Na podlagi 9. ðlena Zakona o dru5tvih (Ur.l. RS, St. 60/1995,4911998 Odl. US: U-l-223/96,8911999,
8012004)je obðni zbor dne 11. 10.2019 sprejel spremembe in dopolnitve Statuta Dru5tva Kulturno.
informacijsko in svetovalno sredi5ðe LEGEBITRA, tako da se ta glasi:

STATUT
DRUSTVA KULTURNO, INFORJvIACIJSKo IN SVEToVALNo SREDISðE LEGEBITRA

I. Splo5ne doloðbe, namen in cilji dru5tva

l.

èlen

Dru5tvo Kulturno, informacijsko in svetovalno sredi5ðe LEGEBITRA (v nadaljevanju dru5tvo) je
prostovoljno. samostojno, nepridobitno zdruùenje, ki povezuje in zdruZuje v aktivnem delu izku5ene
sodelavce in sodelavke skupine LEGEBITRA, ki je neformalna skupina zalezbijke, geje, biseksualne,
transspolne in interspolne (v nadaljevanju LGBTI) osebe.
2. ëlen
Dru5tvo je namenjeno lajSanju psihosocialnih stisk ter prepreðevanju poslab5anja zdravstvenega stanja
LGBTI-oseb in LGBTI mladih.
Prav tako je dru5tvo namenjeno samemu zdruLevanje posameznikov, ki Zelijo ustvarjati vamej5e in
prijaznejSe okolje za LGBT:osebe, skozi razliðne projekte in programe, ki izvirajo iz dejavnosti skupine

LEGEBITRA.
DruËtvo izvaja dejavnosti na podroðju humanitarne dejavnosti, varovanja ðlovekovih pravic in
prepreðevanj u di skriminacij e, zdravja in mladinskega dela.
PreteZni del svoje humanitarne dejavnostiizvaja druStvo na podroõju socialnega varstva.
3. ðlen

Osnovni namen in cilji, ki jih Zeli druStvo uresniðiti, so:
- skupno in medsebojno re5evanje psihosocialnih teZav LGBTI-oseb s podobnimi psihosocialnimi
teåavami;
- svetovanje in dvigovanje zavesti javnosti glede spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega
izrazain LGBTI-oseb ter njihovega poloZaja v druZbi in problemov v vsakdanjem Zivljenju;
- vplivanje na veðjo strpnost v druZbi in sprejemanje LGBTI-oseb in skupin;
- odpravo diskriminacije LGBTI-oseb in skupin naraznih nivojih in podroðjih Zivljenja.
4. ðlen
Ime dru5tva je: Dru5tvo Kulturno. informacijsko in svetovalno sredi5ðe LEGEBITRA
Skraj5ano ime: Dru5tvo informacijski center LEGEBITRA
SedeZ druStva je: Trubarjeva 76a, Ljubljana.
Dru5tvo deluje na obmoðju Republike Slovenije.
5. õlen
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DruStvo ima svoj znak in peðat. O obliki znaka in peðata odloða upravni odbor.

II. Dejavnosti in naloge druStva
6. ðlen
DruStvo uresniðuje svoje cilje in namene z naslednjimi osnovnimi nepridobitnimi dejavnostmi
Strokovno svetovanje, pomoð in podpora LGBTI-osebam, posebej mladim, ki se znajdejo v stiski ter
drugim zainteresiranim oziroma pomoði potrebnim;
- or ganiziranj e, vodenj e in v zdräevanj e terapevtskih skup i n ;
- vodenje dnevnega informacijskega centra zamlade LGBTI-osebe in vse, ki tak5ne informacije
potrebujejo. Tak5no informacijsko sredi5ðe omogoða podporo razliðnim dejavnostim, namenjenim tej
skupini prebivalk in prebivalcev v zvezi z vpra5anji spolne usmerjenosti, spolne identitete, spolnega
izraza, diskriminacije, delovanjem dru5tva in ostalim dogajanjem na LGBTI podroðju;
- informiranje in promocija strpnosti, ðlovekovih pravic ter vzbujanje solidarnosti med LGBTIosebami.
- izdajanje tiskanih zloùenk in publikacij ter drugih brezplaðnih medijskih materialov informativno
izobraùevalnega znaöaja s podroðja dejavnosti druStva;
- organiziranje okroglih miz, konferenc in manifestacij, povezanih z namenom in cilji dru5tva;
- izvajanje izobraäevalnih programov za LGBTI-osebe v stiski in druge zainteresirane, priprava
izobraäevalnih programov o vami spolnosti, o sooðanju s vsakdanjimi problemi LGBTI-oseb, in
or ganizir anje pre d avanj razl i ð ni h stro kovnj akov ;
- zagovoÍniStvo, pravna pomoð in zastopanje LGBTI-oseb;
- zagotavljanje strokovnih in materialnih pogojev zaizvedbo socialnih, zdravstvenih, mladinskih in
drugih programov namenjenih ciljni populaciji LGBTI-oseb. Skupina zamlade LEGEBITRAje
strokovno vodena vrstniSka skupina za LGBTI- osebein predstavlja varen, predsodkov prost prostor
socialnega Zivljenja;
- zagovarjanje interesov LGBTI-oseb v javnosti ter v dialogu zvlado in lokalnimi skupnostmi,
predstavljanje interesov skupine ali posameznikov na razliènih druZbenih nivojih;
- raziskovanje konteksta vsakdanjega Zivljenja uporabnikov dru5tva in identifikacije specifiðnih
socialnih in kultumih potreb;
- povezovanje in sodelovanje z domaðimi in tujimi nevladnimi organizacijami (NVO) s podroèja
socialnega, prostovoljnega in kulturnega dela na podroðju enakopravnosti LGBTI-oseb;
- spodbujanje kulturno umetni5ke produkcije LGBTI-oseb;
- sodelovanje s slovenskimi vladnimi in drugimi mednarodnimi institucijami na podroðju sprejemanja
ustrezne zakonodaje.

-

7. ðlen

Dru5tvo opravlja tudi sledeðe pridobitne dejavnosti pod pogoji, ki jih doloðazakon. Te dejavnosti se
opravljajo samo v obsegu, potrebnem za dosego namena druStva zato so sredstva pridobljena s temi
pridobitnimi dejavnostmi namenjena omogoðanju pogojev zaizvajanje osnovnih nepridobitnih
dejavnosti. Pridobitne dejavnosti povezane z nameni dru5tva so lahko:

-

P85.590 Drugje nerazvr5ðeno izobraùevanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
od tega:
strokovna izobraùevanja zaizvajanje programov socialne varnosti in izvajanje nalog iztega podroðja,
organizacijainizvajanje predavanj in seminarjev o drZavljanskih pravicah in ustvarjanju vkljuðujoðega

p

okolja za LGBTI-osebe zaptavne osebe in javne institucije;

-

R93.299 Druge nerazvr5ðene dejavnosti za prosti ðas
od tega:
organizacija taborov, priloZnostnih izletov in pohodov za LGBTI-osebe, mlade in druge. Organizacija
inizvajanje teðajev roðnih spretnosti, kuhanja in podobnih teðajev za samostojno Zivljenje za
posameznike in posameznice;

-

J58.ll0 Izdajanje knjig

od tega:

zaloZni5tvo in izdajanje strokovne literature, povezane s podroðji delovanja dru5tva.

-

J58.140 lzdajanje revij in druge periodike

od tega:

izdajanje revij, povezanih s podroðjem delovanja dru5tva

-

J58.190 Drugo zaloZni5tvo

od tega:

izdajanje reklamnih, ozaveSðevalnih materialov s podroðja delovanja dru5tva

-

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj

od tega:

izdajanje video materialov s podroðja delovanja dru5tva

-

J59.200 Snemanje in izdajanje zvoõnih zapisov in muzikalij

od tega:

izdajanje zvoðnih zapisov s podroðja delovanja dru5tva

-

156.300 StreZba pijað
od tega:
opravljanje gostinske dejavnosti v prostorih dru5tva za potrebe ðlanov v okviru dogodkov in dejavnosti
dru5tva.

-

G47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in trZnicah z drugim blagom
od tega:
obðasna prodaja malih izdelkov, kot so majice, zastavice, voSðilnice, koledarji, zgoSðenke, skodelice, in
nalepke s simboli dru5tva LEGEBITRA.

-

G47,910 Trgovina na drobno po po5ti ali po internetu
od tega:
obðasna prodaja malih izdelkov, kot so majice, zastavice, voSðilnice, koledarji, zgoSðenke, skodelice, in
nalepke s simboli dru5tva LEGEBITRA.

8. ðlen

Dru5tvo pri svojem delovanju ne omejuje nudenja pomoði le v korist svojih èlanov in vðlanjevanja ne
omejuje na obmoðje delovanja.
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Svoje usluge in storitve nudi dru5tvo pomoði potrebnim brez plaðila.
9. ðlen

Dru5tvo lahko ustanovi ustanovo ali zavod za izvajanje dejavnosti, ki je najoùje povezana s
nalogami dru3tva. V tem primeru lahko javna sredstva porabi le s soglasjem financerja.

III.

cilji

in

Õtanstvo

10. ðlen

Clan druStva lahko postane vsaka fiziënaoseba,
- kiizkaäe vsaj eno leto aktivnega prostovoljnega delovanja na podroðju prostovoljskega dela z
LGBTI-osebami v Republiki Sloveniji ali v tujini
- ki sprejema osnovna naðela delovanja dru5tva, se s pristopno izjavazaveùe, da bo spo5toval in deloval
po tem statutu in plaða ðlanarino.
Za ðlanstvo ni starostne omejitve. Õe se v dru5tvo vðlani mladoletnik do dopolnjenega 7 .leta starosti,
podpi5e pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, od mladoletnikovega 7. do 15. leta starosti pa mora
zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v dru5tvo podati pisno soglasje.
Pravice in dolZnosti mladoletnih ðlanov do dopolnjenega 15. leta starosti so enake pravicam in
dolZnostim polnoletnim ðlanom, ne morejo pa biti ti mladoletni ðlani izvoljeni v organe dru5tva.
Mladoletne osebe in osebe brez poslovne sposobnosti pri upravljanju dru5tva zastopajo njihovi zakoniti
zastopniki oziroma skrbniki.
Õlanstvo v dru5tvu je prostovoljno. O izpolnjevanju pogojev kandidata za ðlanstvo in s tem o sprejemu
posameznika v ðlanstvo dru5tva odloða upravni odbor dru5tva. Kandidat za ëIana mora izpolniti
pristopno izjavo, s katero izjavi, da pristopa k vsebini tega statuta in morebitnih drugih aktov dru5tva,
ter se bo po njem tudi ravnal. Upravni odbor odloða tudi o prenehanju õlanstva.

ll.

õlen

Dru5tvo ima lahko tudi ðastne ðlane. Castne ðlane imenuje upravni odbor izmed posameznikov, ki so
pomembno pripomogli k razvoju dru5tva in k razvoju za enakopravnost ne glede na spolno usmerjenost,
spolno identiteto in/ali spolni izraz, oziroma k razvoju Legebitre.
Õastni ðlani imajo vse pravice in dolZnosti rednih ðlanov, le ðlanarine ne plaðujejo.V kolikor se ðastno
ðlanstvo podeli osebi, ki ni hkrati tudi redni ðlan. ta oseba nima glasovalne pravice.
12. ðlen

Pravice ðlanov dru5tva so:

-

da volijo in da so izvoljeni v organe dru5tva;
da aktivno sodelujejo pri delu organov dru5tva;
da aktivno sodelujejo pri izvajanju razliðnih projektov druStva;
da jih druÈtvo obve5ða o svojih dejavnostih, o dejavnostih drugih organizacij, ki delujejo na istih ali
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sorodnih podroðjih kot dru5tvo in o drugih zadevah, povezanih s podroðji dela dru5tva;
- da so seznanjeni z materialnim in finanðnim stanjem dru5tva ter poslovanjem dru5tva.
13. ðlen

DolZnosti ðlanov druStva so

- da volijo in so izvoljeni v organe druStva;
- da spo5tujejo ta statut in druge akte druStva ter odloðitve njegovih organov;
- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresniðevanju namenov in ciljev dru5tva;
- da varujejo ugled dru5tva;
- da so vedno korektni do ostalih ðlanov druStva in da s svojim ravnanjem ne ogroZajo ðloveðkega
dostojanstva in osebne integritete drugih ðlanov v dru5tvu, zaposlenih, prostovoljcev in drugih;
- da redno plaðujejo ðlanarino;
- da odgovorno izpolnjujejo svoje naloge in se aktivno vkljuðujejo v razliðne aktivnosti druStva;
- da gospodarno skrbijo zapremoäenje v lasti dru5tva.
14. ðlen

Dru5tvo svoje dejavnosti opravlja preteZno s prostovoljci, ki delo opravljajo po svobodni odloðitvi in
brez plaðila. Za plaõilo se ne Steje nadomestilo materialnih stro5kov prostovoljcu.
Osebni prejemki ostalih posameznikov iz naslova delovanja v dru5tvu se opredelijo v posebnem aktu
dru5tva in ne smejo biti vi5ji kot je to doloðeno zzakonom in kolektivno pogodbo za podroðje socialnega
varstva.
15. õlen

ðlanstvo v druStvu preneha:

-

izstopom, na podlagi pisne izstopne izjave ðlana:
- zizbrisom po predhodnem opominu, ðe ðlan Ze dve leti ne plaðuje ðlanarine in enako dobo ni aktiven
pri delovanju dru5tva;
- zizkljuëitvijo, ðe ðlan deluje v nasprodu z nameni in cilji druStva ter tem statutom ter drugimi akti
dru5tva in odloðitvami organov dru5tva, kakor tudi, õe s svojim ravnanjem zmanjSuje ugled druStva in
njegovih ðlanov. O izkljuðitvi odloði disciplinski organa dru5tva;
- s smrtjo.
16. ðlen

Delovanje in poslovanje dru5tva in njegovih organov je javno.
Svoje ðlane dru5tvo obve5èa:

- s pravico vpogleda ðlanov v zapisnike
- preko dru5tvenega glasila;
- preko sredstev javnega obve5ðanja.

organov dru5tva;

Sir5o¡avnost obve5ða druStvo o svojem delu tako, da organizira okrogle mize,tiskovne konference, na
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svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev
javnega obve5ðanja.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanja toðnih informacij o delu druStva je odgovoren predsednik
druStva.

IV. Organi druðtva
17. ðlen

Organi dru5tva so
- obðni zbor predsednik;
- tajnik
- upravni odbor
- nadzorni odbor.
- õastno razsodi5ðe;
- strokovni svet.
DruStvo lahko svoje delovanje organizira tudi po sekcijah, ðe tako odloði upravni odbor.

Obðni zbor
18. ðlen

Obðni zbor je najvi5ji organ druðtva, ki ga sestavljajo vsi redni
Obðni zbor

je lahko redni ali

ðlani

izredni. Redni obðni zbor sklicuje predsednik dru5tva enkrat letno

Izredni obõni zbor se skliðe po sklepu upravnega odbora, na zahtevo predsednika dru5tva, nadzomega
odbora ali na zahtevo l/3 ðlanov druStva. Upravni odbor je dolZan sklicati izredno skupSõino v roku 30
dni od prejema zahteve za sklic. Ce upravni odbor izrednega obðnega zborc ne skliðe v predpisanem
roku, ga skliðe predlagatelj, ki mora predloZiti tudi dnevniredz ustreznim materialom. Izredni obðni
zbor sklepa le o zadevi, zakateroje bil sklican.
19. ðlen

Obðni zbor, tako redni kot izredni je sklepðen, ðe sta prisotni dve tretjini ðlanov dru5tva. V primeru, da v
roku pol ure od ure sklica na obðnem zboru nista prisotni potrebni dve tredini vseh ðlanov dru5tva, se
Steje, da je obðni zbor sklepðen, ðe je prisotna vsaj ena tretjina ðlanov dru5tva. Obðni zbor v vseh zadevah
sklepa z veõino glasov navzoðih ðlanov, razen v primeru, ko se odloða o prenehanju dru5tva, tal<rat je za
takSno odloðitev potrebna najmanj dvotretjinska odloðitev navzoðih ðlanov.

Na skupSðino se lahko vabijo tudi druge fiziðne osebe ali predstavniki pravnih oseb, ki so posredno ali
neposredno povezane z delovanjem dru5tva, vendar brez pravice glasovanja.
20. ðlen

Za vodenje skup5ðine se izvoli delovni predsednik in zapisnikar. O poteku obðnega zbora se pi5e

(

zapisnik.
Glasovanje je lahko javno z dvigom rok ali tajno. O naðinu se prisotni odloðajo na obðnem zboru samem.

21. ðlen

Pristojnosti obðnega zbora so:

- sprejema statut dru5tva, njegove spremembe in dopolnitve;
- sprejema druge splo5ne akte druÈtva;
- voli in razre5uje predsednika dru5tva in ðlane upravnega odbora;
- voli in razreSuje upravni in nadzomi odbor in druge organe druStva;
- na predlog upravnega odbora sprejme letno vsebinsko in finanðno poroðilo.
- na predlog upravnega odbora sprejema letni naðrt dela in finanðni naðrt;

- razpravlja o delu in poroõilih
-

upravnega odbora;
odloða o vi5ini ðlanarine;
odloða o drugih stvareh, skladno s tem statutom in drugimi akti druStva;
obravnava pritoZbe ðlanov zoper odloðitve ðastnega razsodi5ða kot drugo stopenjski organ;
odloða o prenehanju dru5tva

Predsednik
22. élen
Predsednik dru5tva:

- predstavlj a in zastopa dru5tvo in j e odgov oren za izvajanje sprej etih sklepov
- odloða o vseh tekoðih zadevahv zvezi z delovanjem druStva;
- je odredbodajalec zaizvríevanje finanðnega naðrta in podpisuje akte, ki jih

organov dru5tva;

sprejemata obðni zbor in

upravni odbor:
- opravlja vsa druga de\a, za katera je poobla5ðen s tem statutom, splo5nimi akti dru5tva in sklepi
obðnega zbora ter upravnega odbora.
Za svoje delo je predsednik odgovoren obðnemu zboru. Predsednikaizvoli obðni zbor za mandatno
dobo 2 (dveh) let in je lahko po iaeku mandatne dobe ponovno imenovan. Predsednik je lahko razre5en
tudi pred iztekom mandatne dobe, ðe obðni zbor ugotovi, da deluje v nasprotju z interesi druStva, ne
izpolnjuje sklepov skup5ðine in upravnega odbora ali povzroða dru5tvu materialno ali moralno Skodo.
Za posamezne pravne posle lahko predsednik dru5tva s pisnim pooblastilom pooblasti èlana druStva.

Tajnik dru5tva
23. ëlen
Tajnik dru5tva skrbi za administrativno operativne zadeve v zvezi z delovanjem dru5tva. Organi druStva
nanj ne morejo prenesti pravic in pooblastil iz lastnih pristojnosti. Tajnik je za svoje delo odgovoren
upravnemu odboru dru5tva.
Tajnika imenuje obðni zbor za mandatno dobo 2 (dveh) let, po poteku katere je lahko ponovno izvoljen.

v

Ce obðni zbor ugotovi, da tajnik deluje v nasprodu z interesi dru5tva ali povzroða dru5tvu materialno
ali moralno Skodo ga lahko razre5i pred potekom mandatne dobe.

Upravni odbor
24. ëlen
Upravni odbor je izvr5ilni in operativni organ obðnega zbora,ki izvaja smernice, ki jih za delo dru5tva
doloði obðni zbor in vodi dru5tvo v ðasu med dvema obðni zboroma. Opravlja organizacijske, upravne,
administrativne in strokovno tehniðne zadeve.
Za svoje delo je upravni odbor odgovoren obðnemu zboru.
25. ðlen

Upravni odbor ima tri do pet ðlanov, njihovo Stevilo pa glede na potrebe dru5tva doloði obðni zbor.
Upravni odbor sestavljajo predsednik druðtva, tajnik druÈtva in 5e eden do trije ðlani druStva, ki jih
izvoli obðni zbor zamandatno obdobje 2 (dveh) let. Clan upravnega odbora je lahko razreSen tudi pred
iaekom mandatne dobe, ðe obõni zbor ugotovi, da deluje v nasprodu z interesi dru5tva ali povzroða
dru5tvu materialno ali moralno 5kodo.
Predsednik dru5tvaje tudi predsednik upravnega odbora.

Clani upravnega odbora izmed sebe imenujejo namestnika predsednika upravnega odbora, ki v primeru
odsotnosti predsednika upravnega odbora opravlja njegove naloge.
26. élen
Upravni odbor se praviloma sestane enkrat meseðno. Seje upravnega odbora vodi predsednik upravnega
odbora. O poteku seje se pi5e zapisnik. Na seje upravnega odbora so brez pravice glasovanja lahko
povabljeni tudi drugi ðlani dru5tva, ðe se obravnava tema, za katero so lahko zainteresirani.
Upravni odbor je sklepðen in lahko odloða, ðe je prisotnih veð kot polovica izvoljenih ðlanov in veljavno
sprejema sklepe, ë,e zanj glasuje veðina õlanov upravnega odbora. Öe je Stevilo glasov izenaðeno velja
odloðitev zakateroje glasoval predsednik upravnega odbora, v primeru njegove odsotnosti pa njegov
imenovan namestnik.
27. öIen
Upravni odbor ima naslednje pristojnostr

- sklicuje obðni zbor in pripravlja poroðila o delu ter predloge za obëni zbor
- pripravlja predloge za splo5ne akte dru5tva
- pripravlja in sestavlja predlog za finanðni naðrt in zakljuðni raðun;
- sestavlja predlog letnega programa dela;
- vodi posle, ki zadevajo evidenco ðlanov;
- skrbi za materialno-hnanèno poslovanje in sredstva druStva;
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- neposredno skrbi za uresniðevanje ciljev in nalog dru5tva;
- obravnava pobude za ustanovitev sekcij;
- ustanavlja in razpuSða sekcije;

-

imaja druge naloge po sklepu obðnega zbora ali na podlagi statuta in drugih aktov dru5tva.

Nadzorni odbor
28. ðlen

Nadzorni odbor spremlja in nadzira delo upravnega odbora in drugih organov dru5tva ter opravlja
nadzor nad finanðno-materialnim poslovanjem in razpolaganjem s premoZenjem dru5tva. Nadzorni
odbor enkrat letno poroða obðnemu zboru. kateremu je tudi odgovorenza svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iztreh ðlanov, ki jih izvoli obðni zbor. Clani izmed sebe izvolijo
predsednika. Clani nadzomega odbora ne morejo biti hkrati ðlani upravnega odbora. Lahko sodelujejo
na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odloðati. Nadzomi odbor je sklepðen, ðe so na seji prisotni vsi
ðlani. Veljavne sklepe sprejema z veðino prisotnih.
Mandatna doba ðlanov nadzornega odbora Traja 4 (Stiri) leTa z moùnostjo ponovne izvolitve
29. ðlen

Nadzor nad porabo dodeljenih sredstev, izvajanjem socialnih programov
nadzornega odbora tudi financerji. ki so dru5tvu namensko dodelili sredstva.

in

naloZb opravlja poleg

Castno razsodi5ðe
30 ðlen
Clane ðastnega razsodi5ða voli obðni zbor za dobo 4 (Stirih) let z moZnostjo ponovne izvolitve.
Sestavljajo ga trije ðlani. Clani izmed sebe izvolijo predsednika ðastnega razsodi5ða. Sestaja se po
potrebi na podlagi pisnih zahtev ðlanov ali organov dru5tva.

je sklepðno, ðe je prisoten vsaj I ðlan razsodi5ða in njegov predsednik. Za sprejetje
sklepa morata zanj glasovati vsaj 2 élana razsodi5ða, ðe pa sta prisotna samo 2, obvelja odloðitev, za
katero je glasoval predsednik ðastnega razsodi5ða.
Õastno razsodi5ðe

Castno razsodiSðe vodi postopek in izreka ukrepe v skladu s pravilnikom ðastnega razsodi5èa.
31. ðlen

Kr5itve,

kijih

obravnava ðastno razsodi5ðe, so naslednje:

- kr5itve doloðb statuta;
- nevestno in neodgovorno izvr5evanje sprejetih zadolùitev in funkcij v dru5tvu;
- neizvr5evanje sklepov organov dru5tva;
- dejanja, ki kakorkoli Skodujejo ugledu dru5tva in so kot taka podrobneje opredeljena v pravilniku
ðastnega razsodiSèa.
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32. ðlen

Ukrepi. ki jih po izvedenem postopku v skladu z pravilnikom izreðe ðastno razsodi5öe so: opomin. javnr
opomin in izkljuðitev iz dru5tva.

Strokovni svet
33. ðlen

Strokovni svet je posvetovalno telo druStva, ki daje mnenja k programom, jih spremlja in strokovno
vodi.
Strokovni svet sestavljajo najmanj trije priznani strokovnjaki na podroðju psihosocialne samopomoëi,
socialnega dela, druZbenih ved in aktivizma.
Clane strokovnega sveta imenuje ali razre5i obðni zbor napredlog upravnega odbora za mandatno dobo
4 (Stirih) let.

V. Sekcije
34. ðlen
Sekcije so oblike dela dru5tva, ki so lahko organizirane po funkcionalnem (strokovnem) ali
teritorialnem naðelu.
Sekcija ni pravna oseba in je artonomna v svojem delovanju, hkrati pa je dolZna delovati v skladu s
statutom dru5tva. Sekcija avtonomno razpolaga s sredstvi, ki so namenjena njenemu delovanju, na
podlagi pooblastila upravnega odbora. Pri razpolaganju s sredstvi mora upoStevati ta statut in druga
pravila, ki urejajo frnanðno in materialno poslovanje dru5tva. V imenu sekcije s sredstvi razpolaga
vodja sekcije.
I.
Ce je sekcija organizirana po teritorialnem naðelu, se vanjo vkljuðujejo ðlani druStva s stalnim
prebivali5ðem na obmoðju, na katerem je bila ustanovljena. Sekcija, organizirana po teritorialnem
naðelu, mora poleg imena dru5tva vsebovati tudi teritorialno ime sekcije (npr. DruStvo informacijski
center Legebitra - Sekcija Nova Gorica).
:.
Ce je sekcija organizirana po strokovnem principu, pa se vanje vkljuðujejo ðlani dru5tva ne glede na
obmoðje, kjer Zivi ðlan, vendar pa na interes ðlana.
Dru5tvo nudi sekcijam potrebno finanðno, logistiõno, tehniðno, administrativno in strokovno podporo
za delo.
35. èlen
Sekcije s pravilnikom. ki ga potrdi upravni odbor, doloðijo svoj naðin dela, pri ðemer upo5tevajo, da so
vsi ðlani pri glasovanju enakopravni.
Za delo sekcije v skladu s statutom, z njenim namenom, s sprejetim programom dela in terminskim
planom ter pravilnikom je zadoläen vodja sekcije.
Vodja sekcije je dolZan redno poroðati o delu upravnemu odboru in obðnemu zboru druStva. Naðin
poroðanja doloðita s predsednikom upravnega odbora.
Vodja sekcije v sodelovanju s predsednikom Llpravnega odbora lahko predstavlja druStvo v zadevah, za
katere je sekcija ustanovljena. V primeruzadev, ki bi imele 5ir5e posledice pri delovanju dru5tva. se
vodja sekcije predhodno posvetuje in uskladi s predsednikom upravnega odbora.
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36. ðlen.
Sekcije s sklepom ustanavlja in ukinja upravni zbor druStva. V sklepu o ustanovitvi sekcije se doloði
najmanj:
- ime sekcije,
- namen ustanovitve in predvidene dejavnosti sekcije,
- ime in priimek ter kontaktne podatke vodje sekcije;
Pobudo za ustanovitev sekcije lahko poda vsak ðlan dru5tva ali ðlan upravnega odbora in mora
vsebovati najmanj:
- razloge za ustanovitev sekcije,
- program dela z jasno opredeljenimi cilji sekcije in terminskim planom,
- predlog, kdo bi bil vodja sekcije,
- izraLen interes vsaj treh ðlanov dru5tva za delovanje v predlagani sekciji.

Upravni odbor s sklepom ukine sekcijo, ðe ta ne deluje veð, ðe ne deluje v skladu s svojim namenom,
ðe opravlja dejavnosti, zakatere ni ustanovljena, ðe ni veð potrebna ali ðe tako zahteva sekcija sama.
Steje se, da sekcija ne deluje veð, èe v zadnjih Sestih mesecih ni bilo nobene njene aktivnosti.

VI. Finanðno in materialno poslovanje
37. ðlen
PremoZenje druðtva so osnovna sredstva v lasti dru5tva, denama sredstva in pravice. DruStvo mora
premoZenjem gospodariti kot dober gospodar.

s

Dru5tvo pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:

- ðlanarine;
- prostovoljnih prispevkov in daril in volil,
- donacij;
- naslova materialnih pravic in dejavnosti dru5tva;
- fundacij;
- proraðunskih in drugih javnih sredstev;
- drugih virov v skladu z zakonom.
38. ðlen

Dru5tvo ima svoj transakcijski raðun pri banki, ki ima za poslovanje dovoljenje Banke Slovenije.
Finanðne in materialne listine podpisuje predsednik dru5tva.

Blagajnik vodi finanðno in materialno poslovanje v skladu s pravilnikom o finanðno materialnem
poslovanju, v katerem dru5tvo tudi doloði naðin vodenja inizkazovanje podatkov o finanðno
materialnem poslovanju druStva, ki mora biti v skladu z raðunovodskimi standardi za dru5tva. Pravilnik
sprejme obðni zbor.
2. Dru5tvo vodi finanðno poslovanje na naðin, da so jasno ruzvidni prihodki po posameznih namenih in
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odhodki za redno poslovanje,zaizvajanje posameznih programov,za storitve inzanaloùbe.

pri finanðnem poslovanju v koledarskem letu ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga
uporabi izkljuðno za doseganje svojega namena in ciljev in ga v tem okvirju obvezno prenese v
prihodnje \eto zaizvajanje svojih dejavnosti in programov.
Öe dru5tvo

prilive sredstev, ki jih dru5tvo 5e ne more uporabiti za uresniðevanje svojih
programov, dru5tvo nalaga izkljuðno v banke iz pwega odstavka tega ðlena.

Zaë,asne preseZne

39. ðlen
Ce dru5tvo pridobi status humanitame organizacije in ga nato izgubi, se neporabljena javna sredstva, ki
jih je pridobilo na podlagi tega statusa, v ustreznih deleZih prenesejo na financerje.

VII. Konõne doloðbe
40. ðlen
DruStvo preneha:
po volji ðlanov, ðe tako odloði zbor õlanov z dvotredinsko veðino vseh svojih ðlanov,
s spojitvijo z drugimi dru5tvom ali s pripojitvijo k drugemu dru5tvu,
s steðajem,
na podlagi sodne odloðbe o prepovedi delovanja ali
po samem zakonu.
-

poravnavi vseh obveznosti in vraðilu
neporabljenih proraðunskih sredstev v proraðun, prenese na nevladno organizacijo z enakim ali
podobnim namenom. Ce druStvo preneha po volji ðlanov, tak5no nevladno organizacijo doloði zbor

V primeru prenehanja dru5tva

se premoZenje dru5tva, po

ðlanov.

4l . ðlen
Statut zaéne veljati, ko ga sprejme obðni zbor in ga potrdi pristojni registrski organ upravne enote, na
obmo$[fikatere ima dru5tvo svoj sedeZ.
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