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I. UVOD 
 
Društvo Pomlad, je bilo ustanovljeno konec l. 2003 v Velenju, kot nevladna in ne-
profitna organizacija (pravna oseba) na pobudo delovne in ustvarjalne strukture s 
trga ( borze ) dela  z namenom, da zastopa in uresničuje interese ter potrebe svojih 
članov po socialni, ekonomski in pravni varnosti. 
 
Osnovni cilj delovanja društva Pomlad je samo-organiziranje prostih kadrov s trga 
dela v sodobno projektno organizacijo dela v društvu, ki bo omogočala učinkovito 
uresničevanje načrta delovanja ter doseganje smotrov društva na osnovi izhodišč 
temeljnega akta delovanja – statuta društva, določb predpisov in ustave RS ter 
drugih aktov mednarodnega prava.  
 
V ta namen društvo Pomlad uresničuje takšno obliko delovanja svojih članom, da 
bodo le ti lahko preko oblikovanja in izvedbe programov, oz.  realizacijo načrta 
delovanja društva, zagotovili sebi kontinuiran prehod iz statusa brezposelne (in 
pogodbenega dela) v status osebe s trajno (primerno) zaposlitvijo.  
 
Društvo za Projektno organizacijo managementa je zato prostovoljno, samostojno, 
nepridobitno združenje fizičnih oseb (brezposelnih in drugih), ki se združujemo, 
zaradi skupnega interesa organiziranega aktivnega vključevanja v delovne procese, 
s ciljem zagotavljanja sebi in drugim socialno in pravno varnost na osnovi ustavne 
pravice do dela in drugih osnovnih človekovih pravic v RS.  
 
Vsebine in oblike delovanja društva Pomlad so usmerjene na uresničevanje potreb, 
pravic in interesov delovnega človeka, ki se na organiziran način uveljavljajo brez 
posrednikov ali izvrševalcev kapitalistične ideologije v interesu politike in kapitala. Na 
ta način imajo člani društva (kot brezposelni ali člani drugih de-privilegiranih skupin)  
zagotovljene osnovne pogoje, da v svoji organizaciji-društvu v največji meri sami 
vplivajo na svoj položaj v okolju kjer živijo in najlažje uresničujejo pravice in 
dolžnosti, ki so opredeljene v pravni regulativi države.  
 
Društvo Pomlad je prostovoljna, javna in odprta organizacija v kateri se združujejo vsi 
člani skupnosti (brezposelni, študenti, upokojenci in drugi) s skupnim interesom, da 
na demokratičen način spreminjajo sebe in svoje okolje s ciljem izboljšati pogoje 
za bivanje in življenje ter hkrati gradijo takšne vrednote in odnose med ljudmi ter 
naravo, ki zagotavljajo trajnostni razvoj materialnih in pozitivnih duhovnih vrednot.  
 
 
Nova pot - delovanja društva Pomlad pomeni, izvajanje dejavnosti društva na 
dejanskih potrebah in skrbi za človeka ter okolje, ki temelji na delovnem človeku in 
njegovih pozitivnih duhovnih vrednotah ter posledično človeku nudi materialno in 
duhovno vredno življenje.          
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