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Društvo za Projektno organizacijo managementa, 

s skrajšanim imenom POMLAD, je 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.  

 
 

I. Vloga in pomen ; 
 

Društvo Pomlad (DP) zagotavlja svojim članom : 

 

- promocijo in razvoj njihovih znanj ter ustvarjalnih 

sposobnosti, 

- izboljšanje socialnega in ekonomskega položaja ter 

pravne varnosti, 

- permanentno izobraževanje in usposabljanje z 

realizacijo programov, projektov in delovnih 

nalogah (izobraževalnem procesu) in drugih 

oblikah izobraževanja za konkretno delo, ob delu 

ali iz dela, 

- sodelovanje in usposabljanje za skupinsko 

ustvarjalno delo, timsko reševanje problemov in 

izgradnji celovite duhovne, kulturne in socialne 

osebnosti, 

- pogoje za vključevanje v javne razpise za 

oblikovanje ponudb in realizacijo konkretnih 

razvojno raziskovalnih nalog na osnovi potreb ožje 

in širše lokalne skupnosti, 

- posredovanje pri zaposlovanju s sodelovanjem pri 

načrtovanju, izdelavi in realizaciji programov, 

projektov in konkretnih nalog na področju varstva 

okolja, gospodarskega razvoja in razvoja 

človeških virov. 

 

 

 

 

II. Članstvo : 
 

 

a) Pogoji : 
 

Članstvo v DP je prostovoljno in brezplačno. 

Vsaka polnoletna oseba (brezposelni, zaposleni, 

upokojenci, študenti,…., ki so opravilno sposobni) 

lahko postane član DP pod enakimi pogoji, ko 

prostovoljno lastnoročno izpolni »pristopnico«. 

Oseba, ki postane član DP se obveže spoštovati 

statut, sodelovati pri oblikovanju in izvajanju 

načrta delovanja (programov, projektov,..) in 

drugih listin delovanja društva. 
 

 

b) Pravice : 
  

- da tvorno sodeluje pri oblikovanju in izvajanju 

programov, projektov in nalog DP, 

- da ima pravico do brezplačne pomoči ostalih članov 

društva, 

- da na demokratičen način uveljavlja svoje interese in 

potrebe, 

- da gospodarno in racionalno koristi materialne 

dobrine društva, 

- da koristi pravno, finančno in materialno pomoč od 

društva pod pogoji, ki jih omogočajo interna pravila 

delovanja DP in pogodbena razmerja društva s 

poslovnimi partnerji, 

- do brezplačne pomoči DP in solidarno pomoč 

njegovih članov v primeru nesreče (prometne, naravne, 

požar, smrti v družini) ali socialne ogroženosti zaradi 

osebne bolezni ali razmer v svoji družini, 

- da je informiran in obveščen o delovanju ter pod 

enakimi pogoji deležen vseh ugodnosti, ki jih članom 

nudi društvo, 
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- prednostno pravico do zaposlitve ali izvajanje 

pogodbenih del brezposelne osebe (člana društva) pred 

drugimi člani društva, kot posledico izvajanja 

programov, projektov, oz. projektnega zaposlovanja pri 

realizaciji načrta delovanja društva, 

- tvorno sodeluje preko društva pri nadzoru ali 

realizaciji vseh projektov, ki so financirani z javnimi 

sredstvi na osnovi javnih razpisov v lokalni skupnosti. 

 

 

c) Dolžnosti : 
 

- da odgovorno in strokovno sodeluje s svojim znanjem 

in izkušnjami pri oblikovanju in izvajanju projektnega 

izvajanja dejavnosti društva, 

- da po pooblastilu zastopa in predstavlja, poleg svojih, 

tudi interese društva (promovira društvo in člane) in pri 

tem ne sme delovati v njegovo škodo, 

- da varuje podatke o delovanju (izvajanju pogodbene 

dejavnosti) društva s poslovnimi partnerji (poslovna 

tajna), 

- da varuje spoštovanje osebnosti članov in ne prenaša 

osebnih podatkov članov društva drugim (fizičnim in 

pravnim) osebam izven DP brez dovoljenja ali soglasja 

člana društva, 

- da edificira društvo in vsakega člana DP pri poslovnih 

kontaktih in komunikacijskih razmerjih z drugimi 

osebami, 

- da se izogiba konfliktom in deluje konstruktivno pri 

reševanju problemov in nesporazumov ko se izvajajo 

aktivnosti ustvarjalnega sodelovanja, načrtovanja in 

izvajanja dejavnosti DP, 

- da gospodarno in racionalno koristi materialne 

dobrine DP, ki so mu dana v uporabo, 

- da vestno in odgovorno izvaja sprejete obveznosti in 

naloge, ki jih je sprejel pri izvajanju  

dejavnosti društva in iz pogodbenega razmerja do  

poslovnih partnerjev DP, 

 

 

 

- da učinkovito in odgovorno izvršuje pravila delovanja 

DP opredeljena s statutom in drugimi internimi pravili, 

oz. ostalimi listinami in dokumenti delovanja društva, 

- da gradi in razvija prijateljske odnose in tvorno 

sodelovanje med člani društva na osnovi projektne 

metodologije dela in se uči skupinskega-timskega 

ustvarjalnega dela, 

- da brezplačno ponudi pomoč s svojim znanjem in 

prispeva svoje dobrine na uporabo drugim članom 

društva na temelju solidarnosti in enakopravnega 

sodelovanja. 

 

 

III. Vsebina delovanja : 
 

Društvo deluje s skladu s sprejetim načrtom delovanja 

društva, ki se sestoji iz: 

 

A) Program JD za  zagon DP 

- Področje okolja in pravnega varstva 

- področje spoznavanja in uporabe IT 

- področje preventivnega socialnega varstva 

- področje izdelave in izvedbe projektov 

B) Program za projektno zaposlovanje (PPZ) s  

       podprogrami: 

- oblikovanje organizacijske strukture (OOS) 

- usposabljanje za projektno delo (SZPM) 

- projektna mreža in zaposlovanje (PMZ) 

C) Formiranje in zagon projektne pisarne (PP) 

- izdelava in potrditev elaborata PP 

- oprema pisarniških prostorov 

- izbor in usposabljanje strukture 

- zagon dejavnosti PP 

D) Izdelava in realizacija ZDP 

- analiza stanja po programskih področjih 

- oblikovanje idejnih predlogov - rešitev 

- izdelava in potrditev ZDP 

- zagotovitev materialnih in strukturnih virov 

- oblikovanje projektne org. in formalnih aktov 

- izvedba projektov po ZDP 

 

 

IV. Status in  partnerji : 

 
a) Status 
Društvo Pomlad je ne-profitna organizacija (primarno) 

brezposelnih, ki si v svoji organizaciji (pravni osebi) 

zagotavljajo enakopraven status z drugimi člani društva 

in  s svojim aktivnim sodelovanjem v društvu sebi 

omogočajo osnovne pogoje za delo, pravno in socialno 

varnost. 

Osnovna naloga in cilj delovanja društva Pomlad je 

zagotoviti svojim članom preko izvedbe programov, oz.  

realizacijo načrta delovanja društva, kontinuiran prehod 

članov društva iz statusa brezposelne (in pogodbenega 

dela) v status osebe s trajno (primerno) zaposlitvijo.  

Društvo deluje preko enakopravnih organizacijskih 

enot matice in podružnic, ki jo lahko ustanovijo tri 

brezposelne osebe v vsaki lokalni skupnosti (občini). 

 

b) Pomembnejši partnerji 
Pri realizaciji načrta delovanja društva Pomlad 

sodelujejo naslednji pomembnejši partnerji: 

 

- Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve RS, 

- Zavod republike Slovenije za zaposlovanje, 

- Center nevladnih organizacij Slovenije – CNVOS, 

- Zveza za projektni management Slovenije, 

- PIC - Pravno informacijski center NVO,  

- Pravne osebe v lokalni skupnosti (občini), 

- Microsoft Slovenija, 

- Itd,… 

 

V. Naslov DP  in kontaktna oseba: 

 
Naslov matice društva: 

Društvo Pomlad, Nizka 46, 3332 Rečica ob Savinji 

e-naslov: info@pomlad.eu ali sprislan@siol.net  

GSM 041 470 772 

Kontaktna oseba: Srečko PRISLAN 

mailto:info@pomlad.eu
mailto:sprislan@siol.net

