
Na podlagi 8. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011) je Ustanovni zbor društva dne 9.8.2016 
sprejel sklep o ustanovitvi Društvo Organizacija za participatorno družbo,  ter sprejel statut: 
 
 

S T A T U T  
 

Društvo Organizacija za participatorno družbo 
 
 

I.  Temeljna načela 

 

1. člen 

 
Društvo Organizacija za participatorno družbo (v nadaljevanju Društvo) je prostovoljno, samostojno in 
nestrankarsko društvo fizičnih oseb, ki s svojim delovanjem razvijajo alternativne načine zadovoljevanja 
socialnih, ekonomskih, okoljskih in kulturnih potreb skupnosti s fokusom na participatorne načine organiziranja 
vseh aspektov družbe. 
 
Delovanje društva temelji na načelih enakopravnega in prostovoljnega združevanja članov, enakih pogojih za 
včlanjevanje, enakopravnem odločanju oziroma soodločanju članov in na načelih javnosti dela. 
 
Društvo deluje po načelih: avtonomne pobude, nepridobitnega namena ustanovitve, opravljanja dejavnosti v 
javnem interesu, prostovoljnega delovanja, neodvisnosti, tržne naravnanosti, vključevanja prostovoljskega dela, 
enakopravnosti članstva, sodelovanja deležnikov pri upravljanju, neprofitnosti delovanja, preglednosti 
poslovanja in javno koristnega delovanja. 
 
Društvo v delo vključuje prostovoljce. 
 

2. člen 

 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in je vpisana v register društev in registrirana pri Upravni enoti 
Maribor.  
Društvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem statutu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 
 

3. člen 

 
Ime društva: Društvo Organizacija za participatorno družbo  
Sedež društva: Jezdarska ulica 8b, 2000 MARIBOR 
 

4. člen 

 
Društvo ima svoj znak in štampiljko. Na štampiljki je ime društva. 
 



5. člen 

 
Delo društva in njegovih organov je javno. 
 
Društvo svoje člane redno obvešča preko internega glasila ter preko sredstev javnega obveščanja. Člani imajo 
pravico vpogleda v zapisnike, korespondenco in poslovne knjige društva.  
 
Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu z organiziranjem okroglih miz, tiskovnih konferenc, z 
organiziranjem dni odprtih vrat. Na svoje seje vabi zainteresirane posameznike ter predstavnike zainteresiranih 
organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja. 
 
Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva. 
 

6. člen 

 
Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na podobnih področjih. Prav 
tako lahko društvo samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo 
podobne namene in cilje. 
 

II. Namen, cilji in dejavnosti društva 

 

7. člen 

 
Namen in cilji društva so: 

 raziskovanje, razvoj in promocija participatornih praks v izvajanju javne uprave, 

 raziskovanje, razvoj in promocija participatornih načinov organiziranja ekonomije, 

 raziskovanje, razvoj in promocija socialne ekonomije in družbenega inoviranja, 

 raziskovanje in razvoj demokracije, 

 raziskovanje, razvoj in promocija kooperativ/zadrug, 

 raziskovanje, razvoj in promocija alternativnih načinov zadovoljevanja socialnih, ekonomskih, okoljskih 
in kulturnih potreb skupnosti, 

 raziskovanje, razvoj in promocija socialnega podjetništva, 

 spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti,  

 svetovanje na področju družbenih dejavnosti, 

 podpora razvoju družbenih procesov s tehnikami fasilitiranja in moderiranja, 

 povezovanje nepridobitnih organizacij s področja nepridobitnega podjetništva, socialnega podjetništva, 
alternativnih produkcijskih modelov, socialno-kulturnega dela in zadružništva, 

 spodbujanje in razvijanje skupnostnega delovanja. 
 
 

8. člen 

 
Društvo navedene namene in cilje dosega z naslednjimi temeljnimi dejavnostmi: 
 



 pripravlja in izvaja raziskovalne in razvojne projekte na področju participatornega urejanja družbenih 
odnosov, 

 zastopa interese alternativne produkcije v širši gospodarski sferi in pred državnimi organi, 

 organizira izobraževanja in usposabljanja, 

 izvaja dejavnosti inkubatorja za prakse uvajanja participatornih procesov, 

 izvajanje aktivnosti za razvoj podjetniške skupnosti, 

 izvaja dejavnosti kulturnih organizacij, 

 organizira strokovne posvete in konference na temo alternativne produkcije, socialnega podjetništva in 
participatorne ekonomije in drugih alternativnih ekonomskih modelov, 

 skrbi za razvijanje mednarodnega sodelovanja z naprednimi združenji na področju participatornih praks, 

 daje pristojnim organom mnenja in predloge za sprejem predpisov oziroma ukrepov, pomembnih za 
razvoj participatornih praks, ter sodeluje pri njihovi pripravi, če pristojni organ za to zaprosi. 

 

9. člen 

 
Društvo za pridobivanje sredstev za svoje delovanje opravlja tudi pridobitne dejavnosti, ki so povezane z 
nameni, cilji in dejavnostmi društva ter zgolj v obsegu, potrebnem za doseganje namenov in ciljev društva, in 
sicer z izvajanjem pridobitne dejavnosti: 
G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom 

- Prodaja društvenih promocijskih izdelkov (društvene majice, broške, spominki)  
M73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

- Posredovanje oglaševalskega prostora za sponzorje društva  
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike,  

- Izvajanje raziskovalnih in razvojnih projektov na področju novih družbenih praks (socialna področja, 
področja ekologije, področja novih ekonomij ipd.) 

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
- Raziskovanje vpliva uvedbe novih družbenih praks na javnost 

M74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo 
- Izdelava promocijskega ali obveščevalnega materiala za doseganje javnosti v zvezi z uvajanjem novih 

družbenih praks. 
J58.110 Izdajanje knjig 

- Publikacija tiskovin s področja novih demokratičnih praks 
A18.130 Priprava za tisk in objavo 

- Tehnična priprava knjig, ki jih bomo izdali 
J58.190 Drugo založništvo 

- Izdajanje informativnega materiala v zvezi z novimi družbenimi praksami 
J63.110 obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,  

- Obdelava rezultatov raziskav javnega mnenja in drugih sondiranj prebivalcev v zvezi z uvajanjem novih 
družbenih praks, evalvacija učinkov. 

- Administriranje spletnih strani, kjer se bodo izvajale aktivnosti. 
J63.990 drugo informiranje,  

- Informiranje javnosti in odločevalcev v smislu zagovorništva in osveščanja o novih družbenih praksah. 

M70.210 dejavnost stikov z javnostjo, 
- Informiranje javnosti o aktivnostih društva, projektih društva in partnerjih v projektih. 

M70.220 drugo podjetniško in poslovno svetovanje, 
- Poslovno in organizacijsko svetovanje pri ustanavljanju zadrug, socialnih podjetij ali drugih kooperativ v 

skladu z načeli participatorne družbe. 



 N82.990 drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
- Podpora pri ustanavljanju zadrug, socialnih podjetij ali drugih kooperativ v skladu z načeli participatorne 

družbe. 
P85.590 drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, 

- Usposabljanje deležnikov za udeležbo v različnih oblikah participatornih družbenih praks. Prenos znanj 
na druge organizacije, ki zasledujejo sorodne cilje. 

P85.600 pomožne dejavnosti za izobraževanje 
- Usposabljanje deležnikov za udeležbo v različnih oblikah participatornih družbenih praks. Prenos znanj 

na druge organizacije, ki zasledujejo sorodne cilje. 
 
 
 

III. Članstvo v društvu 

 

10. člen 

 
Članstvo v društvu je prostovoljno. 
 
Oseba, ki želi postati polnopravni član društva, mora predsedniku društva predložiti pisno pristopno izjavo, v 
kateri izrazi željo postati polnopravni član društva in se zaveže, da bo delovala v skladu s statutom društva in 
drugimi notranjimi akti društva in bo redno plačevala članarino.  
 
Polnopravne člane sprejema občni zbor društva. 
 

11. člen 

 
Pravice polnopravnih članov društva so, da: 
 

 volijo in so izvoljeni v organe društva, 

 sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, 

 uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, 

 uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva, 

 so seznanjeni s programom in poslovanjem društva in njegovim finančno materialnim poslovanjem, 

 koristijo storitve in pomoč društva pri svojem rednem delovanju, 

 dajejo pobude za razvoj in programe društva. 
 
Pravice polnopravnih članov društva so podrobneje opredeljene v Pravilih članstva v Društvu Organizacija za 
participatorno družbo, ki je notranji akt društva. 
 
 

12. člen 

 
Dolžnosti polnopravnih članov društva so, da: 
 



 spoštujejo statut in druge notranje akte ter sklepe društva, 

 aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva, 

 redno plačujejo članarino v višini, ki jo vsako leto določi občni zbor društva, 

 v skladu s sklepi občnega zbora upoštevajo hišni red v prostorih društva, 

 dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih nalog, 

 prenašajo svoje izkušnje na druge člane društva, 

 varujejo ugled društva. 
 
Dolžnosti polnopravnih članov društva so podrobneje opredeljene v Pravilih članstva v Društvu Organizacija za 
participatorno družbo, ki je notranji akt društva. 

13. člen 

 
Članstvo v društvu preneha: 
- s prostovoljnim izstopom, 
- z izključitvijo, 
- s smrtjo člana. 
 
Član lahko prostovoljno izstopi iz društva, če predsedniku društva pošlje pisno obvestilo o izstopu. 
 
Člana društva lahko predsednik društva izključi, če ta kljub opominu ne poravna članarine v tekočem letu ali ne 
spoštuje statuta in notranjih aktov društva. 
 
O izključitvi člana iz društva odloča predsednik s sklepom, ki mora biti v skladu s Pravili članstva v Društvu 
Organizacija za participatorno družbo, ki je notranji akt in ki ga društvo sprejme v roku 1 leta od potrjenih 
sprememb akta tega društva. Izključeni član se lahko v 15. dneh od prejema sklepa o izključitvi pritoži na občni 
zbor kot na drugostopenjski organ, ki o zadevi dokončno odloči. Občni zbor mora na pritožbo odgovoriti v roku 
60 dni.  
 

IV. Organi društva 

 

14. člen 

 
Organi društva so: 
 

 občni zbor 

 dva (2) zastopnika društva (predsednik društva in sekretar društva)  

 nadzornik 
 

15. člen 

 
Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.  
 
Občni zbor je lahko reden ali izreden.  
 



Redni občni zbor sklicuje predsednik enkrat letno. 
 
Izredni občni zbor pa se skliče na zahtevo predsednika ali na zahtevo 1/3 članov društva. Predsednik je dolžan 
sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če predsednik 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. 
 
 
 

16. člen 

 
O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 8 dni pred 
sklicem. Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov. Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje 
odloži za 30 minut, po preteku tega časa pa je občni zbor sklepčen, če je prisotnih več kot 1/4 članov, sklepi pa so 
veljavno sprejeti, če zanje glasuje večina prisotnih članov.  
 
Glasovanje je javno. 
 
Vsak član društva ima na občnem zboru en glas. 
 

17. člen 

 
Naloge občnega zbora so:  

 sprejema in spreminja statut ter druge akte društva, 

 sprejema program dela društva, 

 sprejema finančni načrt in letno poročilo, 

 odloča o višini članarine, 

 voli predsednika in sekretarja društva, 

 nadzira delo predsednika in sekretarja društva, 

 voli nadzornika društva,  

 odloča o pritožbah zoper sklepe predsednika društva,  

 odloča o vključevanju in sodelovanju z drugim sorodnimi organizacijami, 

 kot drugostopenjski organ 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 prenehanju društva, 

 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 

 opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem. 
 

Posamezni predlogi za razpravo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki posredovani predsedniku društva 
najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora. 
 
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči in zapisnikar. 
 

18. člen 

 



društvo ima dva (2) zastopnika: predsednika društva in sekretarja društva. 
 
Predsednik in sekretar zastopata in predstavljata društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v 
državi in v tujini. Predsednik in sekretar zastopata društvo v pravnem prometu. 
 
Predsednik in sekretar sta odgovorna za zakonitost delovanja društva v skladu s statutom društva in pravnim 
redom Republike Slovenije. Za svoje delo sta odgovorna občnemu zboru. 
 
Predsednik in sekretar predstavljata društvo v javnosti samostojno.  
 
Predsednik v pravnem prometu zastopa društvo samostojno in neomejeno. 
 
Sekretar v pravnem prometu zastopa društvo samostojno in omejeno.  
 
Sekretar zastopa društvo omejeno. Sekretar ne zastopa društva v naslednjih pravnih poslih: 

 podpisovanje pogodb v višini nad 3.000 EUR, 

 podpisovanje pogodb o zaposlitvi, 

 finančne transakcije v višini nad 3.000 EUR, 

 podpisovanje pogodb o najemanju nepremičnin,  

 podpisovanje pogodb o prodaji in nakupu nepremičnin. 
 
Zastopnika društva sta izvoljena za obdobje enega (1) leta. Volitve predsednika in sekretarja društva se izvedejo 
vsako leto na rednem občnem zboru društva najkasneje do konca meseca marca v tekočem letu. 
 

19. člen 

 
Naloge zastopnikov društva so: 
 

 pripravljata letne in večletne programe delovanja društva, 

 opravljata poslovodno funkcijo društva, 

 skrbita za izvrševanje programa društva, 

 pripravljata predloge aktov društva, 

 pripravita predlog finančnega plana in letno poročilo, 

 skrbita za finančno in materialno poslovanje društva, 

 sklicujeta in vodita občne zbore, 

 uresničujeta druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki jima jih naloži občni zbor. 
 

20. člen 

 
Predsednik društva lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika 
komisij določi predsednik. Člani komisij so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne 
predsedniku in občnemu zboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje 
sodelavce. 
 



21. člen 

 
Poslovanje društva nadzira nadzornik. 
 
Nadzornik je enočlanski organ, ki ga za dobo dveh (2) let imenuje občni zbor izmed članov občnega zbora. 
 
Nadzornik nadzira poslovanje društva v skladu z Zakonom o društvih. Nadzornik je odgovoren za nadzor nad 
poslovanjem, ki mora potekati po načelih dobrega gospodarjenja in pravilih finančnega in materialnega 
poslovanja. 
 

V. Finančno in materialno poslovanje društva 

 

22. člen 

 
Viri dohodkov društva so: 
 

 članarina, 

 darila, volila, 

 dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, 

 prispevki sponzorjev, 

 javna sredstva, 

 drugi viri. 
 
Če društvo pri opravljanju svojih dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za 
izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je 
nična. 
 

23. člen 

 
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih pripravi 
predsednik, sprejme pa občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno 
poročilo. 
 

24. člen 

 
Finančne in materialne listine podpisujeta zastopnika društva. Predsednik društva podpisuje listine samostojno 
in neomejeno, sekretar društva pa samostojno in omejeno v skladu z omejitvami po tem statutu. Predsednik in 
sekretar odgovarjata za zakonitost podpisanih listin samostojno. 
 
Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.  
 
Za vodenje blagajne lahko občni zbor izvoli blagajnika društva, ki je odgovoren za blagajno ter za finančno in 
materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančnem in materialnem poslovanju, ki bo sprejet v roku 6 
mesecev. V kolikor društvo nima blagajnika, njegove naloge opravljata zastopnika društva. 



 
Društvo ima svoj transakcijski račun pri poslovni banki. 
 

25. člen 

 
Delo blagajnika je javno. Vsak član društva ima pravico do vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in 
poslovanje društva. 
 
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko društvo zaposli ali najame strokovnjaka v skladu z 
veljavno zakonodajo s področja javnega prava. 

26. člen 

 
Nepremično premoženje lahko društvo kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora. 
 

27. člen 

 
Društvo lahko ima sponzorje. Sponzorji so fizične ali pravne osebe, ki društvo finančno ali materialno podpirajo. 
Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 
 

VI. Vključevanje deležnikov v upravljanje društva 

 

28.  člen  

 
Vsi deležniki društva (zaposleni, stalni poslovni partnerji, pogodbeni sodelavci), ki niso člani, imajo možnost 
vplivati na upravljanje društva: 
- s posredovanjem svojih predlogov glede razvoja društva zastopnikoma društva in občnemu zboru, 
- s posredovanjem svojih predlogov glede organizacije dela v društva zastopnikoma društva, 
- s posredovanjem svojih predlogov glede izboljšanja storitev društva zastopnikoma  društva, 
- s posredovanjem svojih predlogov glede povezovanja društva z drugimi organizacijami zastopnikoma društva 
in občnemu zboru. 
 

VII. Prenehanje društva 

  

29. člen 

 
društvo preneha: 

 po sklepu občnega zbora, 

 po samem zakonu. 
 
V primeru prenehanja društva preide premoženje društva na sorodno nepridobitno organizacijo,  ali na lokalno 
skupnost, proračunska  sredstva pa se vrnejo proračunu. 



 
Društvo se lahko pripoji samo sorodni nepridobitni organizaciji.  
 
Čistopis statuta je bil sprejet na rednem občnem zboru dne  9.8.2016 in velja od dneva vpisa v register društev 
pri pristojnem organu. 
 
Maribor,  9.8.2016 
 
Predsednik društva: Matic Primc 
Sekretarka društva: Urška Breznik 
Nadzornica društva in overiteljica zapisnika: Zala Primc 

 


