Na podlagi 30., 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00
– ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega odstavka 10. člena Pogodbe o ustanovitvi zavoda
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
z dne 24. 12. 2005 je Svet tega zavoda na svoji seji dne 11. 1. 2016 sprejel naslednji:

STATUT
zavoda

SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj,
globalno učenje in humanitarno pomoč
I.

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina statuta)

(1) S tem statutom se ureja delovanje zavoda SLOGA, platforma nevladnih organizacij
za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč; matična številka: 2186250000
(v nadaljevanju platforma).
(2) Ta statut ureja organizacijo platforme, organe platforme, imenovanja članov v
organih, pristojnosti organov, način odločanja v organih platforme, mrežo SLOGA,
ki deluje znotraj platforme, način porabe presežka in kritja primanjkljaja sredstev
za delo platforme ter druge stvari, pomembne za delovanje platforme v skladu z
zakonom in pogodbo o ustanovitvi.
2. člen
(opredelitev platforme)
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno
pomoč je neprofitna, nepridobitna nevladna organizacija in pravna oseba zasebnega
prava.
II.

IME IN SEDEŽ PLATFORME
3. člen
(opredelitev platforme)

(1) Ime platforme je: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno
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učenje in humanitarno pomoč.
(2) Angleško ime platforme je: Slovenian NGDO platform for development, global
education and humanitarian aid.
(3) Skrajšano angleško ime je: SLOvenian Global Action.
(4) Skrajšano ime platforme je: SLOGA.
(5) Sedež platforme je v Ljubljani.
4. člen
(sprememba imena ali sedeža platforme)
(1) Spremembo imena ali sedeža platforme lahko predlaga direktorica oziroma
direktor (v nadaljevanju direktor), članica oziroma član (v nadaljevanju član)
Sveta platforme, Strokovni svet platforme ali skupščina članic mreže SLOGA.
(2) Odločitev o spremembi imena ali sedeža platforme sprejme Svet platforme s
soglasjem ustanoviteljev. Ustanovitelji svoje soglasje podajo s spremembo
pogodbe o ustanovitvi.
III.

NAMEN IN DEJAVNOSTI PLATFORME
5. člen
(namen platforme)

Namen platforme je zagovorništvo, povezovanje, spodbujanje partnerstev in krepitev
slovenskih nevladnih ter neprofitnih organizacij, ki so aktivne na področju razvojnega
sodelovanja, humanitarne pomoči, globalnega učenja in trajnostnega razvoja.
6. člen
(načela pri opravljanju dejavnosti)
Platforma se bo zavzemala in vzpodbujala sledeče vrednote, po katerih bo tudi sama
delovala:
- socialna pravičnost kot pravična, pregledna in odgovorna poraba sredstev,
uravnotežena socialna moč, ki služi potrebam človeštva ter zmanjševanju socialne
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-

-

neenakosti;
socialna odgovornost kot odgovornost organizacij, vseh institucij, skupin in
posameznikov, da zagotavljajo spoštovanje človekovih pravic;
spoštovanje vseh človekovih pravic veljavnih v mednarodnem in domačem pravu;
solidarnost, ki prispeva k rešitvam na lokalni, regionalni in globalni ravni;
trajnostni razvoj kot obnovljiva poraba naravnih virov, ki spoštuje naravo in
bodoče generacije človeštva;
podpora in vključevanje lokalnih virov ter vključevanje prejemnikov v sisteme
odločanja o porabi sredstev in s tem povečanje učinkovitosti porabe ter
spoštovanja skupaj sprejetih odločitev;
sodelovanje vseh aktivnih posameznikov in skupin pri procesih odločanja o razvoju;
delovanje v skladu s konceptom skladnosti politik za razvoj (ang. Policy Coherence
for Development - PCD) in Kodeksom oblikovanja podob in sporočil na področju
razvojnega sodelovanja in izobraževanja (ang. Code of Conduct: Images and
Messages relating to the Third World);
sodelovanje in dialog z vlado, javnimi organi ter nosilci javnih pooblastil;
preglednost delovanja vseh institucij in organizacij ter dostop do informacij o
njihovem delovanju;
sprejemanje drugačnosti in vključevanje vseh družbenih skupin;
ločevanje razvojnih in religioznih vprašanj po načelu sekularnosti;
načelo učinkovitosti.
7. člen
(dejavnosti platforme)

Platforma bo za dosego svojega namena izvajala sledeče dejavnosti:
-

-

vzpodbujala in izvajala skupno delovanje nevladnih organizacij, njihovo mreženje
ter sodelovanje, podpirala in omogočala njihovo medsebojno komuniciranje,
pripravljala strategije ter poročila in pripravljala predloge predpisov za boljši
položaj nevladnih organizacij;
skladno s predpisi sodelovala pri odločanju, oblikovanju politik, strateških
dokumentov in zakonodaje, izvajanju razpisov ter dodeljevanju javnih sredstev;
oblikovala delovne skupine in izvajala volitve za predstavnike platforme v
delovnih skupinah mednarodnih organizacij ter institucij;
izobraževala in vzpodbujala širšo javnost o pomembnosti sodelovanja in
partnerstev pri razvoju ter humanitarni pomoči;
nudila potrebno zagovorništvo in lobirala pri pomembnih političnih odločitvah o
razvojnem sodelovanju;
vzpostavila informacijski-analitični center za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč, ki bo vodil baze podatkov ter pripravljal poročila o stanju na
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-

področjih dela platforme v Sloveniji;
nudila strokovno pomoč, izobraževanje in informiranje nevladnim organizacijam
o razvojnih možnostih, izobraževala prostovoljce ter vzpostavila sistem
štipendiranja;
delovala kot povezovalka med slovenskimi in mednarodnimi razvojnimi
organizacijami ter institucijami;
izobraževala javnosti o temah razvojnega sodelovanja in delovala kot promotorka
globalnega učenja izobraževanja za razvoj;
sodelovala pri pripravi relevantnih domačih in evropskih dokumentov ter politik;
vzpodbujala večji prispevek nevladnih razvojnih organizacij na področju
razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči in globalnega učenja; izobraževanja
za razvoj,
zastopala skupne interese in stališča članic mreže SLOGA v javnosti, pri vladi,
Evropske komisije ter drugih mednarodnih organizacij;
prizadevala za koherentno razvojno politiko na vseh političnih ravneh in
spodbujala ustvarjanje principov takšnih politik v družbi.
8. člen
(dejavnosti platforme po klasifikaciji)

Dejavnosti platforme v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list
RS, št. 69/07 in 17/08) so:
18.200
47.810
47.820
47.890
47.910
47.990
56.104
56.300
58.110
58.130
58.140
58.190
58.290
59.110
59.120

Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in
tobačnimi izdelki
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
Začasni gostinski obrati
Strežba pijač
Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in druge periodike
Drugo založništvo
Drugo izdajanje programja
Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov,
televizijskih oddaj
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59.130
59.140
59.200
62.020
62.030
62.090
63.110
63.120
63.910
63.990
68.200
69.103
69.200
70.210
70.220
72.110
72.190
72.200
73.110
73.120
73.200
74.200
74.300
74.900
77.330
79.110
79.120
79.900
82.110
82.300
85.510
85.520
85.590
85.600
88.991

Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
Kinematografska dejavnost
Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
Svetovanje o računalniških napravah in programih
Upravljanje računalniških naprav in sistemov
Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami
povezane dejavnosti
Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
Obratovanje spletnih portalov
Dejavnost tiskovnih agencij
Drugo informiranje
Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
Druge pravne dejavnosti
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno
Svetovanje
Dejavnost stikov z javnostjo
Drugo podjetniško in poslovno Svetovanje
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in
humanistike
Dejavnost oglaševalskih agencij
Posredovanje oglaševalskega prostora
Raziskovanje trga in javnega mnenja
Fotografska dejavnost
Prevajanje in tolmačenje
Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
Dejavnost potovalnih agencij
Dejavnost organizatorjev potovanj
Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
Nudenje celovitih pisarniških storitev
Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in
rekreacije
Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in
umetnosti
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Dejavnost humanitarnih in dobrodelnih organizacij
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88.999
90.010
90.020
90.030
91.011
91.020
91.012
93.299
94.110
94.120
94.999
99.000

Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
Umetniško uprizarjanje
Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
Umetniško ustvarjanje
Dejavnost knjižnic
Dejavnost muzejev
Dejavnost arhivov
Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
Dejavnost poslovnih in delodajalskih združen
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles
9. člen
(sprememba dejavnosti)

(1) Spremembo dejavnosti lahko predlaga direktor, vsak član Sveta platforme,
Strokovni svet platforme ali skupščina članic mreže SLOGA.
(2) Odločitev o razširitvi ali brisanju dejavnosti platforme sprejme Svet platforme s
soglasjem ustanoviteljev. Ustanovitelji svoje soglasje podajo s spremembo
pogodbe o ustanovitvi.
IV.

ORGANI PLATFORME
10. člen
(organi platforme)

(1) Organi platforme so:
-

Svet platforme,
direktor in
Strokovni svet.

(2) Vsi kandidati za organe platforme morajo pripraviti program dela, ki je sestavni
del kandidature.
SVET PLATFORME
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11. člen
(Svet platforme)
(1) Platformo upravlja Svet platforme, ki je najvišji organ platforme in ima pet članov.
Sestavljen je iz enega predstavnika ustanoviteljev platforme, enega predstavnika
delavcev platforme in treh predstavnikov uporabnikov storitev platforme
oziroma zainteresirane javnosti.
(2) Član Sveta platforme je izvoljen za mandatno dobo štirih let, po preteku katere je
lahko ista oseba ponovno izvoljena na to funkcijo.
(3) Če članu Sveta platforme preneha mandat pred potekom štirih let, traja mandat
nadomestnega člana, ki je izvoljen namesto njega, dokler bi trajal mandat
prvotnega člana.
(4) Vsak član Sveta platforme najkasneje do prve seje Sveta platforme po svoji
izvolitvi podpiše izjavo, da bo deloval v skladu s splošnimi akti platforme, da bo
spoštoval načela, po katerih platforma deluje, in da se bo udeleževal sej Sveta
platforme.
12. člen
(predstavnik ustanoviteljev v Svetu platforme)
(1) Predstavnika ustanoviteljev v Svetu platforme izvolijo ustanovitelji.
(2) Vsak od ustanoviteljev lahko predlaga enega kandidata, ki s tem soglaša, v roku, ki
ne sme biti krajši od 15 dni od poziva, nato pa imajo vsi ustanovitelji pravico
glasovati za enega kandidata. Rok za oddajo glasov ne sme biti krajši od 8 dni.
Predstavnik ustanoviteljev postane kandidat, ki prejme največje število glasov. Če
prejmeta dva ali več kandidatov enako število glasov, se glasovanje ponovi samo
med temi kandidati, pri čemer ponovno volijo vsi ustanovitelji.
(3) Za člana Sveta platforme ni mogoče predlagati kandidata, ki je že član Sveta.
(4) Postopek izvolitve predstavnika ustanoviteljev praviloma poteka po elektronski
poti.
(5) Za izvedbo volitev predstavnika ustanoviteljev in za izvedbo glasovanja o
njegovem odpoklicu v skladu s statutom je odgovoren direktor.
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13. člen
(prenehanje mandata predstavniku ustanoviteljev)
(1) Predstavnik ustanoviteljev v Svetu platforme lahko odstopi tako, da platformi
posreduje pisno odstopno izjavo, o čemer ta obvesti ostale člane Sveta in
ustanovitelje.
(2) Več kot polovica ustanoviteljev lahko odpokliče predstavnika ustanoviteljev. Za
dosego potrebne večine za odpoklic se ustanovitelji organizirajo sami.
(3) Ko se konča mandat predstavniku ustanovitelja ali če ta predčasno preneha iz
kakšnega drugega razloga, ustanovitelji platforme izvolijo novega predstavnika
najkasneje v dveh mesecih, da se omogoči nemoteno delo platforme. Če
ustanovitelji platforme ne izvolijo svojega predstavnika v predpisanem roku, Svet
platforme do izvolite veljavno odloča v preostali sestavi.
14. člen
(predstavnik delavcev v Svetu platforme)
(1) Predstavnika delavcev v Svetu platforme izvolijo delavci platforme na
neposrednih in tajnih volitvah.
(2) Delavci platforme iz prejšnjega odstavka so osebe, ki so s platformo v delovnem
razmerju in vsi zunanji pogodbeni sodelavci platforme, razen direktorja.
(3) Volitve za predstavnika delavcev se izvede na volilnem zboru delavcev, ki je
objavljen najmanj 15 dni vnaprej. Za predstavnika delavcev lahko kandidira vsak
delavec platforme iz drugega odstavka tega člena, razen oseb, ki so že člani Sveta,
in sicer tako, da direktorju sporoči svojo kandidaturo do volilnega zbora.
Kandidata lahko z njegovim soglasjem lahko predlaga vsak delavec platforme.
(4) Na volilnem zboru delavcev direktor predstavi listo kandidatov za predstavnika
delavcev in delavce pozove, da izmed sebe izberejo najmanj enega, ki bo
nadzoroval potek volitev in štetje glasov. Delavci praviloma glasujejo za
predstavnika delavcev z volilnimi lističi, ki jih oddajo v volilno skrinjico.
(5) Za izvedbo volitev predstavnika delavcev in za izvedbo glasovanja o njegovem
odpoklicu v skladu s statutom je odgovoren direktor.

8

15. člen
(prenehanje mandata predstavnika delavcev)
(1) Predstavnik delavcev lahko odstopi tako, da platformi posreduje pisno odstopno
izjavo, o čemer ta obvesti ostale člane Sveta in delavce.
(2) Delavci platforme lahko svojega predstavnika odpokličejo. Pobudo za odpoklic
lahko poda ene četrtina (25 %) delavcev platforme, tako da o tem obvestijo
platformo. O odpoklicu lahko glasujejo vsi delavci platforme, rok za oddajo glasov
pa pri tem ne sme biti krajši od 15 dni. Predstavnik delavcev je odpoklican, če
večina delavcev, ki so glasovali, glasuje za odpoklic.
(3) Ko se konča mandat predstavniku delavcev ali če ta predčasno preneha iz
kakšnega drugega razloga, delavci platforme izvolijo novega predstavnika
najkasneje v dveh mesecih, da se omogoči nemoteno delo platforme. Če delavci
platforme ne izvolijo svojega predstavnika v predpisanem roku, Svet platforme do
izvolitve veljavno odloča v preostali sestavi.
16. člen
(predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svetu platforme)
(1) Tri predstavnike uporabnikov storitev oziroma zainteresirane javnosti (v
nadaljevanju predstavnik uporabnikov) v Svetu platforme imenujejo aktivne
članice mreže SLOGA, kot jih določa ta statut.
(2) Vsak aktivni član mreže SLOGA lahko v roku, ki ne sme biti krajši od 15 dni od
poziva, predlaga enega kandidata, nato pa vsi aktivni člani mreže izmed vseh
predlaganih kandidatov izvolijo enega v roku, ki ne sme biti krajši do 15 dni.
Predstavniki uporabnikov postanejo kandidati, ki prejmejo največje število glasov.
Če prejmeta dva ali več kandidatov enako število glasov, ki še zadošča za izvolitev,
se glasovanje ponovi, samo med temi kandidati, pri čemer ponovno volijo vsi
aktivni člani mreže SLOGA.
(3) Za člana Sveta ni mogoče predlagati kandidata, ki je že član Sveta.
(4) Postopek izvolitve predstavnika uporabnikov praviloma poteka po elektronski
poti.
(5) Za izvedbo volitev predstavnika uporabnikov in za izvedbo glasovanja o njegovem
odpoklicu v skladu s statutom je odgovoren direktor.
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17. člen
(prenehanje mandata predstavniku uporabnikov)
(1) Predstavnik uporabnikov lahko odstopi tako, da poda odstopno pisno izjavo
platformi, o čemer ta obvesti ostale člane Sveta platforme.
(2) Več kot polovica aktivnih članov mreže SLOGA lahko odpokliče predstavnika
uporabnikov. Za dosego potrebne večine za odpoklic se aktivni člani organizirajo
sami.
(3) Ko se konča mandat predstavniku uporabnikov ali če ta predčasno preneha iz
kakšnega drugega razloga, aktivni člani mreže SLOGA izvolijo novega
predstavnika najkasneje v dveh mesecih, da se omogoči nemoteno delo platforme.
Če aktivni člani mreže SLOGA ne izvolijo svojega predstavnika v predpisanem
roku, Svet platforme do izvolite veljavno odloča v preostali sestavi.
18. člen
(pristojnosti in naloge Sveta platforme)
Svet platforme:
-

upravlja platformo;
s soglasjem ustanoviteljev sprejme statut in spremembe statuta platforme;
sprejema druge splošne akte, če za to ni pristojen direktor;
na predlog direktorja in ob morebitnih smernicah Strokovnega sveta določi
programe dela, finančni načrt ter programe investicij;
na predlog direktorja sprejme zaključni račun platforme in letno poročilo o
delovanju ter smernice delovanja za naprej;
na predlog direktorja oblikuje in sprejema strateški načrt platforme;
spremlja in nadzoruje delo platforme ter programe platforme;
sprejema letne ocene o delu direktorja;
določa temeljno poslovno politiko platforme in nadzira njeno izvajanje;
s soglasjem ustanoviteljev imenuje in razrešuje direktorja;
imenuje in razrešuje predsednico oziroma predsednika Sveta platforme (v
nadaljevanju predsednik);
imenuje in razrešuje člane Strokovnega sveta platforme;
se opredeljuje do stališč Strokovnega sveta;
odpokliče oziroma razreši zastopnika platforme v nacionalnih in mednarodnih
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-

telesih, če ta ne izpolnjuje svojih nalog, kamor sodi tudi odsotnost iz sestankov teh
skupin, ne glede na to, kdo je zastopnika imenoval;
odloča o povračilu materialnih stroškov in stroškov, ki nastanejo v zvezi z
delovanjem organov platforme;
odloča o drugih zahtevah in predlogih, določenih z zakonom, s pogodbo o
ustanovitvi, s tem statutom ali drugimi splošnimi akti platforme.
19. člen
(položaj Sveta platforme do Strokovnega sveta)

(1) Pri odločitvah o strokovnih vprašanjih je Svet platforme vezan na odločitve
Strokovnega sveta, v kolikor je Strokovni svet o tem odločal.
(2) Pri odločitvi ali gre za strokovno vprašanje je Svet platforme samostojen, razen če
to določa statut ali drug splošni akt platforme.
(3) Svet platforme lahko s sklepom odloči, da se mora Strokovni svet opredeliti do
določenega vprašanja, ne glede na naravo vprašanja.
20. člen
(sklic seje Sveta platforme)
(1) Seje Sveta platforme sklicuje predsednik glede na potrebe platforme, najmanj pa
enkrat letno za potrebe sprejema zaključnega računa in letnega poročila
platforme.
(2) Vabilo s predlogom dnevnega reda in gradivom za predlagane točke dnevnega se
pošlje članom Sveta platforme najmanj osem dni pred sejo. Vabilo mora vsebovati
čas, mesto seje in predlagani dnevni red. Na sejo Sveta se vabi tudi direktorja, ki
pa se ga lahko iz objektivnih razlogov izključi iz obravnave posamezne točke
dnevnega reda.
(3) Predsednik mora sklicati sejo, če to zahtevata dva člana Sveta platforme, direktor
ali Strokovni svet. Zahteva za sklic mora vsebovati predlog sklepov in
obrazložitev. Če predsednik v tem primeru ne skliče seje Sveta platforme na način,
da ta zaseda v 15 dneh od prejema zahteve, lahko sejo skličeta člana Sveta,
direktor ali Strokovni svet, ki so podali zahtevo.
(4) Ne glede drugi odstavek tega člena se lahko seja Sveta platforme izjemoma lahko
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skliče tudi samo tri dni pred sejo, če je to potrebno, da se prepreči večja škoda za
platformo ali če mora Svet platforme nujno odločiti o zadevah, ki so vezane na rok.
V tem primeru se gradivo lahko predloži tudi na sami seji.
(5) Svet platforme, sklican na podlagi tretjega odstavka, in Svet platforme, sklican iz
razlogov po četrtem odstavku, lahko odloča samo o zadevah, za katere je bil
sklican.
(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena sejo Sveta skliče direktor, če predsednik še
ni imenovan in vodi sejo do njegove izvolitve.
21. člen
(seje Sveta platforme in način odločanja)
(1) Svet platforme lahko odloča, če je pred vsakim glasovanjem prisotnih več kot
polovica izvoljenih članov Sveta platforme.
(2) Sklep Sveta platforme je sprejet, če zanj glasuje večina na seji prisotnih članov
Sveta platforme, razen v primerih, ko se zahteva soglasje ustanoviteljev ali strožja
večina, kar je lahko določeno v zakonu, v pogodbi o ustanovitvi, v statutu ali
drugemu splošnemu aktu platforme.
(3) Sejo Sveta platforme vodi predsednik.
22. člen
(korespondenčna seja)
(1) Seja platforme se lahko izvede tudi korespondenčno preko elektronske pošte,
spletnega foruma ali na drug ustrezen način.
(2) O izvedbi seje na korespondenčni način odloči predsednik, če oceni, da je sejo
možno izpeljati na takšen način.
(3) V sklicu korespondenčne seje se navede dnevni red in začetek ter trajanje seje, ki
ju določi predsednik glede na zahtevnost obravnavanih točk dnevnega reda.
(4) Korespondenčna seja poteka tako, da lahko vsak član Sveta platforme v
predvidenem roku za posamezno točko dnevnega reda razpravlja, replicira in
podaja predloge. Razprava pri korespondenčni seji lahko poteka za več točk
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dnevnega reda istočasno.
(5) Po izteku časa za razpravo predsednik pozove člane Sveta platforme h glasovanju
v predvidenem roku, ki ne sme biti krajši od treh delovnih dni. Glasovanje o
posamezni točki dnevnega reda se zaključi, ko svoj glas odda tolikšno število
članov, da je odločitev Sveta znana. Glasovanje lahko poteka istočasno za več
predlaganih sklepov. Član lahko poda svoj glas o predlaganem sklepu že v času
razprave, pri čemer se ta glas upošteva pri glasovanju in članu ni potrebno
ponovno glasovati.
(6) Po izteku časa za glasovanje predsednik ugotovi in razglasi izid glasovanja.
23. člen
(zapisniki seje Sveta platforme)
O seji Sveta platforme se vodi zapisnik, za izdelavo katerega je odgovoren predsednik.
24. člen
(financiranje Sveta platforme)
Delo Sveta platforme se financira iz sredstev platforme.
DIREKTOR PLATFORME
25. člen
(direktor platforme)
(1) Direktor je poslovodni organ platforme in njen strokovni vodja.
(2) Direktor je imenovan za mandatno dobo štirih let, po preteku katere je lahko ista
oseba ponovno imenovana to funkcijo.
(3) Pogoje za imenovanje direktorja se določi v splošnem aktu platforme, ki določa
pogoje za zasedbo delovnih mest.
(4) Platformo v razmerju do direktorja zastopa predsednik Sveta, ki tudi podpisuje
pogodbe z direktorjem.
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26. člen
(postopek imenovanja direktorja platforme)
(1) Direktorja platforme imenuje in razrešuje Svet platforme s soglasjem
ustanoviteljev.
(2) Sklep o imenovanju direktorja platforme sprejme Svet platforme največ 30 dni
pred iztekom mandatne dobe direktorja platforme in v njem določi datum
pričetka mandata.
(3) Razpis za imenovanje direktorja se objavi v sredstvih javnega obveščanja in se
skuša doseči o njem čim širšo obveščenost, v njem pa se določi najmanj:
-

pogoje, ki jih mora izpolnjevati kandidat;
čas, za katerega bo imenovan;
rok do katerega se sprejemajo prijave kandidatov (ki ne sme biti krajši kot 14 dni
od dneva objave razpisa);
rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.

(4) Direktorja imenuje Svet platforme po opravljenih razgovorih s prijavljenimi
kandidati. Na razgovorih s kandidati se Svet platforme tudi podrobneje seznani s
kandidatovimi vizijami o razvoju platforme za čas trajanja mandata.
(5) Materialne in druge zahteve kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje, ter dogovori o
vseh elementih, ki so del pogodbe z direktorjem so eno izmed meril, na podlagi
katerih Svet platforme odloči. Vrsto pogodbe, ki se sklene z direktorjem, določi
Svet platforme.
(6) Svet platforme se odloči o imenovanju direktorja na podlagi lastnega mnenja, ki
si ga ustvari pri predstavitvah kandidatov.
(7) Če se za položaj direktorja nihče ne prijavi ali če nihče od kandidatov ne
izpolnjuje pogojev za mesto direktorja, ali če ni bil nihče od prijavljenih
kandidatov ni izbran, se postopek predlaganja in imenovanja direktorja ponovi
v roku 30 dni.
(8) Za izvedbo postopka imenovanja direktorja v skladu s tem statutom je odgovoren
Svet platforme.
27. člen
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(vršilec dolžnosti)
(1) Svet platforme imenuje vršilca dolžnosti, če tudi po drugem krogu postopka
imenovanja direktorja ta ni imenovan, ali če direktorju predčasno preneha
mandat in je imenovanje vršilca dolžnosti potrebno, da se zavarujejo interesi
platforme.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja platforme mora izpolnjevati smiselno enake pogoje,
kot so določeni za direktorja platforme. Vršilec dolžnosti direktorja platforme je
lahko imenovan za dobo do pol leta, z možnostjo podaljšanja, vendar skupaj
največ za dobo enega leta.
(3) Vršilec dolžnosti direktorja ima enake pravice in obveznosti kot direktor
platforme.
28. člen
(razrešitev direktorja)
(1) Svet platforme razreši direktorja pred potekom mandatne dobe, če:
-

direktor sam zahteva razrešitev, ki jo v pisni obliki posreduje predsedniku;
je direktor s platformo v delovnem razmerju in nastane razlog za prenehanje
delovnega razmerja po zakonu;
se direktor platforme pri svojem delu ne ravna po predpisih in splošnih aktih
platforme ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov organov platforme ali ravna v
nasprotju z njimi;
če direktor platforme s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči
platformi večjo škodo, ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolžnosti,
tako da nastanejo, ali bi lahko nastale, hujše motnje pri opravljanju dejavnosti
oziroma poslovanju platforme.

(2) Svet platforme mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti direktorja z
razlogi za razrešitev in mu dati priložnost, da se o njih izjavi.
29. člen
(pristojnosti in dolžnosti direktorja)
Direktor:
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-

samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa platformo;
skrbi za finančno poslovanje platforme;
organizira in vodi delo ter poslovanje platforme;
vodi strokovno delo platforme;
odgovarja za zakonitost dela platforme;
omogoča tehnično podporo delovnim skupinam platforme in izvajanju projektov
platforme;
pripravi predloge letnih in večletnih programov dela, finančnih načrtov,
zaključnih računov ter programov investicij in jih da v sprejem Svetu platforme;
imenuje zastopnika platforme v nacionalnih in mednarodnih delovnih telesih;
predlaga razvojne dejavnosti in organizacijske spremembe platforme;
sprejema akte, ki niso v pristojnosti drugih organov platforme;
izvršuje sklepe Sveta platforme;
sprejema sklepe o objavi delovnih mest, sklepa delovna razmerja, razporeja
delavce, sklepa o prenehanju delovnega razmerja in dokončno odloča o pravicah
ter obveznostih delavcev platforme;
skrbi za tekoče informiranje delavcev, drugih organov platforme, ustanoviteljev in
članov mreže SLOGA o bistvenih dogodkih iz poslovanja platforme in o
morebitnem nedelovanju organov platforme;
druge naloge in pristojnosti glede na zakon, pogodbo o ustanovitvi, statut, druge
splošne akte platforme ali pogodbo z direktorjem.
STROKOVNI SVET PLATFORME
30. člen
(Strokovni svet platforme)

(1) Strokovni svet platforme je strokovni organ platforme.
(2) Strokovni svet ima do pet članov, ki jih imenuje Svet platforme s soglasjem vseh
prisotnih članov platforme.
(3) Član Strokovnega sveta platforme je izvoljen za mandatno dobo štirih let, po
preteku katere je lahko ista oseba ponovno izvoljena na to funkcijo.
(4) Če članu Strokovnega sveta platforme preneha mandat pred potekom štirih let,
traja mandat nadomestnega člana, ki je lahko izvoljen namesto njega, dokler bi
trajal mandat prvotnega člana.
(5) Vsak član Strokovnega sveta najkasneje do prve seje po svoji izvolitvi podpiše
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izjavo, da bo deloval v skladu s splošnimi akti platforme, da bo spoštoval načela,
po katerih platforma deluje, in da se bo udeleževal sej Strokovnega sveta.
31. člen
(pristojnosti Strokovnega sveta)
Strokovni svet:
-

obravnava vprašanja s področja strokovnega dela platforme;
daje Svetu platforme zavezujoča mnenja glede strokovnih vprašanj;
daje direktorju mnenja in predloge glede pogojev za razvoj dejavnosti;
na zahtevo Sveta platforme ali direktorja odloča o strokovnih vprašanjih ali
sprejema mnenja;
ocenjuje kakovost strokovnega dela platforme;
zavzema stališča do aktualnih in ključnih vprašanj na področjih delovanja
platforme;
izmed svojih članov imenuje predsednico oziroma predsednika Strokovnega sveta
(v nadaljevanju predsednik Strokovnega sveta);
opravlja druge naloge, določene s pogodbo o ustanovitvi, tem statutom in drugimi
splošnimi akti platforme.
32. člen
(seje Strokovnega sveta)

(1) Predsednik Strokovnega sveta sklicuje seje Strokovnega sveta glede na potrebe
platforme.
(2) Seja Strokovnega sveta se lahko opravi tudi korespondenčno.
(3) Predsednik Strokovnega sveta mora sklicati sejo Strokovnega sveta na zahtevo
najmanj dveh članov Strokovnega sveta, Sveta platforme ali direktorja. Zahteva za
sklic mora vsebovati dnevni red in obrazložitev. Če predsednik Strokovnega sveta
ne skliče seje Strokovnega sveta na način, da ta zaseda v 30 dneh od prejema
zahteve, lahko sejo skličeta člana Strokovnega sveta, Svet platforme ali direktor,
ki so podali zahtevo. Tako sklican Strokovni svet, lahko odloča samo o zadevah, za
katere je bil sklican.
(4) Seje Strokovnega sveta vodi predsednik Strokovnega sveta.
(5) Na zahtevo sklicatelja Strokovnega sveta se mora seje udeležiti direktor ali drugi
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delavec platforme.
(6) Ne glede na prvi odstavek sejo Strokovnega sveta skliče direktor, če predsednik
Strokovnega sveta še ni imenovan, in vodi sejo do njegove izvolitve.
33. člen
(uporaba določb o Svetu platforme)
Določbe tega statuta o načinu odločanja, korespondenčni seji, zapisnikih in
financiranju Sveta platforme, se smiselno uporabljajo tudi za Strokovni svet.
V. ODLOČANJE USTANOVITELJEV
34. člen
(soglasje ustanoviteljev)
(1) Kadar ta statut ali splošni akti platforme določajo, da je za določeno odločitev
potrebno soglasje ustanoviteljev, se šteje, da je podano soglasje vseh
ustanoviteljev, v kolikor za takšno odločitev glasuje več kot polovica
ustanoviteljev.
(2) Način doseganja soglasja ustanoviteljev iz prejšnjega odstavka velja tudi v
sledečih primerih:
-

pri dajanju soglasja k spremembi imena ali sedeža platforme,
pri dajanju soglasja k spremembi dejavnosti platforme,
pri imenovanju in razrešitvi predstavnika ustanoviteljev v Svetu platforme,
pri imenovanju in razrešitvi direktorja,
pri dajanju soglasja k sprejemu ali spremembi statuta.
VI.

MREŽA PLATFORME
35. člen
(mreža platforme)

(1) Znotraj platforme deluje mreža SLOGA, ki združuje nevladne in neprofitne
organizacije, povezane v delovna področja.
(2) Dodatne pogoje za članstvo v mreži SLOGA se lahko določi v splošnih aktih
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platforme.
(3) Vsaka članica mreže SLOGA lahko deluje na več delovnih področjih, ki jih sama
izbere.
36. člen
(vrste članstva)
(1) Članice mreže SLOGA so aktivne članice in pridružene članice.
(2) Aktivne članice mreže SLOGA so nevladne organizacije, ki imajo plačane vse že
zapadle članarine.
(3) Pridružene članice mreže SLOGA so nevladne in neprofitne organizacije, ki nimajo
poravnanih že zapadlih članarin za članstvo in druge organizacije, ki ne
izpolnjujejo pogojev za aktivnega člana.
37. člen
(pravice članic)
(1) Aktivne članice mreže SLOGA imajo sledeče pravice:
-

da skozi aktivno delovanje v mreži SLOGA na svojem delovnem področju dosegajo
svoje cilje;
volijo in razrešujejo vodje delovnih področij;
volijo in razrešujejo predstavnike uporabnikov v Svetu platforme;
njihovi predstavniki so lahko predstavniki platforme v drugih organizacijah ali
telesih;
imajo prednost pri usposabljanjih platforme, ki so omejena s številom
udeležencev;
lahko brezplačno koristijo prostore in opremo platforme v skladu z zmožnostmi
platforme;
dajejo pobude in predloge za delo platforme;
so seznanjene s programom in delom mreže ter njenim finančno materialnim
poslovanjem.

(2) Pridruženi člani mreže SLOGA imajo sledeče pravice:
-

da skozi aktivno delovanje v mreži SLOGA na svojem delovnem področju dosegajo
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-

svoje cilje;
da dajejo pobude in predloge za delo platforme;
da so seznanjeni s programom in delom mreže.

(3) Dodatne pravice in obveznosti članic se lahko določi v splošnih aktih platforme.
38. člen
(vodje delovnih področij)
Aktivne članice mreže SLOGA, ki delujejo na istem delovnem področju, imenujejo in
razrešujejo vodjo področja, ki vodi delo članic mreže SLOGA na tem delovnem
področju.
39. člen
(skupščina članic mreže SLOGA)
Direktor enkrat letno skliče skupščino članic mreže SLOGA, ki jo sestavljajo vsi člani
mreže. Skupščina članic mreže SLOGA obravnava preteklo delo platforme in sprejema
smernice za prihodnje delovanje, ki so za organe platforme zavezujoči.
VII.

VIRI FINANCIRANJA, RAZPOLGANJE S PRESEŽKOK IN KRITJE
PRIMANKLJAJA
40. člen
(viri sredstev)

Platforma pridobiva sredstva za delo na sledeče načine:
-

s prispevki ustanoviteljev,
s sponzorstvom,
s subvencijami,
z darili občanov in prostovoljnim delom,
z donacijami,
s prostovoljnimi prispevki,
iz sredstev razpisov,
od plačil za storitve in izdelke,
iz članarine članov mreže platforme,
iz drugih virov, v skladu z zakonom.
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41. člen
(razpolaganje s presežkom prihodkov nad odhodki)
(1) Presežek prihodkov nad odhodki platforme se lahko uporabi le za opravljanje in
razvoj dejavnosti, za katero je platforma ustanovljena.
(2) O načinu razpolaganja s presežkom odloča Svet platforme, pri čemer je vezan na
morebitno mnenje Strokovnega sveta.
42. člen
(način kritja primanjkljaja sredstev za delo platforme)
(1) Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije platforma s svojimi sredstvi, s
katerimi samostojno razpolaga.
(2) Pri odločanju o najprimernejšemu načinu kritja primanjkljaja Svet platforme
upošteva načela delovanja platforme in namen njene ustanovitve, pri čemer je
vezan na morebitno mnenje Strokovnega sveta.
VIII.

KONČNA DOLOČBA

43. člen
(veljavnost tega statuta in razveljavitev prejšnjega)
(1) Ta statut prične veljati, ko ga sprejme Svet platforme, in ko k njemu poda soglasje
več kot polovica ustanoviteljev.
(2) Z dnem veljavnosti tega statuta preneha veljati Statut zavoda SLOGA – Platforma
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč z dne 13. 12.
2006.
Ljubljana, [11. 1. 2016]

Eyachew Tefera,
predsednik Sveta platforme
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