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Prečiščeno besedilo statuta Društva upokojencev NLB, ki vključuje 1. spremembo dopolnitev 
statuta sprejeto na zboru članov Društva dne 12.12.2019. in 2. spremembo, potrjeno na zboru 
članov, ki je potekal elektronsko v času od 1.3.do vključno 4.3.2022. 

Na podlagi Zakona o društvih (prečiščeno besedilo UR. list  RS št. 64/2011) je ustanovni zbor 
članov upokojencev  NLB  dne 05.01.2017  sprejel Statut Društva upokojencev NLB, ki glasi: 

 
STATUT  

DRUŠTVA UPOKOJENCEV NLB  
 

I. Splošne določbe 

1. člen 

Upokojenci Aktiva upokojencev NLB se zaradi uresničevanja skupnih ciljev in interesov 

združujejo in organizirano delujejo kot Društvo upokojencev NLB.  

 

2. člen 

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb.  

 

3. člen 

Namen ustanovitve in delovanja društva ni pridobivanje dobička.   

Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članov. 

Delovanje društva je javno. O svojem delu društvo obvešča svoje člane zlasti na naslednje 

načine: 

• s pravico vpogleda članov društva v zapisnike organov društva, 

• preko občasnih društvenih pisnih objav, 

• z osebno pošto, 

• preko elektronske pošte in po telefonu, 

• preko sredstev javnega obveščanja, 

• preko spletne strani društva, 

• preko družbenih omrežij (npr. Facebook) 

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja točnih informacij o delu društva je zadolžen upravni 

odbor Društva upokojencev NLB. 

 

II. Ustanovitev društva 

4. člen 

Po pooblastilu Zbora članov Aktiva upokojencev NLB,  društvo ustanovi 17 članov Aktiva. 

 

III. Namen in cilji delovanja društva 

 

5. člen 

Namen društva je organizirano druženje članov in povezovanje oseb, ki so bile upokojene v 

NLB d.d., oziroma njenih pravnih prednicah in njenih odvisnih družbah. 

Cilji društva so: 

 

- preprečevanje socialne izključenosti in izboljšanje kakovosti življenja upokojencev 

NLB d.d., 

- razvijanje kulturne in športno rekreativne dejavnosti upokojencev NLB d.d., 

- vzpodbujanje solidarnosti in druženja upokojencev NLB d.d., 

- ohranjanje vezi med upokojenci in aktivnimi delavci NLB d.d. 

 

Svoj namen društvo uresničuje preko izvajanja naslednjih nalog: 

• raznih oblik srečevanja  zainteresiranih članov, 
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• sodelovanja s sorodnimi društvi v drugih okoljih in zlasti z društvi na mestni in 

republiški ravni,  

• organiziranja skupnih izletov, 

• organiziranja družabnih srečanj upokojencev, 

• organiziranja športnih, kulturno-prosvetnih rekreativnih in razvedrilnih dejavnosti za 

člane, 

• skrbi za bolne in osamljene člane društva in druge upokojence banke, 

• skrbi za omilitev materialnih stisk svojih članov, 

• sodelovanja na področju pokojninskega in zdravstvenega zavarovanja upokojencev 

• izvajanje drugih dejavnosti in nalog v skladu z zakonodajo za katere tako sklenejo 

organi društva. 

 

IV. Ime, Sedež, Status 

6. člen 

Ime društva je: Društvo upokojencev NLB. 

7. člen 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava.  

Sedež društva je v Ljubljani. 

Naslov sedeža društva je: Šmartinska 130/IV, 1000 Ljubljana. 

Spremembo naslova sedeža društva sprejme Upravni odbor društva. Zastopnik društva mora 

registracijo spremembe sedeža društva vložiti na pristojni organ v roku 30 dni od sprejetja 

sklepa.  

 

8. člen 

Društvo upokojencev NLB ima štampiljko, ki vključuje tudi znak društva.  

 

V. Članstvo društva 

9.člen 

Članstvo v društvu je osebno in prostovoljno. Član društva je lahko vsak, ki je bil upokojen v 

NLB d.d. oziroma njenih  pravnih prednicah in njenih odvisnih družbah. Oseba  se včlani v 

društvo z izpolnitvijo pristopne izjave, ki jo predloži Upravnemu odboru društva. 

Član društva ima pravico in dolžnost sodelovati pri  upravljanju in vodenju društva, lahko voli 

organe društva in je lahko vanje izvoljen tudi sam. Člani društva so pri koriščenju ugodnosti, 

ki jih nudi društvo v okviru svoje dejavnosti, enakopravni. 

Društvo ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana  društva  dobi oseba, ki ima 

posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana društva lahko 

podeli društvo tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za razvoj društva. Naziv častnega člana 

podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji dodeli naziv častnega 

člana ni član društva, nima pravice glasovanja 

 

10. člen 

Pravice članov so: 

• da volijo in so izvoljeni v organe društva, 

• da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva, 

• da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu, 

• da uresničujejo svoje osebne interese na področju dejavnosti društva, 

• da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno 

materialnim stanjem. 

 

11. člen 
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Dolžnosti članov so: 

• da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva, 

• da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog 

društva, 

• da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi Zbor članov Društva upokojencev 

NLB, 

• da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog, 

• da varujejo ugled društva. 

 

12. člen 

Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila, le za izredne dosežke, 

požrtvovalnost, usluge in dosežene uspehe na področju društvene dejavnosti, so člani lahko 

nagrajeni in pohvaljeni.   

Na podlagi obrazloženega predloga lahko Upravni odbor odobri povračilo dejanskih stroškov, 

ki so nastali članom pri opravljanju nalog društva. O upravičenosti stroškov odloča Upravni 

odbor s sklepom.  

 

13. člen 

Članstvo v društvu preneha: 

• s prostovoljnim izstopom, 

• z izključitvijo, 

• s smrtjo. 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če Upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu. O 

izključitvi člana iz društva odloča častno razsodišče. Prizadeti član ima pravico pritožbe na 

zbor članov Društva upokojencev NLB. 

 

VI. Organi društva in zastopnik društva 

 

14. člen 

Člani društva svojo pravico upravljanja društva izvajajo neposredno preko organov društva. 

Organi društva so: 

• zbor članov – skupščina članov ( v nadaljevanju zbor članov) 

• upravni odbor  

• predsednik društva 

• nadzorni odbor  

• častno razsodišče  

 

15. člen 

Zbor Članov- Skupščina članov 

Zbor članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva. Zbor članov  se 

sestaja redno,  najmanj enkrat letno.  

 

16. člen 

Zbor članov skliče predsednik Upravnega odbora. Zbor članov je lahko tudi izreden, če ga  

zahteva najmanj 5 % članstva ali nadzorni odbor društva. Predsednik Upravnega odbora je 

na zahtevo članov ali nadzornega odbora dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni. V 

kolikor tega ne stori, lahko pobudniki sami skličejo zbor članov. Vabilo na zbor članov morajo 

člani prejeti najmanj 8 dni pred datumom sklica zbora.  

 

17. člen 

Zbor članov izvoli na predlog sklicatelja delovno predsedstvo zbora, ki ga sestavljajo 

predsednik ter dva člana, in verifikacijsko komisijo. Če so na dnevnem redu zbora članov tudi 
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volitve v organe Društva upokojencev NLB  izvoli zbor članov še kandidacijsko in volilno 

komisijo. Članstvo v komisiji predlaga Upravni odbor. Vsako od navedenih teles ima 

predsednika in dva člana. Na predlog delovnega predsedstva izvoli zbor zapisnikarja in dva 

overovatelja zapisnika, ki poleg predsednika delovnega predsedstva podpišejo zapisnik. 

 

18. člen 

Sklepčnost ugotavlja verifikacijska komisija. Zbor članov je sklepčen,  če je navzočih najmanj 

10 % članov Društva upokojencev NLB.  Če ob predvidenem začetku zbora članov ni 

zagotovljena sklepčnost, lahko sklicatelj odloči, da se zbor za pol ure  odloži in je za tem 

sklepčen , če je prisotnih najmanj 50 članov društva. 

Zbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko 

pa se zbor  na samem zasedanju odloči za tajni način glasovanja. 

Izide volitev ugotavlja volilna komisija, izide drugih glasovanj pa delovno predsedstvo. 

Volitve organov so praviloma tajne.  

 

19. člen 

Pristojnosti zbora članov so: 

• sklepanje o dnevnem redu, 

• sprejemanje in spreminjanje temeljnega akta - statuta, 

• sprejemanje programa dela društva, 

• sprejemanje finančnega načrta in finančnega poročila, 

• sprejemanje poročil organov društva, 

• volitve, imenovanje in razrešitve organov društva (predsednika, tajnika in 

finančnika/blagajnika ter članov upravnega in nadzornega odbora ter častnega 

razsodišča), 

• odločanje o višini članarine, 

• odločanje o pritožbah zoper sklepe upravnega, nadzornega odbora in častnega 

razsodišča 

• odločanje o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi društvi in organizacijami, 

• odločanje o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z 

veljavnimi predpisi, nameni in cilji društva, 

• odločanje o nakupu in prodaji nepremičnin, 

• odločanje o prenehanju društva. 

Posamezni predlogi za razpravo na zboru članov morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu 

odboru najmanj 8 dni pred sklicem  zbora članov. 

 

Upravni odbor  

20. člen 

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov Društva upokojencev NLB, ki opravlja 

organizacijska in strokovno  tehnična dela ter vodi delo društva med dvema zboroma po 

pripravljenem programu in sklepih, sprejetih na zboru članov. 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov. Upravni odbor šteje največ 21 

članov.  

Sestavljajo ga predsednik, tajnik in finančnik/blagajnik ter največ 18 članov. Upravni odbor se 

sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 

leta in lahko traja praviloma največ dva mandata. 

Upravni odbor sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov. 

 

21. člen 

Pristojnosti in naloge upravnega odbora so: 

• sklicevanje zbora članov, 

• pripravljanje in sprejemanje predlogov aktov društva, 
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• sprejemanje  letnega programa dela,  

• sprejemanje  nalog, ki izhajajo iz  letnega programa na osnovi predlogov posameznih 

članov upravnega odbora 

• pripravljanje in skrb za izvrševanje  programa dela društva, 

• pripravljanje predlogov  finančnega plana in zaključnega računa društva, 

• sprejema delitev sredstev, ki jih NLB d.d. nameni za društvo, na Osrednjo enoto in 

podružnice, oziroma dislocirane enote 

• odločanje o porabi denarja v skladu s finančnim načrtom društva, 

• skrb za finančno in materialno poslovanje društva, 

• upravljanje s premoženjem društva, 

• sodelovanje z dislociranimi  enotami. Društva upokojencev  NLB, ter sodelovanje z 

društvi, ki so jih ustanovili upokojenci bank Skupine NLB d.d.  

• priprava načina delovanja dislociranih sekcij (delitev donacijskih sredstev, sistem 

poročanja o uresničevanju letnega  poslovnega in finančnega plana),  

• izvajanje tekočega dela in uresničevanje drugih nalog, ki izhajajo iz aktov društva ter 

nalog, ki mu jih še dodatno naloži zbor članov, 

• vodenje evidenc članov, 

• ustanavljanje in ukinjanje komisij društva, 

• izvolitev podpredsednika Društva upokojencev NLB izmed članov Upravnega odbora, 

• odločanje o povezovanju z drugimi društvi in o včlanjevanju Društva upokojencev 

NLB v razne oblike povezovanj ter odobravanje  prispevkov oz. članarin za taka 

povezovanja, 

• na predlog častnega razsodišča odločanje o izključitvi člana iz Društva upokojencev 

NLB, ki stori dejanje, ki škoduje ugledu društva, 

• obveščanje članstva in javnosti o delu Društva upokojencev NLB  

• opravljanje vseh drugih nalog za katere s tem dokumentom ni določena pristojnost 

drugega organa društva, 

• predlaganje zboru članov prenehanje delovanja društva. 

 

22. člen 

Društvo lahko ustanovi podružnice. Podružnice – dislocirane enote  so metoda dela društva 

organizirane po interesnem ali krajevnem principu članov društva. Podružnico – dislocirano 

enoto ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Podružnice – dislocirane enote niso 

pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom društva. Za svoje delo so podružnice – 

dislocirane enote odgovorne upravnemu odboru Društva upokojencev NLB. Vodje dislociranih 

enot so člani Upravnega odbora. 

 

Predsednik Društva upokojencev NLB (v nadaljevanju predsednik društva) 

 

23. člen 

Predsednik društva zastopa in predstavlja Društvo upokojencev NLB pred državnimi in 

drugimi organi ter organizacijami v državi in tujini. Predsednik društva je hkrati tudi 

predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Predsednik je lahko 

praviloma izvoljen največ za dva mandata. 

Predsednik društva je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom 

Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 

V primeru odsotnosti predsednika društva opravlja njegove naloge in ima njegova poblastila 

podpredsednik društva. 

Predsednik društva poleg  nalog iz 21. člena opravlja zlasti še: 

• skrbi za realizacijo sklepov Upravnega odbora in 
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• pooblašča člane Upravnega odbora za razpolaganje s finančnimi sredstvi. 

 

24. člen 

Predsednik društva  ima  podpredsednika. Podpredsednik nadomešča predsednika v njegovi 

odsotnosti. O svoji odsotnosti predsednik društva obvesti podpredsednika, če pa tega ne 

more storiti to stori tajnik Društva. 

 

Tajnik Društva upokojencev NLB 

 

25. člen 

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi 

društva skrbi tajnik Društva upokojencev NLB, ki ga izvoli zbor članov za dobo 4 let. Za svoje 

delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru. 

 

Nadzorni odbor 

 

26. člen 

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter vrši nadzor 

nad finančno materialnim poslovanjem društva in izvajanjem programov dela društva.  

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta. Po preteku mandata je možna ponovna 

izvolitev. 

 

27. člen 

Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. 

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli zbor članov. Člani izmed sebe izvolijo 

predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani upravnega odbora. Lahko 

sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor sprejema 

veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in, če sta za sklep glasovala vsaj dva člana. 

Sestaja se po potrebi, obvezno pa pred zborom članov društva. 

 

Častno razsodišče 

28. člen 

Častno razsodišče ima predsednika in dva člana, ki jih imenuje zbor članov. Častno 

razsodišče na predlog predsednika Društva obravnava in izreka sankcije članu Društva  

upokojencev NLB v naslednjih primerih: 

• če gre za obrekovanje in širjenje lažnih govoric o članih Društva upokojencev NLB in  

to lahko škoduje njihovemu ugledu ali dobremu imenu, 

• če je društvu v kakršnikoli obliki z naklepnim ravnanjem člana ali ravnanjem iz 

malomarnosti povzročena materialna škoda.  

Častno razsodišče povabi člana pred izrekom sankcije, da se izreče o očitanem dejanju. 

 

29. člen 

Sankcije za dokazano krivdo so glede na težo škodljivega dejanja: 

- pisna graja, 

- opomin, 

- izključitev iz članstva društva. 

Izključitev je možna, če član s svojim ravnanjem ali izjavami škoduje ugledu društva, ugledu 

NLB d.d., njenim članicam ali, če krši določila tega Statuta. 

O izključitvi odloča častno razsodišče.  
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VII. Finančno in materialno poslovanje društva 

 

30. člen 

Premoženje Društva upokojencev NLB sestavljajo denarna sredstva in druga sredstva, ki jih 

lahko pridobi: 

• s  finančnim prispevkom NLB d.d. in drugih darovalcev,  

• s članarino, 

• z darili in volili, 

• s prispevki članov za stroške posamezne dejavnosti, 

• s prispevki donatorjev, 

• iz javnih sredstev in 

• iz drugih virov. 

 

Premoženje Društva upokojencev NLB sestavljajo tudi njegove nepremične in premične stvari 

ter materialne pravice. 

Če Društvo upokojencev NLB pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad 

odhodki,  ga mora porabiti za uresničevanje svojega namena ter ciljev oziroma za opravljanje 

dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno. 

Društvo upokojencev NLB ne sme deliti premoženja članom. Vsaka delitev premoženja 

društva med njegove člane je nična. 

31. člen 

Društvo upokojencev NLB razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi 

finančnimi plani. 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in finančnik/blagajnik. 

Finančnik/Blagajnik vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno 

materialnem poslovanju, v katerem Društvo upokojencev NLB tudi določi način vodenja in 

izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju društva, ki mora biti v skladu z 

računovodskimi standardi za društva in drugimi veljavnimi predpisi.  

Finančnik/Blagajnik je za svoje delo odgovoren zboru članov Društva upokojencev NLB in 

upravnemu odboru. 

 

32. člen 

Delo finančnika/blagajnika je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno 

dokumentacijo in poslovanje Društva upokojencev NLB. 

Za pomoč pri urejanju finančnih oz. računovodskih zadev lahko Društvo upokojencev NLB 
angažira ustreznega strokovnjaka oz. najame storitve računovodskega servisa.  

 

33. člen 

Društvo upokojencev NLB ima lahko premično in nepremično  premoženje, ki je last Društva 

upokojencev NLB, vpisano v inventarno knjigo ter denarna sredstva na transakcijskem 

računu in v blagajni. 

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji na podlagi sklepa upravnega odbora. 

Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora Društva 

upokojencev NLB. 

 

VIII.  Spremembe in dopolnitve temeljnega akta – statuta 

 

34. člen 

Predlog  za spremembo temeljnega akta lahko poda upravni odbor ali člani Društva 

upokojencev NLB.  Predlagatelj predlog naslovi na upravni odbor, ki mora nato v roku 30 dni 

sklicati zbor članov. Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan, ko jih je 



 

Prečiščeno besedilo, potrjene spremembe na zboru članov društva  v času od 1.3. do 4.3.2022 8 

sprejel zbor članov  z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov, uporabljajo pa se, ko 

pristojni upravni organ potrdi, da so v skladu z Zakonom o društvih. 

 

 

IX. Prenehanje Društva upokojencev NLB in razpolaganje s premoženjem 

Društva upokojencev NLB 

35. člen 

Društvo upokojencev NLB lahko preneha: 

• po volji članov,  

• s spojitvijo z drugimi društvi, 

• s pripojitvijo k drugemu društvu, 

• s stečajem, 

• na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja ali 

• po samem zakonu.   

 

36. člen 

Društvo upokojencev NLB preneha po sklepu zbora članov , če se ugotovi, da ni več potrebe 

ali možnosti za njegovo nadaljnje delovanje in, če sta za tak sklep glasovali najmanj  dve 

tretjini prisotnih članov. V sklepu  zbor članov določi  tudi prevzemnika premoženja, kateremu 

se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje Društva upokojencev NLB. Če takega 

prevzemnika ne določi, se premoženje po stanju na dan prenehanja prenese na Rdeči križ 

Slovenije. 

 

X. Prehodne in končne določbe 

 

37. člen 

Za razlago določb tega temeljnega akta – statuta v zvezi z njihovo uporabo, je pristojen 

upravni odbor. 

 

38. člen 

Določbe tega temeljnega akta – statuta začnejo veljati naslednji dan, ko jih je sprejel zbor 

članov uporabljajo pa se, ko pristojni upravni organ za notranje zadeve ugotovi in potrdi, da 

so v skladu z Zakonom o društvih. 

 

39. člen 

Dosedanja Pravila Aktiva upokojencev NLB, ki jih je sprejel zbor Aktiva na 25.seji, dne 

25.novembra 2005 z dopolnitvami sprejetimi na letnem zboru dne 01.02.2008, 01.12.2009, 

12.12.2012 in 10.12.2014,  prenehajo veljati z dnem potrditve tega temeljnega akta pri 

pristojnem upravnem organu. 

 

40. člen 

Dosedanji organi Aktiva upokojencev NLB, to je Upravni odbor, predsednik Aktiva in nadzorni 

odbor, prenehajo z delom naslednji dan po sprejetju tega temeljnega akta in izvolitvi novih 

članov organov društva. 

 

Ljubljana,  7.3.2022     Predsednica Društva upokojencev NLB 

       Marija Triplat 


