je izvršilni organ občne zbore. Izvršni odbor ima 5 članov od katerih vse po predlogu  
predsednika voli občni zbor. Predsednik, podpredsednik in tajnik  so člani izvršnega 
odbora po položaju. 
Naloge izvršnega odbora so predvsem: 
• sklicuje skupščino, 
• pripravi predlog programa dela in finančnega načrta, 
• pripravi in predlaga letno poročilo, 
• pripravi predloge dopolnitev in sprememb tega statuta in drugih aktov društva Ledvičnih bolnikov 

Posočja, 
• skrbi za izvrševanje sklepov občne zbore, 
• vodi in poroča o finančnem poslovanju, 
• spremlja in nadzira delo komisij in sekcij, 
• obvešča člane in javnost o delovanju društva Ledvičnih bolnikov Posočja 
• sprejme svoj poslovnik in druge akte, 
• upravlja s premoženjem društva Ledvičnih bolnikov Posočja, 
• vodi evidenco članov društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 

 
21. člen 

 
 
Izvršni odbor opravlja organizacijske, upravne, administrativne in strokovno tehnične zadeve, ki po 
svoji naravi sodijo v njegovo delovno področje ter zadeve, ki mu jih naloži občni zbor. 
 
 
 
 
 
 
 

22. člen 
 
NADZORNI ODBOR 
 
Nadzorni odbor spremlja delo vseh organov društva Ledvičnih bolnikov Posočja, ter spremlja       

uresničevanje sklepov organov 
in predstavnikov društva Ledvičnih bolnikov Posočja, zakonitost poslovanja, izvajanje programa društva 
Ledvičnih bolnikov Posočja, uresničevanje pravic članov in nadzor nad finančno-materialnim 
poslovanjem društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
Nadzorni odbor društva Ledvičnih bolnikov Posočja v tekočem letu opravi pregled poslovanja društva in 
svetuje pri odpravi morebitnih nepravilnostih. 
O svojem delu poroča skupščini. Najmanj enkrat letno, praviloma ob sprejemanju letnega poročila, 
poda pisno poročilo skupščini. 
Člani nadzornega odbora so vabljeni na seje izvršnega odbora in na občne zbore društva Ledvičnih 
bolnikov Posočja, vendar nimajo pravice glasovanja. 
 

23. člen 
 



Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. 
Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika. 
Nadzorni odbor je sklepčen, če so prisotni vsi trije člani. 
Sklepi nadzornega odbora so veljavni, če so sprejeti z večino glasov prisotnih. 
 
 

24. člen 
 
DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih izvoli občni zbor za enako mandatno dobo kot voli 
izvršni odbor. 
Predsednika disciplinska komisije izmed sebe izvolijo njeni člani. 
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev organov in predstavnikov 
Društva Ledvičnih bolnikov Posočja.  Zahteve mora rešiti v roku 30 dni. 
 

25.člen 
 

 
Za disciplinski prekršek člana društva Ledvičnih bolnikov Posočja se šteje hujše nespoštovanje pravil in 

sklepov organov 
Društva Ledvičnih bolnikov Posočja  ter vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese in ugled društva 

Ledvičnih bolnikov Posočja. 
Kršitve so predvsem: 
• kršitve določb statuta in drugih aktov društva Ledvičnih bolnikov Posočja, 
• namerno, nevestno in lahkomiselno izvrševanje sklepov, če takšno dejanje škoduje ugledu 
društva Ledvičnih bolnikov Posočja, 
• namerno zavajanje in zavestno delovanje v društvu Ledvičnih bolnikov Posočja z namenom 

pridobivanja protipravne 
premoženjske koristi. 
 
 
 

26.člen 
 

 
O prekrških odloča na prvi stopnji disciplinska komisija. 
Organ druge stopnje za reševanje pritožb je občni zbor društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
Za svoje delo je disciplinska komisija odgovorna skupščini in ji poroča enkrat letno ob sprejemanju 
letnega poročila. 
 

 
27. člen 

 
 
Disciplinska komisija lahko izreče funkcionarjem društva Ledvičnih bolnikov Posočja in članom društva 

Ledvičnih bolnikov Posočja naslednje 



ukrepe: 
Ukrepi funkcionarjem društva Ledvičnih bolnikov Posočja: 
• opomin, 
• javni opomin z začasnim suspenzom izvrševanja funkcije, 
• razrešitev opravljanja funkcije v organih društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
Ukrepi članom društva Ledvičnih bolnikov Posočja: 
• opomin, 
• javni opomin z začasnim suspenzom članstva v društvu Ledvičnih bolnikov Posočja, 
• izključitev članstva iz društva Ledvičnih bolnikov Posočja, 
Disciplinska komisija pred vsakim sprejetim izrekom ukrepa vodi postopek ugotavljanja 
odgovornosti za očitani prekršek. 
Za posamezen disciplinski postopek imenuje predsednik komisije izmed članov oz. namestnikov, 
senat treh članov, ki odločajo o izreku ukrepa. 
Disciplinski postopek se vodi v skladu z zakonodajo s področja delovnega prava. 
 
 

 
 
 

28. člen 
 

 
PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK 
 
Predsednika društva Ledvičnih bolnikov Posočja, ki je po svojem položaju predsednik izvršnega odbora, 

voli občni zbor, prav tako podpredsednika . 
Naloge predsednika so, da: 
• organizira in vodi delo društva Ledvičnih bolnikov Posočja ter predstavlja in zastopa društvo Ledvičnih 
bolnikov Posočja v skladu s tem statutom   ter v skladu s sklepi in navodili organov društva Ledvičnih 
bolnikov Posočja, 
• predseduje in vodi delo izvršnega odbora, 
• skrbi za zakonitost, pravilnost in primernost delovanja društva Ledvičnih bolnikov Posočja, 
• skrbi za zagotavljanje javnosti dela. 
Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti, mu pomaga pri njegovem delu, 
opravlja pa tudi opravila, ki mu jih poveri občni zbor in izvršni odbor. Podpredsednik je za svoje 
delo odgovoren skupščini, izvršnemu odboru in predsedniku. 
 
 

29. člen 
 
 

TAJNIK 
 
Občni zbor voli tajnika društva Ledvičnih bolnikov Posočja za administrativno in strokovno-tehnično 

pomoč predsedniku in 
organom društva Ledvičnih bolnikov Posočja. 
 



Naloge tajnika so, da: 
• vodi zapisnike sej, 
• vodi arhiv aktov in sklepov, 
• vodi evidenco članstva društva Ledvičnih bolnikov Posočja, 
• pomaga pri koordinaciji del, ki jih izvajajo posamezni člani, 
 
 
NAČIN ODLOČANJA IN DELOVANJA ORGANOV 
 
 

30. člen 
 
Seje občne zbore društva Ledvičnih bolnikov Posočja so sklepčne, če je prisotna vsaj polovica vabljenih 
na sejo društva Ledvičnih bolnikov Posočja  (izvršilni odbor, nadzorni odbor) 
Pri glasovanju o sklepih in odločitvah ima vsak član po en glas. 
Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje polovica prisotnih članov. 
Kadar občni zbor odloča o spremembi statuta društva Ledvičnih bolnikov Posočja in kadar voli organe 
društva Ledvičnih bolnikov Posočja, mora za sklep glasovati polovica vseh prisotnih članov. 
Glasovanje je praviloma javno, če občni zbor ne določi drugače. 
Volitve organov so praviloma javne, če občni zbor ne določi drugače. 
O delu občne zbore društva Ledvičnih bolnikov Posočja se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči 
občne zbore, dva overovatelja in zapisnikar. 
 
 
 
FINANCIRANJE IN POSLOVANJE 
 
 

31. člen 
 
Viri financiranja društva Ledvičnih bolnikov Posočja so: 
• sredstva Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij bolnikov v Republiki 
Sloveniji; 
• članarina članov društva Ledvičnih bolnikov Posočja; 
• prispevki sponzorjev, donatorjev; 
• sredstva, pridobljena na podlagi javnih razpisov, 
• drugi viri; 
 
 
 
 

32. člen 
 

 
 



Društvo Ledvičnih bolnikov Posočja razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah sprejetega letnega 
finančnega plana, ki ga  sprejme občni zbor. O rezultatu poslovanja društva Ledvičnih bolnikov Posočja v 
koledarskem letu sprejme občni zbor letno poročilo. 
Finančno materialno poslovanje društva Ledvičnih bolnikov Posočja se izvaja v skladu z veljavno   

zakonodajo in drugimi predpisi. 
 
 
 
 
 
 
 

33. člen 
 

 
Za strokovno - tehnično delo urejanja finančnih zadev imenuje občni zbor blagajnika društva Ledvičnih 

bolnikov Posočja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRENEHANJE DRUŠTVA LEDVIČNIH BOLNIKOV POSOČJA 
 

34. člen 
 
Društvo Ledvičnih bolnikov Posočja preneha delovati, če: 
 
• tako sklene občni zbor z večino glasov vseh članov, 
• preneha po Zakonu. 
 
 
 
 
 

35. člen 
 
V primeru prenehanja mora društvo Ledvičnih bolnikov Posočja po poravnavi vseh svojih obveznosti 
prenesti svoje premoženje na način, kot ga določa zakon. 
Sklep o prenehanju društva Ledvičnih bolnikov Posočja se najkasneje v 30 dneh po sprejemu vroči 

upravnemu organu, pri katerem je društvo Ledvičnih bolnikov Posočja registrirano. 
 
 
 



PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

 
36. člen 

 
Za vsa ostala razmerja v društvu Ledvičnih bolnikov Posočja, ki niso posebej določena s tem statutom in 
drugimi akti društva Ledvičnih bolnikov Posočja , se neposredno uporablja zakon. 
 

 
37. člen 

 
Z dnem, ko začne veljati ta Statut preneha veljati Statut društva Ledvičnih bolnikov Posočja sprejet na 

skupščini dne 24.02.2008 
 

 
38. člen 

 
Statut velja in se prične uporabljati od dneva, ko pristojni upravni organ z odločbo ugotovi, da je 
statut skladen z Zakonom o društvih in ga registrira. 
 
 
Kobarid, dne 26.11.2019 
 
 
 
 
Tajnica društva Ledvičnih bolnikov Posočja  Predsednik društva Ledvičnih bolnikov Posočja 
                Stoja Manfreda      Božidar Kanalec  


