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Na podlagi 8. in 9.člena Zakona o društvih (Ur. list RS Št. 60/95, 

89/99) je ustanovni zbor dne 8.7.2002 na svoji seji sprejel naslednji statut 
društva BELIS: 
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I. SPLOŠNE DOLOBČE 

 

1. člen 
 
Ime društva je Društvo za srečno življenje BELIS, skrajšano ime  

Društvo BELIS (v nadaljnjem besedilu: društvo) in je patentno zaščiteno 
kot znamka. Sedež društva je: Ziherlova 39, 1000 Ljubljana. 

 
 

2. člen 
 
Društvo je nepolitično, prostovoljno združenje državljanov 

Republike Slovenije, ki si v vseh sferah prizadevajo izboljšati življenje in 
ga osmisliti ter osrečiti  na različne načine. 

 
 

3. člen 
 
Društvo deluje na območju Republike Slovenije. 
 

 
4. člen 

 
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. 
 

 
5. člen 

 
Društvo ima svoj znak. Znak je na poljubni podlagi napisan z 

zlatimi črkami Belis. Pred črko b je zlati krogec in za črko s je zlati krogec 
in nad črko l je zlati krogec. Znak se uporablja v vijolični barvi tudi kot 
pečat. V pečatu je izpisano ime: Društvo BELIS. 

 
 

6. člen 
 
Društvo se lahko vključi v vse podobno usmerjene organizacije v 

državi in tujini. Društvo sodeluje z drugimi podobno usmerjenimi društvi. 
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7. člen 
 
Delovanje društva temelji na načelih javnosti. 
 

 
8.člen 

 
Društvo o svojem delu obvešča ožjo in širšo javnost. 
 
a) ožjo javnost obvešča: 
 s pravico vpogleda članov v vse zapisnike in ostale akte 

društva; 
 preko sredstev javnega obveščanja. 

 
b) širšo javnost obvešča: 
 s tem, da so seje organov društva javne in da se nanje vabijo 

novinarji in druge osebe, ki imajo tak interes; 
 s tiskovnimi konferencami in z objavami v sredstvih javnega 

obveščanja. 
 
Za zagotovitev javnosti dela skrbi upravni odbor. 
 
 
 
 

II. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA 
 

9. člen 
 
Namen in cilji društva: 
 

 srečno življenje z brezpogojno ljubeznijo do popolnega življenja; 
 da s prijateljskim združevanjem občanov različnih poklicev razvija in 

pospešuje medsebojno razumevanje in spoštovanje;  
 zavzema se za svobodo človeka in duha, za kulturni, socialni in splošni 

razvoj družbe; 
 skrbi za osveščanje ljudi, širi strpnost in tolerantnost do drugih kultur 

in narodov; 
 podpira in skrbi za kulturno in osebnostno rast članov in vseh, ki 

želijo delovati v društvu; 
 skozi različne prireditve izobračevalnega in kulturnega značaja 

opozarjati na pomen kulture in znanja pri zadovoljevanju; 
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potreb prebivalcev; 
 seznanjanje članov in simpatizerjev z okoljskimi vprašanji, vprašanji 

sobivanja ljudi in živali, vprašanji prehranjevalnih navad od otroštva 
naprej z vprašanji vzgoje v strpnosti; 

 informiranje in spodbujanje k strpnosti do drugače mislečih in 
organiziranje prireditev izobračevalnega značaja; 

 širjenje kulturne zavesti; 
 sprejema za pravilne le tiste družbene zakone, ki so v skladu z 

naravnimi zakoni in matematično logiko. 
 

10. člen 
 
Naloge društva pri uresničevanju svojih ciljev: 
 

 samostojna organizacija izobraževalnih in kulturnih prireditev ter 
sodelovanje članov društva na prireditvah, ki jih organizirajo druga 
društva, tako v Sloveniji, kot v tujini; 

 organiziranje tečajev in drugih vzgojnih oblik dela, kakor tudi 
sodelovanje članov društva na tečajih in usposabljanjih, ki jih prirejajo 
druga društva; 

 sodelovanje z drugimi podobno usmerjenimi organizacijami in društvi 
v Sloveniji in v tujini; 

 
 
 
 

III. ČLANSTVO 
 

11. člen 
 
Članstvo v društvu je prostovoljno. Član društva lahko postane vsak 

državljan Republike Slovenije, ki si to želi. Napisati mora prošnjo za 
sprejem v članstvo v društvu. Z lastnorošnim podpisom se obveže, da 
sprejema ta statut ter da se bo po njem ravnal. Član društva lahko postane 
tudi tuj državljan, če izpolnjuje pogoje kot vsak državljan R Slovenije. Če 
se v društvo 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 društvo podati pisno soglasje.  

Vsak član se obveže, da bo njegovo delovanje skladno z načeli in 
nameni društva, navedenimi v tem statutu. Društvo ima redne in častne 
člane. 



 7 

 
12. člen 

 
Pravice članov društva so: 
 da volijo in so izvoljeni v organe društva; 
 da kreativno sodelujejo pri delu društva; 
 da so seznajeni s programom društva in njegovim finančno-

materialnim poslovanjem; 
 da udejanjajo svoje projekte v okviru dejavnosti društva; 
 da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu ter za 

dosežene uspehe. 
 

 
13. člen 

 
Dolžnosti članov društva so:  
 da volijo in so izvoljeni v organe društva; 
 da kreativno sodelujejo pri delu društva; 
 da sodelujejo na prireditvah društva; 
 da spoštujejo statut ter odločbe in sklepe organov društva; 
 da z osebnim zgledom in prizadevanjem pripomorejo k 

uresničitvi delovnega programa društva; 
 da plačujejo članarino kot prostovoljni prispevek po lastni 

presoji; 
 da skrbijo za ugled društva v javnosti; 
 se strinjajo s statutom s podpisom; 
 da volijo na občnem zboru. 
 

 
 

14. člen 
 

Častni član društva lahko postane oseba neoporečnih moralnih 
lastnosti, ki je s svojim delovanjem storila usluge velike vrednosti in ki jo 
društvo kot tako imenuje. Potrdi ga občni zbor društva. Če častni član ni 
član društva, nima pravice glasovati na volitvah. 
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15. člen 
 
članstvo v društvu preneha: 
 
 s črtanjem; 
 z izključitvijo na podlagi pravnomočne odločbe častnega 

razsodišča; 
 s prostovoljnim pismenim izstopom; 
 s smrtjo. 
 

16. člen 
 
član plačjuje višino letne članarine po njegovi lastni presoji.    
 

17. člen 
 
Izključitev iz društva se uporabi takrat, ko član krši pravice ali 

dolžnosti iz 11., 12. in 13. člena tega statuta, če zavestno ravna proti 
interesom društva, sprejetem statutu in pravilnikom. 

 
18. člen 

 
O izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče s sklepom. 

Sklep mora biti v skladu s pravilnikom častnega razsodišča, ki ga sprejme 
občni zbor društva. Pravilnik razsodišča mora biti v skladu z naravnimi 
zakoni in matematično logiko, s sprejetim statutom društva in če ni je 
avtomatsko neveljaven takoj. 

 
 

IV. ORGANI DRUŠTVA 
 

19. člen 
 
Organi društva so: 
 
 občni zbor; 
 upravni odbor; 
 nadzorni odbor; 
 častno razsodišče. 
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Po potrebi se ustanovijo tudi druge začasne komisije. Člani organov 
so za svoje delo odgovorni občnemu zboru društva. 

 
 
 
 

V. OBČNI ZBOR 
 
 

20. člen 
 
Občni zbor je najvišji organ društva in voli njegove druge organe. 

Sestavljajo ga vsi redni in častni člani društva. Ker društvo deluje na 
podlagi naravnih zakonov in matematične logike se sklep, ki ni v skladu z 
naravnimi zakoni in matematično logiko, avtomatsko razveljavi. Občni 
zbor ne more spreminjati statuta, ki je v skladu z naravnimi zakoni in 
matematično logiko. 

 
21. člen 

 
Občni zbor je lahko redni ali izredni. Redni občni zbor skliše 

upravni odbor društva najmanj enkrat letno do 15. januarja. Občni zbor 
odpre predsednik upravnega odbora in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli 
delovnega predsedstva.  

 
 

22. člen 
 

Delovno predsedstvo sestavljajo predsednik, zapisnikar in  overitelja. 
 
 

23. člen 
 
Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več 

kot polovica članov društva. Če ob predvidenem začetku občni zbor ni 
sklepčen, se začetek odloži za eno uro, nakar občni zbor veljavno sklepa, 
če je prisotna vsaj tretjina članov. Če občni zbor tudi takrat ni sklepčen, se 
ga odloži za nadaljnih trideset minut. Po poteku tega časa je občni zbor 
sklepčen, ţe je prisotnih najmanj 10 članov.  

 
24. člen 
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Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov.  

Če se odloča o spremembi statuta ali o prenehanju delovanja društva, je 
potrebna dvotretjinska večina vseh članov društva.  Način glasovanja 
določi zbor. 

 
25. člen 

 
Občnemu zboru smejo prisostovati vsi, ki so ali želijo biti 

neposredno ali posredno povezani z delovanjem društva kot npr. 
predstavniki delovnih organizacij, državnih organov, predstavniki lokalne 
samouprave in ostali državljani, le da imajo pravico posvetovalnega glasu, 
ne morejo pa glasovati o zadevah, o katerih odloča občni zbor. 

 
 

26. člen 
 
Redni občni zbor: 
 
 sklepa o dnevnem redu; 
 sprejema statut društva, njegove spremembe in dopolnitve, 

Pravilnik o delovanju častnega razsodišča ter ostale splošne 
akte društva v skladu z namenom in ciljem društva; 

 odloča o vseh vprašanjih, ki so splošnega pomena za razvoj 
dejavnosti društva na območju delovanja; 

 razpravlja o delu organov društva in sklepa o njih; 
 sprejema delovni program društva; 
 voli in razrešuje predsednika, tajnika, blagajnika, člane 

upravnega odbora, člane nadzornega odbora in častnega 
razsodišča; 

 odloča o pritožbah zoper sklepe organov društva; 
 odloča o včlanjevanju društva v zveze; 
 ugotavlja koliko je kdo plačal članarine 
 imenuje častne člane; 
 odloča o izključitvi člana; 
 sprejema finančni plan in potrjuje zaključni račun; 
 odloča o nakupu in odtujitvi nepremičnin društva; 
 obravnava druga vprašanja v skladu s statutom in drugimi 

splošnimi akti; 
 sklepa o prenehanju in združitvi društva. 
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27. člen 
 
Izredni občni zbor se skliše: 
 po sklepu upravnega odbora; 
 na pisno zahtevo nadzornega sveta; 
 na pisno zahtevo najmanj tretjine članov. 
 

 
28. člen 

 
Izredni občni zbor sklepa samo o stvareh, za katere je sklican. 
 

 
29. člen 

 
Izredni občni zbor skliše upravni odbor najkasneje v 30 dneh od 

dneva, ko je bila dana zahteva. Če upravni odbor ne skliše izrednega 
občnega zbora v navedenem roku, ga skliše predlagatelj, ki tudi predloči 
dnevni red z ustreznimi gradivi, najkasneje do začetka seje občnega zbora. 
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpiše delovno 
predsedstvo. 

 
 

30. člen 
Volitve organov: 
 
Nov upravni odbor, nov nadzorni odbor in novo častno razsodiščee 

se učijo pri starih organih 1 mesec. 
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VI. UPRAVNI ODBOR 
 

 
31. člen 

 
Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora in opravlja 

organizacijske, upravne, administrativne in strokovne naloge. Upravni 
odbor sestavljajo: predsednik, podpredsednika, tajnik in blagajnik. 

 
 

32. člen 
 
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru. 
 
 

33. člen 
 
Predsednik (v primeru njegove odsotnosti pa njegov pooblaščenec) 

upravnega odbora je hkrati tudi predsednik društva. Zastopa interese 
društva v javnosti, pri tem pa upošteva navodila in sklepe upravnega 
odbora. 

 
 

34. člen 
 
Upravni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima 

zboroma po smernicah, sprejetih na občnem zboru. Sestajajo se praviloma 
enkrat mesečno, po potrebi tudi bolj pogosto. 

 
 

35. člen 
 
Člane upravnega odbora voli občni zbor za dobo dveh let. Mandat 

nastopi z marcem tekočega leta. člani so lahko izvoljeni v več zaporednih 
mandatov. 
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36. člen 
 
V okviru svojega delovnega podrožja (31. člen) opravlja upravni 

odbor naslednje naloge: 
 
 sklicuje občni zbor in pripravlja gradivo za njegova zasedanja; 
 pripravlja predloge za splošne akte društva; 
 pripravi in sestavi predlog za finanţni načrt in zaključni račun; 
 vodi evidenco članov; 
 imenuje stalne in občasne komisije; 
 skrbi za materialno-finančno poslovanje in za sredstva društva; 
 neposredno skrbi za uresničevanje ciljev in nalog, ki jih 

določata 12. in 13. člen tega statuta; 
 pripravi predlog programa dela društva; 
 noben sklep in nobena aktivnost upravnega odbora ne sme biti 

v nasprotju z naravnimi zakoni in matematično logiko. 
 
 
 

37. člen 
 
Seje sklicuje in vodi predsednik. Upravni odbor je sklepčen, če so 

prisotni vsaj trije člani upravnega odbora. Sklepi so veljavni, če zanje 
glasuje več kot polovica vseh članov upravnega odbora. 

 
 

VII. NADZORNI ODBOR 
 

38. člen 
 
Nadzorni odbor spremlja celotno poslovanje društva, zlasti če 

finančno-materialno poslovanje. O svojih ugotovitvah in sklepih poroča na 
tedenskih sestankih prisotnim članom društva po zaključku poročila 
upravnega odbora, občnemu zboru, po potrebi pa tudi upravnemu odboru. 
Nadzorni odbor nadzira delo društva na svojo pobudo ali na pobudo članov 
društva. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in mu pismeno poroča 
vsaj enkrat v koledarskem letu. 
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39. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih voli občni zbor za 
dobo dveh let. Nadzorni odbor izvoli iz svoje sredine predsednika. 

40. člen

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, ki ne smejo biti v 
nasprotju z naravnimi zakoni in matematično logiko, če pa so se 
avtomatsko razveljavijo. Če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta 
vsaj dva člana. Mandatna doba nadzornega sveta je dve leti. člani 
nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. 

VIII. ČASTNO RAZSODIŠČE

41. člen

Člane častnega razsodišča voli občni zbor za dobo dveh let. 
Sestavlja ga pet članov. člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se 
po potrebi na podlagi pisne zahteve vsaj enega člana društva. častno 
razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe po sprejetem 
Pravilniku o delovanju častnega razsodišča, ki ga sprejme občni zbor na 
svoji seji. 

42. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so: 
 ravnanje v nasprotju z naravnimi zakoni in matematično logiko
 kršitve določb statuta;
 nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih

zadolžitev in funkcij v društvu;
 dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.
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43. člen 
 
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s 

Pravilnikom o delovanju častnega razsodišča izreče častno razsodišče so: 
 Opomin, na katerega mora odgovorni odgovoriti z javnim 

priznanjem napake oziroma odgovornosti na tedenskem 
sestanku prisotnim članom tedenskega sestanka ali izključitev ; 

 Javni opomin in javno priznanje napake in odgovornosti na 
tedenskem sestanku prisotnim članom tedenskega sestanka s 
hkratno obvezo o poplačilu kompletne povzročene škode; 

 Izguba funkcije, če gre za člana upravnega odbora, nadzornega 
odbora in častnega razsodišča; 

 Izključitev (če član ne voli na občnem zboru se avtomatsko 
izključi in se avtomatsko sprejme, ko voli) 

 
Zoper sklep, ki ga izda častno razsodišče, ima prizadeti pravico do 

pritožbe na prvem rednem tedenskem sestanku, kjer vsi prisotni člani 
ponovno volijo o sklepu častnega razsodišča.  

 
 

44. člen 
 
Predsednik društva 
 
Predsednik društva (v primeru njegove odsotnosti pa njegov 

pooblaščenec) zastopa in predstavlja društvo pred državnimi organi in 
drugimi organi in organizacijami v državi in tujini. Predsednik društva je 
hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 
dveh let. Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s 
statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je 
odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru. 

 
 

45. člen 
 
Tajnik društva 
 
Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter 

koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni 
zbor za dobo dveh let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru. 
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46. člen 
 
Če je v društvo včlanjenih do vključno 15 (petnajst) članov, 

opravljajo vsi člani naloge organov društva in izmed sebe izvolijo 
zastopnika društva. 

 
 

IX. FINANČNO IN MATERIALNO 
POSLOVANJE DRUŠTVA 

 
 

47. člen 
 
Sredstva društva predstavlja oprema, inventar in druga materialna 

in finančna sredstva. 
 
 

48. člen 
 
Društvo izvaja svojo dejavnost s sredstvi, ki so last društva ter 

imovino, ki jo je dobilo v uporabo. 
 
Dohodki društva so: 
 članarina; 
 javna sredstva; 
 darila, dobrovoljni prispevki in volila; 
 prispevki sponzorjev; 
 drugi viri. 

 
Skladno z 22. členom Zakona o društvih lahko društvo opravlja 

pridobitno dejavnost.  
 

Dejavnosti društva: 
 
1. Orgarnizacija in izvedba: 

 izobraževanj 
 posvetovanj 
 delavnic 
 prireditev 

 
 počitnic 
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 družabnih srečanj 
 razvedrilnih programov s področja delovanja društva 
 

2.       Pisanje in izdaja: 
 knjig 
 brošur 
 reklamnih letakov 
 kartic 
 voščil 
 sporočil  

 
3.      Izdelava izdelkov za izboljšanje kavalitete življenja 
4.      Nudenje različnih storitev za izboljšanje kakovosti življenja 
5.     Izdelava barvnih projektov in barvna svetovanja s področja delovanja      
         društva 
6.      Povezovanje in sodelovanje z drugimi društvi in zavodi 
7.      Dobrodelne akcije 
8.      Zbiranje dobrovoljnih prispevkov za neprofitni sklad 
9.      Uporaba društvene lastnine v splošne namene društva 
 
Te dejavnosti se opravljajo skladno z zakoni, ki veljajo za posamezna 
področja. 
 

 
Finančna sredstva pridobljena na ta način uporabi za financiranje 

dejavnosti društva in humanitarne prispevke. Aktivnost v društvu se 
nagrajuje z nagradami, o katerih odloča občni zbor, društvo pa lahko 
zaposli osebe v skladu z kolektivno pogodbo, določeno v zakonu. 

 
 

49. člen 
 
Realizacija dohodkov in odhodkov poteka na podlagi finančnega 

načrta, ki ga pripravi upravni odbor in sprejme občni zbor društva. Na 
rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni 
račun.  

 
 
 
 

50. člen 
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Finančno in materialno poslovanje se vodi v skladu z zakonom in 
veljavnimi predpisi. Javnost finančno-materialnega poslovanja se 
zagotavlja s pravico članov društva do vpogleda v dokumentacijo. 

51. člen

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva. 
Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o 
finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo tudi določi način 
vodenja in izkazovanja podatkov o finančno-materialnem poslovanju 
društva, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi, ki veljajo za 
društva.  

52. člen

Delo blagajnika je javno. Imenuje in razrečuje ga upravni odbor. 
Mandat blagajnika traja dve leti. 

53. člen

O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor. Ob 
zaključku leta se izvrši popis sredstev, ki ga opravi tričlanska inventurna 
komisija in o svojem delu poroča upravnemu odboru. 

54. člen

Finančno poslovanje društva se odvija preko bančnega računa, ki se 
glasi na ime društva. Finančno in materialno poslovanje lahko kontrolira 
ustrezna državna institucija. Letno poročilo o poslovanju mora društvo 
predločiti organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 
podatkov, do zadnjega dne v mesecu februarju tekočega leta. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito 
porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za izvajanje svoje dejavnosti, 
opravlja Računsko sodišče. 
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X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

55. člen

Za pripravo aktov in pripravo predlogov za ustanovitev delovnih 
teles s katerimi se uveljavljajo določila tega statuta, je pristojen upravni 
odbor društva. Upravni odbor je pristojen tudi za pripravo aktov, ki jih 
statut ne predvideva, so pa nujno potrebni za organizirano delo društva. 
Občni zbor je dolžan v roku enega leta po vpisu društva za srečno življenje 
Belis v register društev RS, izvoliti vsa delovna telesa določena s tem 
statutom. 

56. člen

Društvo preneha: 

 s sklepom občnega zbora z dvotretjinsko večino vseh članov
društva;

 po samem zakonu.
 

57.člen

V primeru prenehanja delovanja društva je pravni naslednik 
sorodno društvo "Christjan", na katero se prenese vse premoženje. Če 
takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost. Sredstva, 
ki so pridobljena iz javnih virov in niso porabljena, se vrnejo viru. 58. člen 

Določila tega statuta razlaga upravni odbor. 

59. člen

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne 8.7.2002 in velja od 
tega dne dalje. 

V Ljubljani, dne 8.7.2002  

Zastopnik društva 
Miran Pirc 
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