
DRUSTVO SREBRNA NIT - ZDRUZEN JE A DOSTOJNo STARoST

STATUT

I. SPLOSNE DOLOEBE

1. dlen

Dru5tvo Srebrna nit-Zdrulenleza dostojno starost je prostovoljno, samostojno,
nepridobitno zdruZenje fizienih oseb, ki so se povezale zaradi re5evanja strokovnih in
socialno - humanitarnih problemov in razvqa na podrodju skrbi za starej5e ob
upo5tevanju statuta in v skladu zZakonom o dru5tvih. Dru5tvo si bo prizadevalo pridobiti
status dru5tva v javnem interesu in status humanitarne organizacije, ki deluje v javnem
interesu na podrodju celovite skrbi za starej5e.

2. clen

Dru5tvo Srebrna nit - ZdruZenje za dostolno starost je pravna oseba zasebnega prava.
Njeno ime 1e Srebrna nit - ZdruZenje za dostojno starost. Polno ime dru5tva je Dru5tvo
Srebrna nit - ZdruZen)e za dostolno starost. skrajSano ime dru5tva je Dru5tvo Srebrna nit"
SedeZ Dru5tva Srebrna nit je v Llubl.lant naslov sedeZa Dru5tva Srebrna nit je Vipotnikova
ulica '13, 121'1 Ljubljana

3, clen

DruStvo Srebrna nit ima svoj znak in svoj pecat.

Znak Dru5tva Srebrna nit je napis Srebrna nit, polkrog z dlanjo in napis ZdruZenje za
dostojno starost.

Pecat Dru5tva Srebrna nit je okrogel, s premerom 3 cm, v sredinije dlan in ima okrog
oboda naslednje besedilo: Srebrna nlt - Zdruienje za dostojno starost

4. clen

Dru5tvo Srebrna nit se lahko vkljucuje v sorodna drZavna in mednarodna zdruZenja.
Sodeluje tudi z drugimi nevladnimi organizacijami, javnimi zavodi in strokovnimi sluZbami,
ki delujejo v podporo starej5im ter z drugimi organizacijami starej5ih (oz. z drugimi druStvi,
ki delujejo na podrocju zdravstva, socialnega varstva in humanitarnega dela) z namenom,
da seznanja javnost o problematiki Zivljenja starej5ih ter skrbi za uresnidevanje njihovih
pravic (ki izhajalo iz ustave RS, ustrezne slovenske zakonodaje ter mednarodnih
konvencij).

5. clen

Delo Dru5tva Srebrna nit je javno. Odgovorna oseba za obve5danje je predsednik ali clan
po pooblastilu predsednika. Svoje dlane, kakor tudi druge pravne in fizidne osebe oziroma
javnost pa o svojem delu obve5ca preko domade spletne strani, FB profila, zapisnikov in



drugih obvestil, strokovnih pubtikacij, strokovnih sredanj, okroglih miz in prispevkov v
medijih, vkljudno s spletom.
Na obdni zbor zato lahko vabi tudi predstavnike medijev in 5ir5o javnost. Za posredovanje
podatkov in informacij je odgovoren predsednik Dru5tva Srebrna nit, po njegovem
pooblastilu pa tudi drugi 6lani organov DruStva Srebrna nit.

II. NAMENI, CILJI IN DEJAVNOSTI DRUSTVA

6.6len

Namen Dru5tva Srebrna nit je:
1. Zavzema se za vse starej5e v vseh okotjih.
2. Vse starej5e se obravnava celostno.
3. Povezovanje vseh generacij za dostojno starost.
4. Konkretno in sistemsko delovanje v sodelovanju z uporabniki, sorodniki, bliZnjimi,

stroko in odlodevalci.

Cilji Dru5tva Srebrna nit so:
1. Zagovarja pravice starejSih.
2. Obsoja vsakr5no diskriminacijo in nasilje vseh vrst nad starej5imi.
3. Podpira kakovostno, varno in humano obravnavo starej5ih na vseh ravneh.
4. Vzpodbuja ustanavljanje in delovanje skupin starej5ih kot skupin za samopomod

in tako vzpodbuja njihovo druZenje ter medsebojno pomod.

7. dlen

Dru5tvo Srebrna nit opravlja naslednje naloge:
1. Seznanja in osve5da javnost o problemih starej5ega prebivalstva.
2. Razkriva in opozarja na nepravilnosti, kr5itve in neustrezen odnos pri obravnavi

starejSih, hkrati pa izpostavlja tudi pozitivne primere.
3. Svetuje starej5im in njihovim bliZnjim.

4. Spremlja delo vseh institucij/ustanov, ki obravnavajo starej5e in o tem poroda
javnosti.

5. Spodbuja stanovalce in njihove bliZnje, da porodajo o dobrih praksah in

nepravilnostih v domovih za starej5e.
6. Sodeluje z vladnimi in nevladnimi organizacijami, ki Sditijo starej5e oz. se ukvarjajo

s tem podrodjem.

7. Spremlja in ocenjuje stanje na podrodju uveljavljanja pravic starejSih.

8. Pomaga pri organizaciji usposabljanja zdravstvenih in socialnih delavcev in tako
tudi pri Siritvi strokovne mreZe v Sloveniji v podporo starej5im.

9. Skrbi, da se za starej5e doma, v domovih starej5ih, v bolni5nicah in drugje razvija
najboljSa molna celovita in strokovna (dolgotrajna) oskrba.

10. Prizadeva si, da bi se razvili primerni pogoji za optimalno bivanje in kar najvi5jo
kakovost Zivljenja sta rejSih.

'1 1 . Podpira Sirjenje prostovoljstva.
l2.Organiziraali pomaga pri organizaciji posvetov, okroglih miz, predavanj, seminarjev

ali kongresov s podrocja skrbi za starelSe.



lzva)a tudi pridobitno dejavnost z namenom pridobivanja sredstev za delovanje Dru5tva
Srebrna nit.
V ta namen izvaja naslednje dejavnosti:
58.1 10 - izdajanje knjig;
58.190 - drugo zaloZni5tvo;
85.590 - drugje nerazvr5deno izobraZevanje, izpopolnjevanje, usposabljanje;
88.991 - dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizac$;
88.999 - drugje nerazvr56eno socialno varstvo brez nastanitve.

‖,CLANSIVO

8.こlen

Clani DruStva Srebrna ntt so:

1.redni

2.こastni

3.pridrutteni

Redniこ lan lahko postane vsaka poslovno sposobna fiziё na oseba,kijo zanirna program

dela DruStva Srebrna nit oz.vsak drug zainteresiran posameznik:こ e oz.ko izpoini

pristopno iziavo,plaこaこlanarino in podpiも e iziavo O Spreiemu statuta Druこ 市a Srebrna nit

in nJegovega prograrna.

Zaこastnegaこ lana razgiasi obё ni zbor fiziこ no osebo,klima posebne zasluge pri delu

DruStva Srebrna nit oz.na podFOttu,Za katerega se zavzema.Zaぬ stnegaこ lana se lahko

progiasi tudi redniこ lan Druこtva Srebrna nit,Ceぬstni ёlan ni redniこlan Druも市a Srebrna
nit,nirna pravice odioこ ania inノali giasovania.

Pridrutteni ёlan iahko postane flziё na oseba,ki podpiも e iziavo,da tteli postati pridrutteni

こlan ter s svoiim neposrednirn delom,danii a‖ pdspevki芝eli podpiratt delo D「 uこ梓a Srebrna
nit.

Za vse ёiane se vodi poseben register z evidenco osnovnih podatkovこ lanstva in to tudi v

skladu tt veuavniFni predpisi o varovaniu OSebnih podatkov.

O spreiemu nO宙h ёlanov DruStva Srebrna nl odioё a 10 na rednih seiah`

9.こlen

Pravice rednih ёlanov so:
a,da sodeluieio p面 iZdelavi in uresni“ vanju prograrna in nalog DruStva

Srebrna nit:

b. da volり oin SO VOじeniv Organe Druもtva Srebrna ttit           ′

c.da prediagaio irnenOvanie OZ.Sprejem ёastnih ёlanov DruStva Srebrna nl:

Dolttnosti rednih ёlanov so:

d.da spoStuieio statutin druge akte ter sklepe organov DruStva Srebrna nl:

e,da s svoiim delom pomagaio ptt uresni敬 〕vaniu CitteV DruStva Srebrna nk:
f.da redno plaё uieiOこlanannO:



g.da varuieiO in siriiO u91ed DruS市 a Srebrna nた .

Castni ёlani(ki niSC hkrati tudi redni こ!ani)in pridrutteni ёlani se lahko udelettujeio
pttredttev in sodeluieiO p百 delu Organov ter razpravり aio o pOSameznih vpraSaniih,nimaio
pa pravice glasovania o Odi。 こitvah.

10.こlen

ёlanstvO v DruStvu Srebrna nl prenehal

e s prostovolnirn iZStOpom,ko ёlan o tem pisno obvesI IO Druも tva Srebrna nl:

・ s smrtio:

o s ёrtaniem iZ evidence ёlanstva:

◆z izkり uこitV辱 0.

Clana izvだ ni odborこ滝a iz evidence,“ dtterasa(dve lett ali veё )ne plaё uie ёlanattne
kりub VSai dvakratnem predhodnem opominu.Ce umre,9a ёrta iz evidence izvttni odbor.

Ciana izkり uёi ёastno razsodiここe,6e u9otovi,da ie kttSil Statut,ni izvだ evai sklepov organov
alile povzroこ il kakこno dru9o deianie,ki kakorko:i ruこ i ugled Druも市a Srebrna nit.

iV.ORCANIDRuSWA SREBRNA NIT

ll.こlen

Organi Druこtva Srebrna nit so:

1.Obёni zbor

2.lzvrこ ni odbor

3.Nadzorni odbor
4.Castno razsodiここe

Vsi organi se vo!10 Za rnandatno obdooie dVeh let z rrlottnostio veё kratne ponovne
izvoiitve.

12.こ:en

OBCNIZBOR
Obёni zbor ie naivi彎 1 0rgan Druこtva Srebma n識 ,ki ga sestavlaio vSi ёlani.Castni in
pridrutteniこlani lahko sodeluiejO pri delu obこ nega zbora,vendar brez pravice glasovania.

Sestaia se pO potrebi,vendar vsai enkrat let穐 o.Sklicuie ga iZV`ni odbor(v nadatteVaniu
10).

Obёni zbor se sklicuie s piSnirni ali elektronskimi vabili ёlanorn Druも市a Srebrna nl,ki
moraJo btti vroё ena nairTlani teden dni pred seio,Vabilu rnora btti pパ lo芝en tudi dnevni red

zasedania.

DopOinitve dnevnega reda lahkoこ lani posreduiejO pred obこ nirrl zbororTl ali na zaё etku
obこnega zbora v pisni obl:ki s kratko obrazlo芝 itv疇 o.

lzredni obё ni zbor skliё e lC)na zahtevo 1/3こlanov in to v roku 30 dni od izrattene zahteve.

Ce izrednega obこ nega zbora 10 ne skliこ e v predvidenern roku,9a skliこ 海 prediagateJ,ki

mora predio乏 iti tudi dnevni red z ustreznirn gradivOrn. izredni obёni zbor iahko skliё e tudi

nadzorni odbor.lzredni obё ni zbor sklepa le o zahtevi,za katero je bil sklican.



Obcni zbor je sklepden, ce je ob sklicanem 6asu prisotnih ved kot polovica rednih dlanov
Dru5tva Srebrna nit. lzjemoma je ob6ni zbor sklepden tudi v primeru, de ni zadostnega
Stevila dlanov pol ure po napovedanem zadetku, vendar mora biti prisotnih vsaj 5 dlanov.
Tak obcni zbor pa ne more sklepati o razpustitvi Dru5tva Srebrna nit.
Obcni zbor odpre predsednik dru5tva in ga vodi, dokler se ne izvoli tridlansko delovno
predsedstvo. Poleg tega izvoli obcni zbor izmed prisotnih 6lanov dru5tva 5e verifikacijsko
komisijo, zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo,
kandidacijsko komisijo in druge delovne organe.
Glasovanje je praviloma javno, 6lani pa se lahko na samem zasedanju izjemoma odlocijo
tudi za tajni nadin glasovanja. Sklepi obdnega zbora so veljavni, 6e je za njih glasovala ved
kot polovica prisotnih rednih dlanov.

13.6len

Obdnizbor ima naslednje naloge:
1. sprejema statut Dru5tva Srebrna nit in odloda o njegovih spremembah oz.

dopolnitvah;
2. sprejema in dopolnjuje druge splo5ne akte Dru5tva Srebrna nit;
3. daje smernice za delo in sprejema letne programe dela Dru5tva Srebrna nit;
4. sprejema finandni nadrt in potrjuje zakljudni radun Dru5tva Srebrna nit;
5. obravnava in sprejema porodila o delu organov in delovnih teles Dru5tva Srebrna

6. voli in razreSuje predsednika in clane izvr5nega odbora, nadzornega odbora ter
6astnega razsodi5da Dru5tva Srebrna nit;

7. odloda o viSini dlanarine in drugih prispevkov Dru5tva Srebrna nit;
8. re5uje ugovore na delo in sklepe Castnega razsodi5ca Dru5tva Srebrna nit;
9. po potrebi ustanavlja svoja delovna telesa;
'l0.odloca o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in 6lani Dru5tva Srebrna nit v

skladu z namenom in cilji Dru5tva Srebrna nit;
1 1. sklepa o vkljucitvi Dru5tva Srebrna nit v druga sorodna zdruhenja doma in v tujini;
12. imenuje svoje predstavnike v organe drugih organizacij;
13.sklepa o prenehanju delovanja Dru5tva Srebrna nit.

O delu obdnega zbora se pi5e zapisnik, ki ga podpiSejo predsedujodi, zapisnikar in
overitelj zapisnika.

14. dlen
IZVRSNI ODBOR
lzvr5ni odbor je izvr5ilni organ Dru5tva Srebrna nit, ki ga vodi med dvema obdnima
zboroma in za svoje delo odgovarja obdnemu zboru. lzvr5uje vse sklepe obdnega zbora in
druge naloge v skladu s statutom in programskimi dokumenti Dru5tva Srebrna nit. lzvr5ni
odbor predlaga 6lane Dru5tva Srebrna nit kot predstavnike Dru5tva Srebrna nit tudi v
organe drugih organizacij. Ustanavlja pa lahko tudi svoje redne ali obcasne komisije in
delovna telesa.

15.こ len

lzvr5ni odbor sestavlja najmanj 5 6lanov. Na prvi seji izvolijo 6lani lO izmed sebe
namestnika predsednika. Na seje izvr5nega odbora so vabljeni tudi vodje rednih ali



obcasnih komisij in delovnih teles,
odlodanja.

se lahko vkttuё uieiO V diSkuslo,nirrlaiO pa pravice

16.こlen

lzvrSni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa 4-krat letno. lzredni sestanek lO lahko
zahtevata najmanj dva 6lana lO ali nadzorni odbor. lO sklicuje in vodi predsednik ali
njegov namestnik. Seje lO so sklepdne, de je prisotnih ved kot polovica 6lanov. Veljavne
sklepe sprejema z vedino glasov vseh prisotnih 6lanov.

Naloge izvr5nega odbora:
. sklicuje ob6ni zbor;
. skrbi za izvrievanje programa dela Dru5tva Srebrna nit;
. pripravlja predloge aktov Dru5tva Srebrna nit;
. pripravlja predlog financnega plana in zakljuinega raduna;
. skrbi za finandno in materialno poslovanje Dru5tva Srebrna nit;
. upravlja s premoZenjem Dru5tva Srebrna nit;
. ustanavlja in ukinja stalne ali obdasne komisije in delovna telesa;
, uresniduje druge naloge, ki izhajajo iz aktov Dru5tva Srebrna nit in naloge, ki mu jih 5e
dodatno naloZi obdni zbor.
lzvr5ni odbor lahko za izvalanje posameznih nalog imenuje stalne ali obdasne komisije ter
delovna telesa in zanje dolodi naloge, Stevilo dlanov in predsednika. elani komisij so lahko
le redni 6lani Druitva Srebrna nit, k delu delovnih teles pa so lahko izjemoma povabljeni
tudi zunanji sodelavci. Za svoje delo so komisije odgovorne izvr5nemu odboru.

17.6len

PREDSEDNIK DRUSTVA SREBRNA NIT
Zastopa in predstavlja Druitvo Srebrna nit pri upravnih organih, strokovnih institucijah,
drugih nevladnih organizacijah in v javnosti doma in v tujini. Vodi delo lO in skrbi za
izvedbo sprejetih sklepov. Predsednik je tudi odredbodajalec Dru5tva Srebrna nit za
izvrSevanje finandnega nadrta Dru5tva Srebrna nit. lzvoli ga obcni zbor z vedino glasov in
za svoje delo odgovarja obdnemu zboru. Predsednik lahko v svoji odsotnosti pooblasti
namestnika ali druge 6lane la za izvr5evanje posameznih nalog.

18. dlen

ensrruo RAZSoDTSCE
eastno razsodi56e Steje tri dlane, ki jih izvoli obdni zbor Dru5tva Srebrn a nit za obdobje
dveh let z moZnostjo vedkratne ponovne izvolitve.

Naloge dastnega razsodi5da so:
. presojanje o spo5tovanju statuta Dru5tva Srebrna nit;
. ugotavljanje kr5enja etidnih meril in kriterijev, dolodenih z etidnimi kodeksi, veljavnimi na
podrodju zdravstva in socialnega varsfua;
. ugotavljanje kr5enja dolodb statuta in sklepov organov Dru5tva Srebrna nit;
. ugotavljanje ne-izvr5evanja oz. krienja sklepov organov Dru5tva Srebrna nit;
'ugotavljanje ravnanj, ki kakorkoli Skodujejo ugledu Dru5tva Srebrna nit;



eastno razsodi5de v postopku obravnava kr5itve in lahko izrede enega od naslednjih
ukrepov:
. opomin,
. javni opomin,
. izkljuditev.

eastno razsodiSde je za svoje delo odgovorno obdnemu zboru DruStva Srebrna nit. Sklepi
dastnega razsodi5da so veljavni, 6e zanje glasujeta vsaj dva njegova clana. V primeru
obravnave huj5e kr5itve dlana, zaradi katere sprejme sklep o izkljuditvi 6lana iz Dru5tva
Srebrna nit, morajo vii clani dastnega razsodi5da podati pisno obrazloZitev svojega
glasovanja.

Na sklep Castnega razsodi5da se prizadeti lahko priloZi ob6nemu zboru Dru5tva Srebrna
nit.

19. dlen

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor spremlja celotno delo in 5e posebej nadzoruje finandno poslovanje
Dru5tva Srebrna nit. Najmanj enkrat letno zato tudi podrobno pregleda finandno
poslovanje in premoZenjsko stanje ter o ugotovitvah poro6a izvr5nemu odboru ter
obdnemu zboru. Nadzorni odbor pregleda tudi zakljudni radun Dru5tva Srebrna nit in
sestavi porodilo za obdni zbor.
Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren obdnemu zboru.
Nadzorni odbor ima 3 dlane, ki izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.
Odloditve nadzornega odbora so veljavne, 6e sta zanje glasovala vsaj dva od 3 6lanov.

20. dlen

TAJNIK DRUSTVA SREBRNA NIT
Za strokovno tehnidna in administrativna dela ter za kordinacijo med organi dru5tva
Srebrna nit skrbi tajnik Dru5tva Srebrna nit, ki ga imenuje lO za mandatno obdobje 2let.
Za svoje delo odgovarja lO.

21. dlen

BLAGAJNIK DRUSTVA SREBRNA NIT

Opravlja dela, ki so mu dodeljena v skladu s pravilnikom o finandnem poslovanju Dru5tva
Srebrna nit. lmenuje ga lO za mandatno obdobje 2 let in za svoje delo odgovarja lO.

V.F:NANCNO POSLOVANJE

22.こ len

Finanёne in matenaine lislne podpisuieta predsednik in blagainik drus市 a,



23.6len

Obdni zbor sprejema az. potrjuje finandni nadrt Dru5tva Srebrna nit in zakljudni radun
dru5tva Srebrna nit, kiju pripravi in predlaga v sprejem lO. Blagajno in osnovno evidenco
o poslovanju vodi blagajnik dru5tva, za radunovodske storitve pa Dru5tvo Srebrna nit lahko
po potrebi pridobi zunanjega sodelavca.

24.こ len

Prihodki Druもtva Srebrna nit so:
。こlanarina in drugi prispevkiこ lanov,
O darila in prispevki donatoriev ter Sponzo可 ev,

・ prinOdkiiz sredstev proraё una na dttavniterlokalni ravni,
Op轟 hodkiiz sredstev,p百 dobuenih na republ:も k:h in mednarodnih razpisih,
e dohodkiiz deiavnOSJ Druも tva Srebrna n費 .

Ce Druも市a Srebrna nk p面 opravlaniu SVOie deiaVROStt us市 a"preseZek p“ hodkov,9a
mora porabli za izvaianie in sintev svOie temettne leiavnOSI.MOrebttna delitev p面 hodkov
in premottenia druも市a srebrna ntt med niene ёlane je niё na.

25.こ len

Finanёno in materiaino posiovanie Druこ市a Srebrna nl se izvaia v skladu z vettaVnirni
predpisi tega podrotta,raこ unovodskimi standardi za druこ

～
a ter pravilnikorn o inanё nem

poslovaniv,ki ga sprejme obё ni zbor DruS市 a Srebrna nl.

TransakcuSki raこun ima DruStvo Srebrna nit odprt pri banki.

V:.ZAKLJUCNE DOLOCBE

26.こ len

Druこ廿o Srebrna nit preneha s svoiirn deiOrn s sklepom obё nega zbora, z odloこ bo
pristoinega。 鳴ana o prepovedi dela in/ali,こ e se nle9ovoこ lans市o zrnaniSa pod 5,

V p面meru prenehania de10Vania DruStva Srebrna ntt niegOVa mate面 alna sredstva
pttpadaio Druも廿u Europa Donna.

27.こlen

Obёni zbor DruStva Srebrna ntt naikaSneie V rOku enega leta od sprefema tega statuta

sprefme praviinik o finanёnern poslovaniu in praviinik o deluこ astnega razsodittёa.

28.こlen

Statutie veuaven z dnern sprelema na ustanovnern obё nern zbortl Druこ加a Srebrna nitin
potem,ko ie DruStvo Srebrna nk vpisanc tudi v register druttev ptt pttstOini Upravni enoti

Liubttanal uporabua pa se ga od 19.12.2018.



29.6len

Statut je pisan v mo5kem spolu, vendar veljaza oba spola enakopravno

Predsednica: Biserka Marort **"'ffi 
tr nk{ \, b{flj/

{\,
Ljubljana, 19. 12.2018 \)

RttPUB日臥 中 SLOⅦ M」A
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