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OSNOVNI POJMI 
 
a) Imena društva : 
Društvo (kot pravna oseba) je najprimernejša oblika združevanja in povezovanja 
članov organizacije na enakopravni osnovi, brez dominacije kapitala in političnih 
interesov pri odločanju, ter hkrati enakopraven partner drugim organiziranim 
(pravnim) oblikam delovanja na področju gospodarskega in upravnega prava.   
Projekt je sodobna oblika in metoda ustvarjalnega povezovanja ter sodelovanja 
članov organizacije ali društva na konceptu realizacije ideje, rešitvi problema, naloge, 
potrebe ali dosego drugega praktičnega cilja (spremembe) posameznika ali določene 
družbene skupnosti.  
Organizacija je vsaka oblika sistematičnega povezovanja in najbolj razširjena oblika  
delovanja njenih članov, po običajno dogovorjenih ali predpisanih pravilih ravnanja in 
delovanja, za doseganje določenih smotrov  organizacije.  Člani vsake organizacije s 
svojim aktivnim ali pasivnim delovanjem podpirajo ali pa uresničujejo namen in 
smoter njenega delovanja in na ta način zadovoljujejo svoje in skupne potrebe ter 
interese. 
Management je določen sistem obnašanja in ravnanja strukture s področja vodenja 
in upravljanja procesov, ki omogočajo doseganje kontinuitete, integritete, 
kohezivnosti in funkcionalne učinkovitosti ter zagotavlja sistemsko podpora nosilcev 
vrednostnega sistema in določenih kulturnih vrednot. 
 

b) Strukture delovanja in sodelovanja: 
Strukturo delovanja sestavljajo člani društva, ki so pravilno izpolnili pristopnico in s 
tem izrazili interes za (aktivno in pasivno) sodelovanje pri delovanju društva Pomlad. 
Aktivni člani društva se tvorno vključujejo v oblikovanje in izvajanje načrta delovanja 
društva in pasivni člani spremljajo ter podpirajo delovanje društva, zaradi lastnega 
prepričanja in soglašanja s smotri ter vsebini delovanja društva. 
Strukturo sodelovanja z društvom Pomlad tvorijo vse pravne in fizične osebe, ki, 
preko ustvarjalnega sodelovanja v skladu z dogovorom, sodelujejo pri realizaciji 
skupnih programov in projektov s katerimi se potrjujejo, kot partnerji za doseganje 
skupnih ciljev delovanja in ustvarjalnega sodelovanja. 
 Posebno strukturo sodelovanja z društvom sestavljajo: donatorji, sponzorji in 
drugi častni člani društva, ki s svojim odnosom in podporo delovanju društva 
neposredno prispevajo svoj delež k izboljšanju pogojev in promociji delovanja 
društva Pomlad.  
 

c)  Oblika in vsebina delovanja: 
Osnovno obliko delovanja društva Pomlad tvori »mreža projektne organizacije« 
organizacijskih enot in projektnih timov, primarno na področju R Slovenije in 
podobnih institucionalnih partnerskih oblik v Evropi ter širši mednarodni skupnost.  
Vsebina delovanja društva je usmerjena na organizacijo in mobilizacijo ustvarjalnih 
potencialov s trga dela ter drugih struktur skupnosti, s strokovnih področij razvoja 
okolja, gospodarstva in človeških virov, v korist posameznika in družbenih skupin 
določene lokalne skupnosti.    
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