
 
Na podlagi 4., 9. in 13. člena zakona o društvih (Uradni list RS,  št. 61/2006) in v skladu z zakonom 
o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02) je občni zbor Društva distrofikov Slovenije dne 
16.6.2007 sprejel spremembe in dopolnitve statuta Društva distrofikov Slovenije tako, da je sprejel v 
prečiščenem besedilu naslednji        

 
                                                                                                                                      

S T A T U T 
 

DRUŠTVA DISTROFIKOV SLOVENIJE 
                                                             
                                                                       

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
                                                                      

1. člen 
 
Društvo distrofikov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: društvo) je prostovoljna, samostojna, 

nevladna in nepridobitna nacionalna invalidska organizacija, v kateri se združujejo mišično in 
živčno-mišično oboleli (v nadaljnjem besedilu: distrofiki), da ugotavljajo, izražajo, oblikujejo, 
zagovarjajo in uresničujejo svoje posamične in skupne interese in posebne potrebe v skladu z 
ustavo, zakoni in s tem statutom. 

 
2. člen 

 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava in deluje na območju Republike Slovenije. V 

skladu s posebnimi predpisi društvo deluje v javnem interesu ter je invalidska in reprezentativna 
invalidska organizacija, ko si pridobi ta statusa. 

 
Društvo pri svojem poslovanju uporablja tudi kratico društva, ki se glasi: DDS. 
 
Sedež društva je v Ljubljani, Linhartova 1. 
 

3. člen 
 

Društvo ima štampiljko okrogle oblike; ob robu je besedilo "Društvo distrofikov Slovenije", v 
sredini "Ljubljana", spodaj pa je številčna oznaka štampiljke.  

 
 

4. člen 
 
Društvo ima svoj znak. Znotraj likovno poenostavljenega zgornjega dela telesa je v svetli 

barvi mladika kot simbol razvoja človekove osebnosti.  
 
 

5. člen 
 

Društvo zastopa in predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa član upravnega 
odbora, ki ga pooblasti predsednik. 

 
6. člen 

 
Delo društva je javno. 
 

7. člen 
 
Društvo za uresničevanje skupnih interesov sodeluje z drugimi programsko sorodnimi društvi 

ter pristojnimi državnimi organi in institucijami na področju invalidskega, socialnega in 
zdravstvenega varstva. 

 
Društvo se po pogodbi povezuje z drugimi slovenskimi invalidskimi organizacijami v skupno 

nacionalno asociacijo Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije. Prek tako povezanih 
invalidskih organizacij je društvo vključeno v Evropski invalidski forum (EDF – European Disability 
Forum). 
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Društvo je polnopravni član Evropskega združenja organizacij distrofikov (EAMDA - European 

Alliance of Neuromuscular Disorders Associations) in prek EAMDA tudi Svetovnega združenja 
organizacij distrofikov (WAMDA - World Alliance of Neuromuscular Disorders Associations). 
Društvo je tudi član Mednarodnega združenja za ALS (International Alliance of ALS/NMD 
Associations).  

 
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA 

 
8. člen 

 
V društvu se združujejo distrofiki z namenom, da zadovoljujejo svoje posebne in splošne 

potrebe, ki izvirajo iz njihove invalidnosti in težav pri funkcioniranju v fizičnem in socialnem okolju  
ter ogrožajo njihov socialni in zdravstveni položaj. Izvajanje posebnih socialnih programov in storitev 
je namenjeno blažitvi posledic nastale invalidnosti in opravljanju drugih dejavnosti v korist 
distrofikov, kot članov družbe in posameznikov.  

 
Dejavnosti društva prav tako zajemajo posamezne sestavine samopomoči in dobrodelnosti. 

Društvo s  svojim delovanjem podpira polnovredno sodelovanje distrofikov v družbi in zasebnem 
življenju zaradi njihove celovite socialne vključenosti. 

 
 

9. člen 
 
Cilji društvenih dejavnosti izhajajo iz značilne invalidnosti pri distrofikih, ki imajo zaradi tega 

posebne življenjske potrebe, ki so: 
 

- uveljavljanje človekovih pravic distrofikov; 
- ohranjevanje zdravja distrofikov; 
- druženje s sebi enakimi; 
- socialne aktivnosti distrofikov; 
- soupravljanje distrofikov; 
- socialna in ekonomska enakost distrofikov; 
- specifična fizična pomoč pri gibanju in socialnih aktivnostih distrofikov. 

 
 

10. člen 
 
Društvo ima predvsem tele naloge: 
 
- ugotavlja splošne življenjske razmere distrofikov ter opredeljuje njihove potrebe in 

interese; 
- spodbuja državne ukrepe za izboljšanje zdravstvenega in socialnega stanja distrofikov ter 

spremlja njihovo izvajanje; 
- se zavzema in nudi pomoč za učinkovit in sodoben sistem ohranjevanja zdravja, 

socialnega varstva, zdravljenja, izobraževanja, poklicne rehabilitacije, zaposlovanja, 
prilagojenega bivanja in drugih oblik socialnega usposabljanja in vključevanja distrofikov; 

- proučuje zakonske in druge predpise z vidika tega področja in splošnega invalidskega 
varstva ter predlaga potrebne spremembe in dopolnitve;  

- spodbuja in organizira aktivnosti distrofikov znotraj društva in v družbi; 
- skrbi za prevoze in nego distrofikov; 
- preprečuje in blaži socialne in psihične posledice invalidnosti; 
- usposablja distrofike za samopomoč; 
- razvija socialne spretnosti distrofikov; 
- pomaga pri urejanju bivalnih razmer in zaposlovanju distrofikov ter spodbuja delo na 

domu; 
- prizadeva si za odpravljanje arhitekturnih, komunikacijskih, pravnih in drugih ovir; 
- daje pravno pomoč distrofikom in podpira njihovo zagovorništvo; 
- daje po potrebi socialno pomoč in pomoč pri nabavi tehničnih in ortopedskih pripomočkov 

ter podpira dopolnilno izobraževanje distrofikov; 
- organizira prostovoljno delo mladine, svojcev in drugih državljanov ter v skladu s predpisi 

izvaja civilno služenje kot nadomestilo vojaškemu roku; 
- organizira rekreativno-športne in kulturne dejavnosti ter prostočasovne aktivnosti; 
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- skrbi za publicistično in propagandno dejavnost po veljavnih predpisih zaradi obveščanja 
distrofikov in javnosti o delovanju društva in o pomembnejših novostih na tem področju 
doma in po svetu; 

- predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese distrofikov na državni in lokalni ravni. 
 
 

11. člen 
 
Društvo samostojno ali kot poslovni partner v skladu z veljavnimi predpisi opravlja pridobitne 

dejavnosti zaradi zaposlovanja distrofikov ali pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za izvajanje 
društvenih nalog, in sicer: 

 
- kupuje in uvaža ter prodaja in daje v najem tehnične pripomočke za invalide in organizira 

njihovo servisiranje; 
- administrativne storitve, prevajanje, obdelava in posredovanje informacij po različnih 

nosilcih besedila, zvoka in slike, zastopanje tujih in domačih gospodarskih družb;  
- prevoz oseb in blaga; 
- razmnoževanje besedila, zvoka in slike; 
-   založništvo; 
-   socialne storitve za invalide in starejše ljudi; 
- upravljanje z društvenimi nepremičninami in oddajanje v najem; 
- prodaja po pošti in TV ter trgovinska prodaja manjših potrošnih predmetov in trajno 

pakiranih živil; 
- izposojanje videokaset, plovil, avtomobilov in drugih predmetov; 
- izdelava darilnih in propagandnih predmetov ter razpošiljanje propagandnega in drugega 

gradiva; 
- počitniški in zdravstveni turizem ter gostinske storitve. 
 

 
12. člen 

 
Svoje naloge uresničuje društvo s tem, da: 
 
- usmerja svoje delovanje po načelih humanitarnosti, aktivizacije, normalizacije in 

integracije; 
- oblikuje in izvaja posebne socialne programe, pri katerih je zadostna invalidnost osrednji 

kriterij; 
- neposredno sodeluje s specializiranimi socialnimi, zdravstvenimi, rehabilitacijskimi, 

upravnimi in drugimi državnimi institucijami ter gospodarskimi družbami; 
- sodeluje pri izvajanju obmorske obnovitvene rehabilitacije distrofikov; 
- organizira in podpira institute neodvisnega življenja distrofikov; 
- zbira denarne in druge prispevke oziroma donacije državljanov, gospodarskih družb in 

drugih institucij; 
- deluje proti vsaki socialni izključenosti distrofikov in vsem oblikam njihove diskriminacije; 
- organizira strokovna posvetovanja, simpozije, seminarje in druge sestanke; 
- predlaga in podpira raziskovalne načrte zlasti na področju socialnega varstva, zdravja in 

sociologije invalidnosti; 
- pospešuje uporabo dosežkov znanstvenih in strokovnih raziskav; 
- usklajuje svoje delo z reprezentativnimi in drugimi invalidskimi organizacijami. 
 
Socialne naloge uresničuje društvo z izvajanjem specifičnih storitev kakor tudi z opravljanjem 

neposredne pridobitne dejavnosti pod zakonitimi pogoji. 
 
Za opravljanje določenih pridobitnih ali nepridobitnih dejavnosti, razvidno povezanih in 

utemeljenih na statutarno določenih namenih, ciljih in nalogah, društvo ustanovi invalidsko podjetje, 
ustanovo, fundacijo ali zavod. 

 
 

13. člen 
 
Društvo obvešča in seznanja člane: 
 

-  prek oglasne deske v prostorih društva; 
-  s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva in drugo društveno dokumentacijo; 
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-  prek društvene revije “MAŽ”; 
- prek društvenega glasila “POBIRKI” in tematskih publikacij; 
- prek elektronskih komunikacijskih mrež (internet); 
-  prek sredstev javnega obveščanja. 
 
Zainteresirano javnost obvešča in seznanja društvo o svojem delu tako, da so seje organov 

društva javne, da društvo organizira posvetovanja, okrogle mize, tiskovne konference, simpozije, 
seminarje ali pa se takih dogodkov udeležujejo predstavniki društva s svojimi prispevki, da na svoje 
seje vabi predstavnike zainteresiranih institucij in sodelujočih organizacij ter predstavnike sredstev 
javnega obveščanja. 

 
Javnost je izključena v primerih, ko se obravnavajo poslovne ali druge tajnosti, se varujejo 

osebni podatki in ščiti osebno dostojanstvo distrofika in njegova integriteta v zvezi z invalidnostjo. 
 
Za zagotovitev javnosti dela in dajanje informacij o delu društva sta odgovorna predsednik in 

sekretar društva. 
 

III. ČLANSTVO                       
 

14. člen 
 
Članstvo v društvu je prostovoljno. 
 
Društvo ima redne, podporne in častne člane. 
 

15. člen 
 
Redni član društva lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, kdor ima katero od 

oblik mišično in živčno-mišičnih obolenj, ki povzročajo invalidnost, zaradi katere ne more sam delno 
ali v celoti zadovoljevati potreb osebnega, družinskega in družbenega življenja. Seznam diagnoz, ki 
opredeljuje distrofike z okvarami spodnjega motoričnega nevrona, sprejme občni zbor društva. 

 
Podporni član lahko postane vsak državljan Republike Slovenije, ki izraža skrb za sočloveka 

s tem, da prostovoljno deluje v korist distrofikov. Tudi tuj državljan se lahko včlani pod enakimi 
pogoji. 

 

16. člen 
 
Ko državljan izpolni pristopnico po merilih iz prvega in drugega odstavka prejšnjega člena ter 

predloži socialnemu organizatorju pisno izjavo, da se strinja s statutom in ostalimi akti društva, ki so 
mu bili predloženi, dobi člansko izkaznico kot redni ali podporni član. 

 
Če je članu društva zaradi njegove kršitve obveznosti izrečena sankcija izključitve iz društva, 

lahko član ponovno zaprosi za članstvo šele po preteku roka petih let po izbrisu iz evidence 
disciplinskih ukrepov društva. 

 

17. člen 
 
Častni član lahko postane tisti redni ali podporni član društva, ki s svojim delom izjemno 

prispeva k uspehom pri uresničevanju društvenih programskih zasnov. 
 
O imenovanju za častnega člana sklepa občni zbor na predlog upravnega odbora. Častnemu 

članu se izda diploma. 
 

18. člen 
 
Mladoletne člane in člane, ki se zaradi invalidnosti ne morejo neposredno udeleževati 

sestankov in drugih oblik društvenega dela, zastopajo starši ali pooblaščene osebe. 
 
 

19. člen 
 
Redni člani društva imajo pravico: 
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- upravljati društvo neposredno ali po organih, ki jih sami izvolijo; 
- organizirati posamezne dejavnosti društva ter določati načrte in posebne socialne 

programe za njegovo delovanje in razvoj; 
- odločati o razporeditvi društvenih finančnih prihodkov in uporabi društvenega premoženja. 
 
Posamezen član društva ima pravico sodelovati pri oblikovanju in sprejemanju odločitev s 

tem, da: 
 
- daje pobude za razpravljanje in odločanje o vseh vprašanjih, ki zadevajo društvo ali njegov 

osebni interes; 
- je navzoč na sejah društvenih organov, čeprav ni njihov član, ter v razpravi sodeluje s 

svojimi mnenji in predlogi; 
- zahteva pojasnila, opozarja ter postavlja vprašanja o delovanju in poslovanju društva; 
- dobi čimprej, najkasneje pa v dveh mesecih, utemeljen odgovor na postavljena vprašanja; 
- je obveščen o društvenih aktivnostih ter materialnem in finančnem stanju društva. 
 
 

20. člen 
 
Člani društva so dolžni: 
 
- spoštovati statut in druge akte ter sklepe organov društva; 
-  sodelovati in s svojim prizadevanjem prispevati k uresničevanju namenov, ciljev in nalog 

društva; 
- redno plačevati članarino; 
- paziti na društveno premoženje ter varčno in gospodarno uporabljati društvena sredstva; 
-  varovati ugled društva; 
-  dajati društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje posebnih socialnih programov in 

drugih društvenih dejavnosti; 
- opozarjati na pomanjkljivosti in napake pri društvenem delu; 
-  prenašati izkušnje in znanje na mlajše člane društva; 
- izpolnjevati obveznosti, ki so določene s statutom in drugimi splošnimi akti društva; 
- razvijati zavest solidarnosti, vzajemnosti in drugih etično-moralnih vrednot; 
- varovati tajnost podatkov o zasebnem življenju članov društva. 

 
 

21. člen 
 
Pravico voliti na občnem zboru člane društvenih organov in biti izvoljen v te organe imajo 

samo redni člani. 
 
Pravico voliti in odločati na občnem zboru imajo tudi polnoletni državljani iz 17. člena tega 

statuta. 
 
Vsi člani imajo pravico prejemati nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene 

uspehe pri društvenem delovanju. 
 

22. člen 
 
Članstvo v društvu preneha z izstopom, črtanjem, izključitvijo ali smrtjo. 
 
 

23. člen 
 
Član, ki želi izstopiti iz društva, je dolžan, da društvo o tem pisno obvesti. 
 
Član, ki kljub opominu ne plača članarine za dve leti, se črta iz seznama članov. 
 
O izključitvi člana sklepa častno razsodišče, razen v primerih, ko statut določa drugače. 

Častno razsodišče odloči o izključitvi člana, če ugotovi, da je član huje prekršil društvena načela ali 
deloval proti uresničevanju društvenih namenov, ciljev in nalog. Sklep se sprejme v skladu s 
pravilnikom častnega razsodišča. 
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Državljan, ki kljub svoji zahtevi ni bil sprejet v članstvo, ima pravico do pritožbe na upravni 
odbor društva. Sklep upravnega odbora je dokončen. 

 
 

24. člen 
 
O višini članarine, o vsebini in načinu vodenja evidence članov društva odloča upravni odbor. 
 
 
 

IV. ORGANI DRUŠTVA 
 

25. člen  
 
-  občni zbor; 
-  upravni odbor; 
-  nadzorni odbor; 
- svet staršev; 
- strokovni svet; 
-  častno razsodišče. 
                                                                        

26. člen 
 
Mandatna doba izvoljenih in imenovanih organov društva traja štiri leta. 
 
Organi društva so dolžni, da se pri svojem delu za uresničevanje namenov, ciljev in nalog 

društva v mejah svoje pristojnosti ravnajo po ustavi, zakonu, statutu društva in danih pooblastilih ter 
so za svoje delo odgovorni občnemu zboru, upravnemu odboru in po zakonu. 

 
Vsak član izvoljenega ali imenovanega organa je osebno odgovoren za opravljanje svoje 

funkcije ter je lahko odpoklican ali razrešen pred potekom mandatne dobe, ima pa tudi pravico 
odstopiti in odstop obrazložiti. O predčasnem odpoklicu ali razrešitvi člana odloča organ, ki je člana 
izvolil oziroma imenoval, in sicer s sklepom, ki ga sprejmeta dve tretjini vseh članov organa. 

 
Organ, v katerem se med mandatno dobo izprazni mesto člana, lahko sam kooptira novega 

člana do konca svoje mandatne dobe. 
 
Izvoljeni in imenovani organi sklepajo veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov; 

odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov. 
 
Na seji vsakega organa se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik organa in zapisnikar. 
 
Natančnejše določbe o delu občnega zbora in njegovih delovnih teles, upravnega odbora, 

nadzornega odbora in častnega razsodišča vsebuje poslovnik, ki ga sprejme vsak organ zase. 
Pravilnika o delu sveta staršev in strokovnega sveta sprejme upravni odbor. 

 
 
 

OBČNI ZBOR 
27. člen 

 
Občni zbor je najvišji organ društva. 
 
Občni zbor sestavljajo člani društva. 
 
Občni zbor je reden in izreden. Predsednik skliče redni občni zbor vsako drugo leto, izredni 

občni zbor pa tedaj, če tako odločitev sprejme upravni odbor ali nadzorni odbor ali če to zahteva 
najmanj sto članov društva. Izredni občni zbor se mora sklicati najkasneje v dveh mesecih od 
dneva, ko je bila zahteva postavljena, sklepa pa samo o zadevi, za katero je bil sklican; če izredni 
občni zbor ni sklican, to lahko opravi predlagatelj. 

 
Sklicanje občnega zbora in njegov dnevni red ter pripadajoča gradiva se razpošljejo članom 

društva najmanj štirinajst dni pred zasedanjem.  
 
Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi do izvolitve delovnega predsednika. 
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Glasovanje je praviloma javno, občni zbor pa lahko sklene, da je tajno. 
 
Sklep občnega zbora je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov društva. 
 
 

28. člen 
 
Občni zbor ima zlasti tele pristojnosti: 
 
- sprejema statut društva, njegove spremembe in dopolnitve; 
- obravnava in potrjuje poročila o delu upravnega odbora, nadzornega odbora, sveta 

staršev, strokovnega sveta in častnega razsodišča; 
- obravnava in sprejema letno poročilo ter poročilo o izvajanju posebnih socialnih 

programov; 
- odloča o organizaciji društva; 
- določa smernice za nadaljnje delovanje in razvoj; 
- odloča o socialni upravičenosti in temeljih razmerja med društvom ter invalidskim 

podjetjem, ustanovo, fundacijo in zavodom, ki se ustanavljajo za uresničevanje društvenih 
namenov, ciljev in nalog; 

- voli in razrešuje člane upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča ter 
imenuje člane svojih delovnih teles; 

- sklepa o prošnjah in pritožbah; 
- odloča o drugih zadevah v skladu s tem statutom; 
- odloča o prenehanju društva. 
 
 
UPRAVNI ODBOR 

29. člen 
 
Upravni odbor je izvršilni organ društva. Sestavlja ga enajst članov. 
 
Upravni odbor izvoli predsednika društva izmed svojih članov. 
 
Upravni odbor imenuje sekretarja, finančnika in socialnega organizatorja društva izmed 

včlanjenih distrofikov, ki so usposobljeni za opravljanje takih nalog. 
 
Za svoje delo je upravni odbor odgovoren občnemu zboru. 
 
 

30. člen 
 
Upravni odbor dela na sejah. Seje sklicuje predsednik društva po potrebi, vendar najmanj 

trikrat letno. O seji in njenem dnevnem redu mora predsednik obvestiti člane odbora najkasneje 
sedem dni pred dnevom seje. 

 
Sejo upravnega odbora mora predsednik sklicati tudi na zahtevo najmanj petih članov 

upravnega odbora, in sicer najkasneje v 15 dneh od dneva, ko je bila zahteva postavljena. 
 
V nujnih primerih lahko upravni odbor na podlagi obrazloženega predloga sprejme sklep po 

pisni poti, o čemer pa mora predsednik poročati na naslednji seji odbora. 
 
 

31. člen 
 
Upravni odbor opravlja zlasti tele zadeve: 
 
- upravlja poslovanje društva in izvajanje posebnih socialnih programov po statutarno 

določenih namenih, ciljih in nalogah; 
- uresničuje sklepe in smernice občnega zbora; 
- proučuje in uravnava funkcionalno povezanost in razvojne trende; 
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- letno sprejema finančno ovrednoteni delovni program, finančni načrt prihodkov in 
odhodkov, poročilo o delovanju in materialno finančnem poslovanju in poročilo o izvajanju 
posebnih socialnih programov; 

- pripravi predlog statuta društva, njegovih sprememb in dopolnitev; 
- pripravlja občni zbor društva; 
- sprejme splošne akte društva, katerih sprejem po določbah tega statuta ne sodi v 

pristojnost občnega zbora; 
- imenuje člane sveta staršev in strokovnega sveta; njune predloge in sklepe lahko dodatno 

obravnava in se do njih opredeli;  
- po potrebi ustanavlja stalne ali občasne odbore, komisije ali druga delovna telesa, določa 

njihove naloge in imenuje člane; 
- sprejme ustanovitveni akt invalidskega podjetja, ustanove, fundacije ali zavoda; 
- odloča o neposrednem upravljanju in poslovanju v instituciji, katere ustanovitelj je društvo; 
- upravlja s premoženjem društva ter sklepa o nakupu ali prodaji nepremičnin in premičnin 

večje vrednosti; 
- odloča o informativni in izdajateljski dejavnosti; 
- predlaga, imenuje ali voli predstavnike društva; 
- sprejme sklep o črtanju člana iz seznama članov na podlagi 2. odstavka 23. člena; 
- odloča o izključitvi člana, ki medijsko ali kako drugače kleveta uresničevanje statutarno 

določenih namenov, ciljev in nalog društva oziroma na tak način lahko škoduje dobremu 
imenu in časti društva ali njegovih organov ali njegovih članov; 

- opravlja druge zadeve v skladu s tem statutom. 
 
 
Predsednik  

32. člen 
 
Predsednik društva ima zlasti tele naloge: 
 
- skrbi za uspešno in učinkovito delovanje društva; 
- pripravlja in vodi seje upravnega odbora; 
- daje poročilo občnemu zboru o delovanju in stanju društva; 
- poroča upravnemu odboru o delovanju in stanju društva v času po zadnji odborovi seji; 
- je odgovoren za javnost dela društva; 
- skrbi za uresničevanje sklepov društvenih organov in za zakonitost poslovanja; 
- poroča o učinkovitosti delovanja institucij, katerih ustanovitelj je društvo; 
- skrbi za vključevanje novih distrofikov v društvene aktivnosti; 
- podpisuje obvestila in odločbe na podlagi sklepov občnega zbora in upravnega odbora in 

druge društvene akte; 
- opravlja upravne in poslovodne naloge, kadar društvo neposredno vodi institucijo kot 

ustanovitelj; 
- opravlja druge zadeve, za katere je pooblaščen po tem statutu in po sklepih občnega 

zbora in upravnega odbora. 
 
 
Sekretar 

33. člen 
 
Sekretar društva ima zlasti tele naloge: 
 
-  vodi poslovanje društva in izvajanje njegovih socialnih dejavnosti; 
- sodeluje s predsednikom društva pri pripravi gradiva za občni zbor in upravni odbor ter pri 

usmerjanju celotnega delovanja društva; 
- proučuje vsestransko problematiko distrofikov kot članov družbe in posameznikov; 
- oblikuje predloge socialnih inovacij za delovanje društva; 
- organizira in usklajuje delo stalno in občasno zaposlenih ter prostovoljnih sodelavcev, ki 

opravljajo namenske naloge za društvo; 
- proučuje zakone in druge predpise, ki posebej zadevajo tako distrofike oziroma invalide 

kakor tudi statusni položaj društva; 
- skrbi za povezavo med društvenimi organi; 
- poroča o izvajanju posebnih socialnih programov; 
- skrbi za obveščanje javnosti in članov društva; 
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- usklajuje društveno sodelovanje z drugimi invalidskimi organizacijami in raznimi 
družbenimi institucijami; 

- pripravlja in izvaja mednarodno sodelovanje; 
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in pooblastili društvenih organov. 
 
 
Finančnik 

34. člen 
 
Finančnik društva ima zlasti tele naloge: 
 
-  vodi finančno in materialno poslovanje društva; 
- pripravlja letni finančno ovrednoteni delovni program društva in finančni načrt; 
- daje pisna poročila o porabi finančnih sredstev; 
- pripravlja posamične vloge za pridobitev finančnih sredstev; 
- pripravlja in izvaja društvene investicije v sodelovanju s pooblaščenimi strokovnjaki in 

strokovnimi institucijami; 
- spremlja in proučuje zadevne predpise in pripravlja postopke za njihovo uporabo pri 

društvenem poslovanju; v skladu s tem pripravlja tudi notranje finančno-normativne akte; 
- sodeluje pri celotni obdelavi finančnih listin in spremlja vse finančne dogodke; 
- pripravlja in daje analize, poročila in ocene o finančnem stanju ter opredeljuje finančne 

potrebe; 
- skrbi za uspešno gospodarjenje z denarjem in za likvidnost pri sprotnem poslovanju; 
- ureja finančna oziroma splošna ekonomska razmerja med društvom in njegovimi 

institucijami; 
- opravlja vse devizne posle društva in skrbi za ustrezne evidence; 
- proučuje in daje pobude za ekonomske olajšave, ki vplivajo na izboljšanje socialnega 

stanja distrofikov in znižujejo stroške pri poslovanju društva; 
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in pooblastili društvenih organov. 
 
 
Socialni organizator 

35. člen 
 
Socialni organizator ima zlasti tele naloge: 
 
- vodi službo prevozov in nege za distrofike in druge invalide; 
- organizacijsko vodi obmorsko obnovitveno medicinsko rehabilitacijo; 
- pripravlja in izvaja programe osebne asistence in drugih oblik fizične pomoči; 
- pripravlja in izvaja dopolnilne programe izobraževanja; 
- proučuje razvoj zdravstvenega varstva distrofikov; 
- angažira in vodi državljane, spremljevalce distrofikov, ki delo opravljajo honorarno ali 

prostovoljno in skrbi za njihovo usposabljanje; 
- organizacijsko vodi civilno služenje vojske; 
- spodbuja delovanje sveta staršev in strokovnega sveta; 
- pripravlja razne aktivnosti distrofikov v okviru društva ali izven njega; 
- pripravlja pobude v zvezi s posodabljanjem družbenih institucij, v katerih bivajo, se 

izobražujejo, zdravijo ali delajo distrofiki; 
- svetuje distrofikom in njihovim staršem; 
- zbira strokovno in drugo literaturo oziroma specializirana znanja; 
- proučuje najprimernejše pripomočke, naprave in opremo za distrofike ter v zvezi s tem 

spodbuja inovativno delo; 
- pripravlja praktične rešitve za življenje distrofikov po strokovnem konceptu neodvisnega 

življenja invalidov; 
- opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in pooblastili društvenih organov. 
 
 
NADZORNI ODBOR 

36. člen 
 
Nadzorni odbor nadzira celostno poslovanje društva, pri čemer pri notranjem nadzoru nad 

razpolaganjem s finančnimi sredstvi zlasti preverja zakonitost, namembnost, gospodarnost in 
učinkovitost porabe sredstev, ki jih društvo prejema za izvajanje svoje dejavnosti. Nadzor obsega 
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tudi izvajanje društvenih posebnih socialnih programov in naložb; za to nalogo nadzorni odbor lahko 
pritegne zunanjega strokovnega sodelavca za evalvacijo. 

 
Če nadzorni odbor ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, zahteva, da se odpravijo v 

določenem roku. 
 
Nadzorni odbor sestavlja pet članov, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Odbor se sestaja 

najmanj enkrat letno. O svojem delu in ugotovitvah poroča občnemu zboru in upravnemu odboru, za 
svoje delo pa je neposredno odgovoren občnemu zboru. 

 
Člani nadzornega odbora se vabijo na seje upravnega odbora. 
 
 

SVET STARŠEV 
37. člen 

 
Svet staršev je posvetovalni organ društva. Sestavljajo ga starši včlanjenih mladoletnih 

distrofikov. 
 
Naloga sveta staršev je predvsem, da spremlja zdravstvena, izobraževalna, socialna 

vprašanja mladoletnih distrofikov v družini in posebnih institucijah; obravnava težave staršev in 
podpira izmenjavo njihovih izkušenj. Obravnava lahko tudi druge programske sestavine društva. 

 
Svet staršev sklicuje in vodi njegovo delo predsednik, ki ga imenuje upravni odbor. Svet se 

sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. 
 
Svet daje mnenja in predloge upravnemu odboru, kateremu predsednik sveta poda tudi letno 

poročilo o delovanju. 
 

 

STROKOVNI SVET 
38. člen 

 
Strokovni svet je posvetovalni organ društva. Sestavljajo ga zdravniki in drugi strokovnjaki, ki 

delujejo na področju mišičnih in živčno-mišičnih obolenj. 
 
Naloga strokovnega sveta je predvsem, da spremlja razvoj znanosti na tem področju doma in 

po svetu, proučuje zdravstvena in socialna vprašanja distrofikov ter daje mnenja in predloge za 
njihovo reševanje. 

 
Strokovni svet sklicuje in vodi njegovo delo predsednik, ki ga imenuje upravni odbor. Svet se 

sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat letno. 
 
Svet daje mnenja in predloge upravnemu odboru, kateremu predsednik sveta poda tudi letno 

poročilo o delovanju. 
 
 
 

ČASTNO RAZSODIŠČE 
39. člen 

 
Častno razsodišče rešuje nesporazume in spore med člani društva ter obravnava kršitve določil statuta 
in drugih splošnih aktov društva oziroma ravnanja proti uresničevanju namenov, ciljev in nalog društva.  
 
Društveno častno razsodišče deluje na prvi in drugi stopnji. Častno razsodišče prve stopnje sestavljajo 
trije člani društva, ki izmed sebe izvolijo predsednika. Častno razsodišče druge stopnje sestavljajo trije 
člani, ki izmed sebe izvolijo predsednika. 
 
Član, proti kateremu se vodi disciplinskih postopek, ne more biti član častnega razsodišča. Član, ki je 
izvoljen v častno razsodišče prve stopnje, ne more biti izvoljen v častno razsodišče druge stopnje.  
 
Častno razsodišče lahko izreče enega od naslednjih ukrepov:  
 

- opomin;  
- javni opomin;  
- izključitev.  
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O izrečenem ukrepu izda častno razsodišče prve stopnje sklep. Zoper sklep ima član pravico do pritožbe 
na častno razsodišče druge stopnje, ki dokončno odloči o zadevi. 

 
 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
 

40. člen 
 
Viri finančnih in materialnih sredstev so: članarina, Fundacija za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, koncesije in javna pooblastila, fundacije, dohodek iz 
dejavnosti društva in naslova materialnih pravic, darila in volila, zapuščine, prispevki donatorjev in 
sponzorjev, proračunska in druga javna sredstva ter drugi viri. 

 
Društvo ima transakcijski račun in nalaga začasne presežne prilive finančnih sredstev pri 

banki, ki ima dovoljenje Banke Slovenije za poslovanje. 
 
Če društvo ustvari presežek prihodkov nad odhodki, jih porabi za izvajanje nepridobitnih 

dejavnosti, določenih s statutom. 
 
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična. 
 
 

41. člen 
 
Za svoje obveznosti je društvo odgovorno z vsemi sredstvi. 
 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, za obveznosti društva odgovarjajo solidarno in z vsem svojim 
premoženjem tudi njegove odgovorne osebe, ki so v svojo korist ali korist koga drugega zmanjšale 
premoženje društva ali s preusmeritvijo poslovanja oziroma finančnih tokov na drugo obstoječo ali 
novoustanovljeno pravno osebo ali fizično osebo preprečile povečanje premoženja, čeprav so vedele, da 
društvo ne bo moglo poravnati obveznosti tretjim osebam. Odgovorne osebe odgovarjajo do višine 
oškodovanja društva, ki so ga povzročile s svojim ravnanjem. 

 
Sredstva, ki jih društvo dobi za določene namene, se uporabljajo v skladu s temi nameni. 
 
 

42. člen 
 
Društvo sestavlja finančno dokumentacijo za načrtovanje, finančno poslovanje in letno 

poročanje tako, da so posebej razvidni finančni viri, stroški za delovanje, za izvajanje posebnih 
socialnih programov in za naložbe ter v skladu z računovodskimi standardi za društva oziroma 
invalidske organizacije. 

 
Osebni prejemki iz naslova delovanja posameznika v društvu kot invalidski organizaciji so 

opredeljeni v pravilniku, ki ga sprejme upravni odbor. 
 
 

43. člen 
 
Društvo lahko ustanovi fundacijo za uresničevanje svojih statutarno določenih namenov in 

ciljev. 
 
Namen fundacije, način ustanovitve in poslovanje s fundacijo ureja pravilnik, ki ga sprejme 

upravni odbor. 
 

44. člen 
 
Društveno premoženje sestavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so kot 

take vpisane v register osnovnih sredstev, denarna in druga sredstva ter materialne pravice. 
 
Društveno premoženje upravlja upravni odbor. 
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45. člen 
 

Finančno in materialno poslovanje društva poteka v skladu z veljavnimi predpisi po sprejetem 
letnem finančnem načrtu prihodkov in odhodkov in na podlagi sklepov upravnega odbora. 

 
Odredbodajalec za finančno in materialno poslovanje je predsednik društva, ki lahko 

posamezne pravice prenese na pomožnega odredbodajalca. 
 
 

VI. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

46. člen 
 

O prenehanju društva sklepa občni zbor z dvotretjinsko večino vseh članov društva. 
 
Društvo preneha obstajati tedaj, če se število njegovih članov skrči na manj kot deset ali če 

pristojni upravni organ izda odločbo o prepovedi dela. 
 
Ko društvo preneha delovati, se društveno premoženje prenese na društvo, ki deluje kot 

nacionalna invalidska organizacija in v kateri se združujejo istovrstni ali podobno gibalno ovirani 
invalidi. Proračunska sredstva se vrnejo v proračun. Lastnina in drugo premoženje društva, 
pridobljeno v času, ko ima društvo status invalidske organizacije, preide v last fundacije v istem 
deležu, v katerem ga je fundacija financirala.  

 
 

47. člen 
 

Za razlago tega statuta je med dvema zasedanjima občnega zbora pristojen upravni odbor. 
 
 

48. člen 
 

Društvo distrofikov Slovenije je pravni naslednik premoženja, pravic in obveznosti Društva 
mišično obolelih Slovenije. 

 
49. člen 

 
Z uveljavitvijo dopolnitev statuta, sprejetih na občnem zboru društva dne 16.6.2007, preneha 

veljati besedilo statuta Društva distrofikov Slovenije, ki je bil sprejet 12.4.2003 in registriran dne 
12.5.2003 pod številko 2/05-06-02002-172/03-2. 

 
 

50. člen 
 

Ta statut začne veljati z dnem, ko se kot dopolnjeni statut društva vpiše v register društev pri 
Upravni enoti Ljubljana. 

 
V Ljubljani, dne 16.6.2007 
 
Štev.: 408/i/07 

 
 
S E K R E T A R                                                                                            P R E D S E D N I K 

 
 Ivo Jakovljevič                                                                                                  Boris Šuštaršič 
 
 
 
 
 


