Na podlagi določil 8. člena Zakona o društvih (Ur. list RS štev. 61/06), 1. člena Zakona o vojnih invalidih (Ur.
list RS št. 63/95, 19/97 in 7/97) in Zakona o invalidskih organizacijah (Ur. list RS štev. 108/02) so člani
Združenja vojnih invalidov 91 na skupščini dne 10.12.2011 sprejeli:

TEMELJNI AKT
ZDRUŽENJA VOJNIH INVALIDOV 91
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Združenje vojnih invalidov 91 (v nadaljevanju: Združenje 91) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno,
nevladno, socialno – humanitarno, invalidsko, veteransko in neodvisno interesno združenje vojnih invalidov ter
družinskih upravičencev po Zakonu o vojnih invalidih. Združenje pri sprejemanju programov dela in delovanju
upošteva načela državne strategije razvoja invalidskega varstva in mednarodne standarde na področju
invalidskega varstva ter deluje v javnem interesu na področju invalidskega varstva in na drugih področjih.
Člani Združenja 91 so lahko tudi druge fizične osebe, ki kot prostovoljci na različne načine pomagajo
posameznim vojnim invalidom ali podpirajo delovanje združenja.
2. člen
Združenje v skladu s svojimi osnovnimi cilji in nalogami sodeluje z drugimi invalidskimi organizacijami v
Republiki Sloveniji ter državnimi organi, ki so po zakonu dolžni skrbeti za izvajanje socialno-zdravstvene
politike in za izvajanje zakonodaje s področja varstva vojnih invalidov in sodeluje pri oblikovanju nacionalne
politike ter ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti in enake obravnave invalidov.
3. člen
Združenje je pravna oseba zasebnega prava.
Polno ime združenja je: Združenje vojnih invalidov 91.
Združenje uporablja tudi skrajšano ime, ki se glasi: Združenje 91.
Sedež združenja je v Kranju.
4. člen
Združenje ima svoj žig in znak, lahko pa tudi prapor.
Žig je okrogle oblike, s premerom 3 cm. Na zunanjem robu žiga je napis: Združenje vojnih invalidov 91. V
sredini žiga je znak s prekrižanima mečema.
Likovni znak Združenja 91 je osem kraka zvezda z zlato obrobo, zgornji trije kraki so v notranjosti bele barve in
predstavljajo Triglav, spodnjih pet krakov je v notranjosti rdeče barve in v sredini šest krake zvezde v zlati
barvi. Med vsakim krakom zvezde so manjše plamenice zlate barve. V sredini znaka je krog z napisom
»ZDRUŽENJE VOJNIH INVALIDOV 91« v zlati barvi, v sredini znaka sta, na beli podlagi, prekrižana meča
zlate barve.
5. člen
Združenje 91 zastopa predsednik, v njegovi odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik združenja.
6. člen
Združenje 91deluje na državni ravni na območju Republike Slovenije.
Združenje 91 lahko sodeluje in se povezuje z drugimi organizacijami ali društvi, ki imajo podobne cilje in
dejavnosti s področja veteranskih, domoljubnih in invalidskih organizacij.
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7. člen
Delovanje in poslovanje združenja je javno. Združenje obvešča o svojem delu širšo javnost preko sredstev
javnega obveščanja.
Javnost združenja se lahko zagotavlja še:
 z objavljanjem vabil in zapisnikov sestankov vseh organov združenja;
 z izdajo pisnih informacij za člane združenja,
 z objavo informacij na svoji spletni strani.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja tekočih informacij o delu združenja je odgovoren predsednik
združenja.
II. NAMEN IN CILJI ZDRUŽENJA
8. člen
Namen Združenja 91 je prostovoljno in neodvisno združevanje interesno povezanih vojaških vojnih in drugih
vojnih invalidov ter družinskih upravičencev, zato da ugotavlja, zagovarja in z izvajanjem posebnih socialnih
programov zadovoljuje posebne potrebe vojnih invalidov ter zastopa njihove interese.
9. člen
Cilji in namen organiziranja in delovanja združenja za doseganje kakovosti življenja vojnih invalidov so
zlasti:
- v vsakdanjem življenju uveljaviti človekove pravice invalidov;
- vključenost vojnih invalidov v Združenje 91 in sodelovanje v vsakdanjem življenju;
- nediskriminacija invalidov;
- vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti;
- avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev;
- ekonomsko socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov;
- socialna pravičnost in enake možnosti;
- spremljanje zakonodajnega področja, ki neposredno ali posredno zadeva vojne invalide in
družinske invalidske upravičence;
- spremljanje materialnega in socialnega položaja vojnih invalidov in družinskih invalidskih
upravičencev ter nudenje ustrezne pomoči;
- pomoč pri zagotavljanju koriščenja socialnih storitev;
- analiziranje materialnega in socialnega položaja vojnih invalidov in preko združenja vojnih
invalidov pomagati z nudenjem ustrezne pomoči;
- nudenje pravne pomoči in nasvetov vojnim invalidom in uveljavljanju pravic, s katerimi se
zagotavlja njihova socialna varnost;
- sodelovanje z mednarodnimi organizacijami vojaških vojnih invalidov in drugimi veteranskimi,
domoljubnimi in invalidskimi organizacijami v Sloveniji.
10. člen
Naloge združenja so zlasti:
- ugotavljanje interesov in zagovarjanje potreb vojnih invalidov ter združenja na vseh
področjih, ki zadevajo življenje invalidov, prispevajo k osveščanju javnosti in vplivajo na spremembe;
- vključevanje pomoči težjim vojnim invalidom za primerno oskrbo v okviru njihovih družin;
- sodelovanje pri določanju tehničnih predpisov za adaptacijo delovnih sredstev v proizvodnem procesu;
- sodelovanje pri reševanju socialno-zdravstvenih problemov vojnih invalidov kot so reševanje stanovanjskih
vprašanj, zdravstvenih in zdraviliško-klimatskih rehabilitacij, iskanje ustrezne zaposlitve,
- načrtuje, organizira in izvaja programe, ki vojnim invalidom omogočajo bolj aktivno sodelovanje in
pripomorejo k odstranjevanju ovir in bolj neodvisnemu življenju ( usposabljanje za aktivno življenje in
delo, prevozi, oskrba s tehničnimi pripomočki, dnevni centri, osebna asistenca, nega, klubi,
programi za ohranjanje zdravja in drugi rehabilitacijski programi, informativna, založniška in kulturna
dejavnost, rekreacija in šport ipd.);
- nudi pomoč pri uveljavljanju potreb invalidov na področju varovanja zdravja, medicinske in socialne
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rehabilitacije, vzgoje, izobraževanja, usposabljanja, zaposlovanja, bivanja (stanovanja, domovi), socialne
varnosti, kulture, športa in rekreacije;
- preprečuje in blaži socialne ter psihične posledice invalidnosti;
- usposablja invalide za samopomoč ter svojce in prostovoljce za življenje in delo z invalidi;
- razvija socialne spretnosti invalidov in njihovo informiranost na različnih področjih življenja;
- predstavlja, varuje in uveljavlja pravice in interese invalidov na državni ravni;
- socialni programi, ki jih izvaja združenje, so dostopni za člane in nečlane združenja vojnih invalidov.
III. ČLANSTVO
11. člen
Včlanjevanje v Združenje 91 je prostovoljno.
Članstvo združenja sestavljajo vojaški vojni invalidi in drugi invalidi s priznanim statusom vojnega invalida,
družinski invalidski upravičenci po Zakonu o vojnih invalidih ter druge fizične osebe, ki želijo pomagati
vojnim invalidom v premagovanju težav, ki jih povzroča invalidnost.
Redni člani združenja so vojaški vojni invalidi, civilni invalidi vojne s priznanim statusom vojnega invalida in
drugi invalidi s priznanim statusom.
Drugi člani združenja so družinski invalidski upravičenci s priznanim statusom po Zakonu o vojnih invalidih ter
druge fizične osebe, ki na različne načine podpirajo delovanje združenja.
Člani združenja so enakopravni.
Do storitev po posebnih socialnih programih namenjenim invalidom, ki se namensko financirajo iz javnih
sredstev, so upravičeni le redni člani – invalidi.
12. člen
Če se v Združenje včlani mladoletnik do dopolnjenega 7. leta starosti podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti
zastopnik, od mladoletnikovega 7. leta do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred
njegovim vstopom v Združenje podati pisno soglasje.
13. člen
Pravice članov združenja so:
- da volijo in so voljeni v organe združenja,
- da sodelujejo pri delu in odločanju v organih združenja,
- da upravljajo premoženje združenja po načelih dobrega gospodarja in navodilih združenja,
- da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti združenja,
- da sodelujejo pri izdelavi aktov ter delovnega in finančnega plana združenja,
- da so seznanjeni s finančnim in materialnim poslovanjem združenja,
- da sprejemajo nagrade, pohvale in priznanja za izredne uspehe pri delu v združenju,
- da jim Združenje pomaga pri reševanju njihovih potreb pri uveljavljanju njihovih pravic po
predpisih o vojnih invalidih,
- da jim Združenje pomaga tudi v drugih primerih iz svoje dejavnosti.
Mladoletniki do 15. leta starosti nimajo pravice, aktivne in pasivne pravice pri volitvah v organe združenja.
14. člen
Dolžnosti članov združenja so:
- da spoštujejo Statut in druge akte združenja ter sklepe organov združenja,
- da aktivno sodelujejo in po svojih močeh prispevajo k uresničevanju nalog in ciljev združenja,
- da redno plačujejo članarino,
- da dajejo združenju informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog in
ciljev, če z njimi razpolagajo,
- da si medsebojno pomagajo,
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- da varujejo ugled združenja,
- da redno in pravočasno izpolnjujejo naloge po sklepih organov združenja,
- da negujejo in utrjujejo dobre medsebojne odnose.
15. člen
Članstvo v združenju preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- s črtanjem člana iz evidence članov združenja,
- z izključitvijo iz članstva združenja,
- s smrtjo člana združenja,
- s prenehanjem delovanja združenja.
16. člen
Član združenja prostovoljno izstopi iz združenja, če vroči združenju pisno izstopno izjavo.
Člana se črta iz evidence članstva, če le-ta kljub pismenemu opominu, iz neupravičenega razloga, ne plača
članarine dve leti zapored.
O izključitvi člana iz združenja odloča Upravni odbor s sklepom. Zoper sklep, ki ga izda Upravni odbor ima
prizadeti pravico pritožbe na Zbor članov, kot drugostopenjski organ.
Smrt člana združenja ali prenehanje delovanja združenja je izvirni razlog za prenehanje članstva.
17. člen
Tajnik združenja je dolžan o primerih iz prejšnjega člena poročati Upravnemu odboru.
O članu, ki kljub pisnemu opominu ni plačal članarine, razpravlja Upravni odbor, ki odloči o nadaljnjem
postopku glede članstva tega člana v združenju.
Upravni odbor lahko iz upravičenih razlogov posameznega člana združenja oprosti plačila članarine za eno
leto. Evidenco o vstopu članov v Združenje in o prenehanju članstva v njem, vodi tajnik združenja.
IV. ORGANI ZDRUŽENJA
18. člen
Organi združenja so:
1. Zbor članov,
2. upravni odbor,
3. nadzorni odbor,
1. ZBOR ČLANOV
Zbor članov je najvišji organ združenja, ki ga sestavljajo vsi člani združenja.
Zasedanje Skupščine je redno ali izredno.
Redne seje Zbora članov sklicuje predsednik združenja enkrat letno na temelju sklepa Upravnega odbora
združenja.
Dnevni red in drugo gradivo za Zbor članov se mora dostaviti članom združenja najmanj 8 dni pred sejo
Zbora članov.
Izredne seje Zbora članov sklicuje predsednik združenja po lastni presoji, na zahtevo Upravnega odbora,
Nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj 1/3 članov združenja.
Predsednik združenja je dolžan sklicati izredno sejo Zbora članov v roku 30 dni od dneva prejema pisnega
zahtevka za sklic.
Če predsednik združenja izredne seje Zbora članov ne skliče v predpisanem roku, jo lahko skliče predlagatelj
sam, ki mora vabilu na Zbor članov priložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom.
Na izredni seji Zbora članov se obravnava le zadevo, zaradi katere je Zbor članov sklican.
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Zbor članov je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov združenja. Če Zbor članov ob uri, za
katero je bil sklican, ni sklepčen, se zasedanje odloži za 15 minut, po poteku tega časa pa je Zbor članov
sklepčen, če je navzočih najmanj 10 članov.
Sejo Zbora članov vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik združenja. Delovno predsedstvo ima
predsednika in dva člana. Zbor članov izvoli še zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika ter po potrebi
verifikcijsko komisijo, volilno komisijo in druge organe.
Vsaka 4 (štiri) leta voli Zbor članov predsednika in druge organe združenja.
Volilne liste z imeni kandidatov pripravi kandidacijska komisija, ki jo imenuje Upravni odbor.
Kandidacijska komisija lahko pripravi za vsak organ več kandidatov, kot jih je v organ potrebno izvoliti.
Pri sestavi kandidacijske liste za Upravni odbor, mora kandidacijska komisija paziti na to, da so kandidati
zastopani sorazmerno na število članov iz vseh območij, ki jih pokriva Združenje.
Pri volitvah so vsi kandidati enakovredni in volivcem ni treba upoštevati teritorialnega sorazmerja.
Volitve v vse organe združenja so praviloma javne. Če je na kandidatni listi več kandidatov, kakor znaša število
članov posameznega organa, ki se ga voli, so volitve tajne. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največ
glasov. Kandidatna lista se pripravi po abecednem redu.
Zbor članov lahko odpokliče izvoljene organe ali razreši njihove posamezne člane pred iztekom mandata, če ne
opravljajo svojih nalog. Izvoljeni člani organov imajo pravico sami odstopiti.
Ob odpoklicu, odstopu ali smrti se na izpraznjeno mesto v posameznem organu izvoli novi član, ki glede
trajanja svojega mandata vstopa v mandat prvotno izvoljenega člana.
Naloge Zbora članov so :



















sklepa o dnevnem redu sej;
sprejema, dopolnjuje in spreminja programe dela;
razpravlja in sklepa o delu in poročilih Upravnega odbora in o delu Nadzornega odbora;
sprejema, dopolnjuje in spreminja Statut in druge splošne akte;
voli in razrešuje predsednika in podpredsednika združenja, predsednika in člane Upravnega odbora,
predsednika in člane Nadzornega odbora;
voli in imenuje člane v najvišje organe organizacij, s katerimi se je Združenje povezovalo ali se vanje
včlanilo;
dokončno odloča o pritožbi zoper sklepe Upravnega odbora in Nadzornega odbora;
odloča o oblikah povezovanja ali sodelovanja z drugimi društvi, zvezami ali organizacijami podobne
dejavnosti;
odloča o izstopu združenja iz drugih organizacij;
odloča o prodaji nepremičnin, o njihovem nakupu pa sprejema načelne sklepe, o posameznih nakupih odloča
Upravni odbor;
obravnava letno poročilo o poslovanju združenja in sprejema program združenja;
sprejema splošne usmeritve o gospodarjenju z materialnimi sredstvi;
razpravlja o aktualnih družbenih vprašanjih, ki so pomembna za vojne invalide ter sprejema stališča in
sklepe;
odloča o prenehanju delovanja združenja;
sprejema programske usmeritve;
potrjuje zaključni račun in finančni načrt;
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi ali člani in niso v pristojnosti drugih organov združenja.

Sklepi, stališča in druge odločitve so veljavno sprejete, če zanje glasuje večina navzočih članov.
Če se odloča o Temeljnem aktu ali spremembi Temeljnega akta, o prenehanju združenja, o pomembnih
premoženjskih zadevah in o volitvah organov, mora za veljavnost sklepa ali druge odločitve glasovati 2/3 vseh
prisotnih delegatov. Način glasovanja v tem primeru določi Zbor članov.
Zbor članov, na kateri se volijo organi združenja, mora praviloma zasedati najmanj 14 dni pred potekom
mandata prejšnjim organom.
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Novo izvoljeni organi prevzamejo svoj mandat (funkcijo) naslednji dan po poteku mandata prejšnjim
organom (funkcionarjem).
V času med izvolitvijo in nastopom mandata se morajo urediti tekoče zadeve ter izvršiti pisna predaja
poslov, inventarja oziroma premoženja združenja ter arhiva.
19. člen
2. UPRAVNI ODBOR
Upravni odbor je izvršilni organ Zbora članov. Izvoli ga Zbor članov za dobo štirih let in šteje pet članov.
Kandidate za člane Upravnega odbora predlaga dosedanji Upravni odbor. Mandat članov Upravnega odbora
se po poteku mandatne dobe lahko ponovi. Predsednik in podpredsednik sta po položaju člana Upravnega
odbora.
Naloge Upravnega odbora so :
 uresničuje sklepe Zbora članov;
 uresničuje program dela združenja;
 upravlja s premoženjem združenja;
 sklepa o sklicu Zbora članov združenja;
 pripravlja gradivo za Zbor članov;
 poroča Zboru članov o svojem delu in problemih združenja;
 sprejema letni program dela;
 sprejema finančni načrt in zaključni račun;
 odloča o višini članarine;
 daje pojasnila, ki so vezana na izvajanje določb Temeljnega akta;
 skrbi za stalno in pravočasno obveščanje članov združenja o vseh strokovnih in drugih vprašanjih,
s katerimi se člani obračajo na Upravni odbor;
 imenuje tajnika, ki opravlja strokovno delo za Združenje;
 imenuje predstavnika združenja v organe drugih pravnih oseb in skupnosti ter obravnava poročila
o njihovem delu;
 sodeluje z organi in drugimi organizacijami;
 opravlja vse druge naloge, za katere ga pooblasti Zbor članov;
 sprejema poslovnike in druge splošne akte iz svoje pristojnosti;
 pripravlja predloge o nakupu in prodaji nepremičnin;
 uresničuje druge naloge, ki izvirajo iz aktov združenja ter naloge, ki mu jih naloži Zbor članov.
Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj dvakrat letno. Sklicuje ga predsednik, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik ali pooblaščeni član odbora.
Seja Upravnega odbora se skliče tudi, če to zahteva najmanj 1/10 članov združenja ali najmanj 1/3 članov
Upravnega odbora.
Upravni odbor je izvršilni organ Zbora članov, ki vodi delo združenja med dvema zasedanjema Zbora članov
v skladu s Temeljnim aktom, po usmeritvah in sklepih Zbora članov ter po programu dela za tekoče leto.
Upravni odbor obravnava zadeve, za katere je pristojen in sprejema sklepe na sejah.
O zadevah, ki ne zahtevajo medsebojnega posvetovanja, lahko Upravni odbor odloči na korespondenčni
(dopisni) seji. Tako sprejet sklep je treba potrditi na prvi naslednji redni seji Upravnega odbora.
Upravni odbor sklicuje in vodi seje predsednik združenja, ob njegovi odsotnosti ali zadržanosti, pa
podpredsednik. Vabilo s predlaganim dnevnim redom za sejo morajo člani Upravnega odbora prejeti najmanj
5 (pet) dni pred zasedanjem.
Na seje Upravnega odbora se vabi tudi predsednika Nadzornega odbora.
Upravni odbor veljavno sklepa, če je prisotnih več kot polovica članov, sklepi pa so veljavni, če zanje
glasuje več kot polovica navzočih članov. Za svoje delo je Upravni odbor odgovoren Zboru članov.
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Za uspešno izpolnjevanje zastavljenih ciljev in nalog združenja in za učinkovitejše spremljanje problematike na
posameznih področjih dejavnosti združenja, lahko Upravni odbor imenuje stalna ali začasna delovna telesa in
jim določi naloge.
20. člen
Predsednik in podpredsednik
Predsednika in podpredsednika Združenja izvoli Zbor članov Združenja neposredno za dobo štirih let.
Za predsednika in podpredsednika Zveze združenja sta lahko izvoljena le osebi s priznanim statusom vojaškega
vojnega invalida, ki sta redna člana Združenja 91.
Predsednik združenja, ki je hkrati predsednik Upravnega odbora, predstavlja in zastopa Združenje ter vodi delo
Upravnega odbora, je odredbodajalec za izvrševanje finančnega načrta in podpisuje akte, ki jih sprejema Zbor
članov in Upravni odbor.
Podpredsednik združenja je hkrati tudi podpredsednik Upravnega odbora. Predsednika v njegovi odsotnosti
nadomešča podpredsednik. Podpredsednik opravlja dogovorjene naloge s predsednikom.
Predsednik ima naslednje pravice in dolžnosti:
- sklicuje seje Zbora članov,
- sklicuje seje Upravnega odbora ter jo vodi,
- sklicuje in vodi seje Kolegija Upravnega odbora,
- zastopa Združenje,
- skrbi za javnost dela,
- podpisuje finančne in druge listine združenja,
- skrbi za zakonitost dela združenja,
- zastopa predlog za uvedbo disciplinskega postopka pred Častnim razsodiščem,
- opravlja še druge naloge, ki mu jih nalagajo akti združenja, državni predpisi, ali po naravi
spadajo v njegovo področje dela.
21. člen
3. NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor šteje tri člane, predsednika, podpredsednika in enega člana, ki jih izvoli Zbor članov združenja
za dobo štirih let. Po poteku mandata so lahko ponovno izvoljeni.
Nadzorni odbor vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik.
Nadzorni odbor združenja spremlja delo vseh organov združenja ter opravlja nadzor nad:
- zakonitostjo, namembnostjo ter gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih
Združenje prejme za izvajanje svoje dejavnosti;
- izvajanjem posebnih socialnih programov, ki jih Združenje izvaja in jih določi v letnem
programu dela;
- uporabo sredstev namenjenih za investicije;
- izvajanjem in spoštovanjem določil Temeljnega akta in drugih splošnih aktov združenja ter sklepov
organov združenja.
Pri svojem delu lahko Nadzorni odbor vključi tudi zunanje strokovne delavce.
Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo Upravnega odbora in drugih organov združenja ter opravlja nadzor nad
finančno materialnim poslovanjem združenja in pri tem najmanj enkrat letno pregleda celotno materialno in
finančno poslovanje združenja. Nadzorni odbor se sestaja po potrebi in najmanj enkrat letno o svojih
ugotovitvah poroča Zboru članov, kateri je tudi odgovoren za svoje delo, po potrebi pa poroča tudi Upravnemu
odboru.
V Nadzornem odboru so predsednik, podpredsednik in 1 (en) član, katere izvoli Zbor članov za 4 (štiri) leta.
Član Nadzornega odbora ne more biti obenem tudi član Upravnega odbora, ali stalnih komisij.
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Nadzorni odbor veljavno sklepa, če sta na seji navzoča najmanj dva člana odbora. Sklep je sprejet, če sta zanj
glasovala najmanj dva člana odbora.
22. člen
5. TAJNIK ZDRUŽEN JA
Za opravljanje strokovno-tehničnih in administrativnih del združenja ter za koordiniranje dela med organi
združenja, skrbi tajnik združenja.
Za tajnika združenja je imenovana oseba, ki izpolnjuje pogoje, ki jih določi Upravni odbor.
Tajnik dela po navodilih predsednika in sklepih Upravnega odbora in jima je za svoje delo odgovoren.
S tajnikom lahko sklene Združenje delovno pogodbo v skladu z delovnim pravom.
Člani organov Združenja in funkcionarji Združenja opravljalo svoje funkcije praviloma prostovoljno. Za
posebne zasluge na področju delovanja Združenja in za uspešnost njenega poslanstva ter za odgovornost, ki
jo pri tem imajo, lahko dobijo nagrado, po merilih Pravilnika o nagradah imenovanih in voljenih
funkcionarjev Združenja 91.
Prostovoljci so upravičeni do povračila materialnih stroškov, ki jih imajo pri opravljanju nalog v skladu z
veljavnimi predpisi.
23. člen
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE IN NADZOR NAD RAZPOLAGANJEM S
FINANČNIMI SREDSTVI
Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje:
 s članarino;
 z darili in volili;
 s prispevki donatorjev;
 iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij po programih;
 iz proračunskih in drugih javnih sredstev;
 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Združenja;
 drugih virov.
Začasne presežne prilive sredstev, ki jih Združenje še ne more uporabljati za izvajanje programa lahko
nalaga le v banko, ki ima dovoljenje za poslovanje Banke Slovenije.
Združenje lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnost, ki je povezana z izvajanjem ciljev in namenov
delovanja združenja v obsegu, potrebnem za njihova doseganja.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga Združenje doseže z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti,
se sme uporabljati le za doseganje namenov in nalog združenja, v skladu s Temeljnim aktom. Javna sredstva,
pridobljena za izvajanje nalog in ciljev, ki so javnega pomena se smejo uporabljati le za izvajanje oz.
doseganje teh nalog in ciljev.
Premoženje združenja tvorijo vse nepremičnine in premičnine, ki jih pridobi Združenje in so v njeni lasti.
Združenje mora skrbno gospodariti s svojim premoženjem.
Če Združenje pri upravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, mora presežek
porabiti izključno za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo Združenje ustanovljeno.
Računovodja podpisuje skupaj s predsednikom združenja finančne in materialne listine združenja.
24. člen
VI. PREMOŽENJE ZDRUŽENJA
Združenje ima lahko premično in nepremično premoženje.
Vse premoženje združenja pa mora biti vknjiženo v ustrezno evidenco.
Vpisi v inventarno knjigo se vsako leto primerjajo z ugotovitvami inventurne komisije, morebitne razlike pa
za tem uskladi Upravni odbor s sklepom.
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Premično premoženje se kupi ali odtuji na podlagi sklepa Upravnega odbora, nepremično premoženje pa na
podlagi sklepa Zbora članov.
Z vsem premoženjem združenja se mora gospodariti s skrbnostjo "dobrega gospodarja".
VII. PRENEHANJE ZDRUŽENJA
25. člen
Združenje lahko preneha po volji članov združenja ali po samem zakonu.
Sklep o prenehanju združenja sprejme Zbor članov združenja.
Po volji članov Združenje preneha, če Zbor članov sprejme sklep, da Združenje preneha delovati, da se pripoji
drugemu združenju ali da se spoji z drugim Združenjem.
Sklep o prenehanju združenja mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega združenja, na katerega se, po
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje združenja; lastnina, ki jo je Združenje pridobilo v času statusa
invalidske organizacije iz sredstev FIHO, pa preidejo v last Fundacije.
Če tega združenja ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost.
Proračunska sredstva se vrnejo v proračun.
O sklepu Zbora članov združenja mora predsednik združenja v tridesetih dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu
mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi združenja, iz katerega je razviden obseg sredstev, način
poravnave obveznosti združenja, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja na
drugo Združenje ali lokalno skupnost.
Združenje po samem zakonu preneha, če dejansko preneha delovati.
VIII. KONČNE DOLOČBE
26. člen
Ta Temeljni akt prične veljati, ko ga sprejme Zbor članov združenja in se ga uporablja od dneva sprejema dalje.
Organi združenja, ki so bili izvoljeni pred sprejemom tega Temeljnega akta, delujejo v nespremenjeni obliki do
konca mandata, za katerega so bili izvoljeni.
Na Ptuju, dne 10.12.2011.
Predsednik Združenja 91:
Jože Romšak
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