Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06
– ZJZP) ustanovitelji
Društvo - Afriški Center, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, MŠ: 1212451000
Društvo prijateljev zmernega napredka, Glagoljaška ulica 4, 6000 Koper – Capodistria, MŠ:
5861284000
Interes - kulturno umetniško športno izobraževalno društvo mladih Ljubljana, Tovarniška
ulica 29, 1000 Ljubljana, MŠ: 5751080000
Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, MŠ: 1211846000
Novi paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja, Ižanska cesta 2A, 1000 Ljubljana,
MŠ: 1768999000
Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda
11, 1000 Ljubljana, MŠ: 5648050000
Zavod eko-globalnega partnerstva, Zavod za svetovanje in izmenjavo izkušenj, Cankarjeva
cesta 1, 1000 Ljubljana, MŠ: 1775758000
Ekvilib Inštitut, zavod, Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana, MŠ: 1839713000
Inštitut za afriške študije, Zavod za razvijanje in promocijo kulturne, gospodarske ter
znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanje, Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana, MŠ:
2020980000
Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, MŠ: 5498295000
VITRA Center za uravnotežen razvoj, Cesta 4. maja 51, 1381 Cerknica, MŠ: 5818559000
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, Rožna dolina, cesta XVII 22B, 1000 Ljubljana,
MŠ: 5508100000
sprejemajo naslednji
Akt o spremembi
Pogodbe o ustanovitvi zavoda
SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
1. člen
Ustanovitelji se dogovorijo, da se naslov Pogodbe o ustanovitvi zavoda SLOGA – Platforma
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč spremeni tako, da se
glasi:
»Pogodba o ustanovitvi zavoda
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč«
2. člen
1. člen pogodbe se spremeni tako, da se glasi:

»Ime zavoda je: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč
Angleško ime platforme je: SLOGA Slovenian NGDO platform for development, global
education and humanitarian aid
Skrajšano angleško ime je: SLOGA SLOvenian Global Action
Skrajšano ime platforme: SLOGA
Sedež zavoda je: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana«
3. člen
Prvi odstavek 2. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Namen SLOGE - Platforme nevladnih organizacija za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč (v nadaljevanju platforma) je povezovanje in krepitev tistih slovenskih nevladnih in
neprofitnih organizacij, ki so aktivne na področju razvojnega sodelovanja, humanitarne
pomoči, globalnega učenja in trajnostnega razvoja.«
V zadnji odstavek se dodajo tri alineje:
»

-

-

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)
ločevanje razvojnih in religioznih vprašanj po načelu sekularnosti;
načelo učinkovitosti.«
4. člen

Druga alineja 3. člena se dopolni tako, da se glasi:
»- skladno s predpisi sodelovala pri odločanju, oblikovanju politik, strateških dokumentov in
zakonodaje, izvajanju razpisov ter dodeljevanju javnih sredstev;«
Po sedmi alineji 3. člena se dodajo naslednje alineje:
»

-

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 v (vseživljenjskem) formalnem,
neformalnem in priložnostnem izobraževanju mladih in odraslih;
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.«
5. člen

8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»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
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

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
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

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
88.999
90.010
90.020
90.030
91.011
91.020
91.012
93.299
94.110
94.120
94.999
99.000

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
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
6. člen

Izbriše se zadnja alineja 8. člena tako, da se glasi:
»Organi platforme so:
-

svet platforme,
direktor in
strokovni svet.«

7. člen
Drugi stavek tretjega odstavka 11. člena pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Mandat direktorja traja 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.«
8. člen
14. člen se izbriše v celoti. Številke členov v nadaljevanju se primerno preštevilčijo.
9. člen
V 17. členu (sedaj 16. člen) se izbriše 7. alineja (»iz zapuščin in volil«) in se na koncu doda
nova alineja z besedilom »iz drugih virov, v skladu z zakonom«.
10. člen
V 18. členu (sedaj 17. člen) se v prvem stavku prvega odstavka izbriše »in v druge z zakonom
določene namene.«
11. člen
V 22. členu (sedaj 21. člen) se izbriše zadnji stavek in se nadomesti z naslednjim stavkom: »V
primeru prenehanja Platforme, se njeno premoženje prenese na drugo nevladno
organizacijo z enakim ali podobnim namenom.«
12.člen
Celotno besedilo se lektorsko popravi.
13. člen
Čistopis pogodbe se glasi:
»

Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 –
ZPDZC in 127/06 – ZJZP),
ustanovitelji
Društvo - Afriški Center, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, MŠ: 1212451000
Društvo prijateljev zmernega napredka, Glagoljaška ulica 4, 6000 Koper –
Capodistria, MŠ: 5861284000
Interes - kulturno umetniško športno izobraževalno društvo mladih Ljubljana,
Tovarniška ulica 29, 1000 Ljubljana, MŠ: 5751080000
Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje, Zemljemerska
ulica 12, 1000 Ljubljana, MŠ: 1211846000
Novi paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja, Ižanska cesta 2A,
1000 Ljubljana, MŠ: 1768999000
Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta
Dolomitskega odreda 11, 1000 Ljubljana, MŠ: 5648050000
Zavod eko-globalnega partnerstva, Zavod za svetovanje in izmenjavo izkušenj,
Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana, MŠ: 1775758000
Ekvilib Inštitut, zavod, Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana, MŠ: 1839713000
Inštitut za afriške študije, Zavod za razvijanje in promocijo kulturne,
gospodarske ter znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanje,
Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana, MŠ: 2020980000
Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, MŠ: 5498295000
VITRA Center za uravnotežen razvoj, Cesta 4. maja 51, 1381 Cerknica, MŠ:
5818559000
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, Rožna dolina, cesta XVII 22B,
1000 Ljubljana, MŠ: 5508100000
sprejemajo
POGODBO O USTANOVITVI ZAVODA
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč

I.

IME IN SEDEŽ ZAVODA
1. člen

Ime zavoda je: SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno
učenje in humanitarno pomoč
Angleško ime platforme je: SLOGA Slovenian NGDO platform for development,
global education and humanitarian aid
Skrajšano angleško ime je: SLOGA SLOvenian Global Action
Skrajšano ime zavoda je: SLOGA
Sedež zavoda je: Povšetova ulica 37, 1000 Ljubljana
2. člen
Namen SLOGA, platforme nevladnih organizacija za razvoj, globalno učenje in
humanitarno pomoč (v nadaljevanju platforma) je povezovanje in krepitev
tistih slovenskih nevladnih in neprofitnih organizacij, ki so aktivne na področju
razvojnega sodelovanja, humanitarne pomoči, globalnega učenja in
trajnostnega razvoja.
Platforma se bo zavzemala in vzpodbujala sledeče vrednote, po katerih bo tudi
sam delovala:
socialna pravičnost kot pravična, pregledna in odgovorna poraba
sredstev, uravnotežena socialna moč, ki služi potrebam človeštva ter
zmanjševanju socialne neenakosti,
socialna odgovornost kot odgovornost profitnih organizacij, vseh
inštitucij, skupin in posameznikov, da zagotavljajo spoštovanje človekovih
pravic,
spoštovanje vseh človekovih pravic, ki so naštete in opisane v
mednarodnem in domačem pravu, solidarnost , ki prispeva k rešitvam
lokalni, regionalni in globalni ravni,
trajnostni razvoj kot zmerna poraba naravnih virov, ki spoštuje naravo
ter bodoče generacije človeštva,
podpora in vključevanje lokalnih virov in vključevanje prejemnikov v
sisteme odločanja o porabi sredstev in s tem povečanje učinkovitosti
porabe ter spoštovanja skupaj sprejetih odločitev,

-

-

sodelovanje vseh pomembnih 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 in nosilci javnih pooblastil,
preglednost delovanja vseh institucij in organizacij in dostop do
informacij o njihovem delovanju,
sprejemanje drugačnosti in vključevanje vseh družbenih skupin
ločevanje razvojnih in religioznih vprašanj po načelu sekularnosti;
načelo učinkovitosti.
3. člen

Platforma bo za dosego svojega namena izvajala sledeče dejavnosti:
-

-

-

-

-

vzpodbujala in izvajala skupno delovanje nevladnih organizacij, njihovo
mreženje in sodelovanje, podpirala in omogočala njihovo medsebojno
komuniciranje, pripravljala strategije in poročila ter pripravljala predloge
predpisov za boljši položaj nevladnih organizacij,
skladno s predpisi sodelovala pri odločanju, oblikovanju politik, strateških
dokumentov in zakonodaje, izvajanju razpisov in dodeljevanju javnih
sredstev,
oblikovala delovne skupine in izvajala volitve za predstavnike platforme v
delovnih skupinah mednarodnih organizacij,
izobraževala in vzpodbujala širšo javnost o pomembnosti sodelovanj in
partnerstvih pri razvoju in humanitarnih 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 in pripravljal poročila o
stanju na 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, v

-

-

-

(vseživljenjskem) formalnem, neformalnem in priložnostnem
izobraževanju mladih in odraslih,
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.
II.

DEJAVNOSTI PLATFORME
4. člen

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
59.130
59.140
59.200
62.020
62.030
62.090
63.110

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
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

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
88.999
90.010
90.020
90.030
91.011
91.020
91.012
93.299
94.110
94.120
94.999
99.000

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
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

5. člen
Platforma lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so
namenjene za opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem
obsegu opravljajo ob navedenih dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in
smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in znanja platforme.
6. člen
Dejavnost platforme se lahko spremeni le s soglasjem ustanoviteljev.
7. člen
Platforma lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod, združenje,
podjetje ali drugo organizacijo skladno z zakonom in s soglasjem ustanoviteljev.
III.

ORGANI PLATFORME
8. člen

Organi platforme so:
-

svet platforme,
direktor,
strokovni svet.
9. člen

Platformo upravlja svet platforme, ki je sestavljen iz 5 članov in sicer 1
predstavnika ustanoviteljev platforme, 1 predstavnikov delavcev in 3
predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnika ustanoviteljev predlagajo in izvolijo ustanovitelji platforme.
Predstavnika delavcev predlagajo in izvolijo delavci, ki so s platformo v
delovnem ali drugem podobnem razmerju in drugi posamezniki, ki za platformo
opravljajo določeno delo.

Predstavnike uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti predlagajo in izvolijo
nevladne in neprofitne organizacije, ki so člani mreže iz drugega odstavka 16.
člena te pogodbe.
10. člen
Svet platforme sprejema statut platforme in njegove spremembe, splošne akte
platforme, sprejema programe dela in razvoja platforme ter spremlja njihovo
izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun platforme, ter
opravlja druge z zakonom, to pogodbo ali statutom določene zadeve.
Pri odločitvah o strokovnih vprašanjih je svet platforme vezan na odločitve
strokovnega sveta.
Podrobnejšo sestavo, način imenovanja, izvolitev članov, trajanje mandata in
pristojnosti sveta platforme se določijo v skladu z zakonom in to pogodbo o
ustanovitvi v statutu platforme.
11. člen
Direktor je poslovodni organ platforme.
Direktorja imenuje in razrešuje svet platforme s soglasjem ustanoviteljev in na
podlagi javnega razpisa
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje platforme, predstavlja in zastopa
platformo in je odgovoren za zakonitost dela platforme. Mandat direktorja traja
4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
12. člen
Platforma ima strokovni svet kot strokovni organ.
Strokovni svet sestavljajo koordinatorji posameznih sekcij mreže, ki deluje
znotraj platforme iz tretjega odstavka 15. člena te pogodbe in 2 zunanja
neodvisna strokovnjaka.
Član strokovnega sveta ne more biti član sveta platforme.

13. člen
Strokovni svet obravnava vprašanja s področja strokovnega dela platforme, v
okviru pooblastil odloča o strokovnih vprašanjih glede delovanja in financiranja
platforme ter opravlja druge naloge, določene z zakonom, pogodbo o
ustanovitvi in statutom platforme.
Podrobnejšo sestavo, članstvo, imenovanje, trajanje mandata in pristojnosti
strokovnega sveta se določijo v statutu platforme.

IV.

ORGANIZACIJA PLATFORME
14. člen

Platforma ima lahko za vsebinska področja dela organizacijske enote, ki pa niso
samostojne pravne osebe. Število in področje dela posameznih organizacijskih
enot določi statut platforme.
V okviru platforme deluje mreža, sestavljena iz sekcij, v kateri se skladno s
splošnimi akti platforme povezujejo nevladne in neprofitne organizacije.
Vsako sekcijo vodi njen koordinator.
Način dela in organizacijo platforme določa natančneje statut in drugi ustrezni
akti platforme.
V.

SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK PLATFORME
15. člen

Ustanovitelji zagotovijo sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela
platforme, in sicer v višini 20.000 sit na ustanovitelja .

VI.

VIRI, NAČINI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV ZA DELO PLATFORME
16. člen

Platforma pridobiva sredstva za delo:
s prispevki ustanoviteljev,
s sponzorstvom,
s subvencijami,
z darili občanov in prostovoljnim delom,
z donacijami,
s prostovoljnimi prispevki,
iz sredstev javnih razpisov,
iz članarin mreže, ki deluje v okviru platforme,
iz lastne dejavnosti,
iz drugih virov, v skladu z zakonom.
VII.

NAČINI RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN
NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO PLATFORME
17. člen

Platforma razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri
opravljanju svoje dejavnosti tako, da jih porabi za opravljanje in razvoj svoje
dejavnosti. O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet platforme v skladu s
programom in finančnim načrtom platforme in s soglasjem strokovnega sveta.
18. člen
O načinu kritja primanjkljaja sredstev za delo platforme odloča svet platforme v
skladu s statutom platforme in s soglasjem strokovnega sveta.

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI PLATFORME V PRAVNEM
PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA
OBVEZNOSTI PLATFORME
19. člen
Platforma je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih
določata zakon in ta pogodba o ustanovitvi.
Platforma pridobi pravno in poslovno sposobnost z vpisom v sodni register.
20. člen
Platforma odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti platforme, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelji
ne odgovarjajo.
X. TRAJANJE IN PRENEHANJE PLATFORME
21. člen
Platforma je ustanovljena za nedoločen čas.
Platforma preneha v primerih in po postopku, določenim z zakonom.
V primeru prenehanja Platforme, se njeno premoženje prenese na drugo
nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom.
22. člen
Vršilec dolžnosti je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu,
opraviti vse potrebno za imenovanje sveta platforme v roku 3 mesecev od vpisa
v sodni register.
Svet platforme je dolžan sprejeti statut platforme v 13 mesecih od svoje
konstitutivne seje.
XI. REŠEVANJE SPOROV

23. člen
Ustanovitelji boso skušali morebitne por v zvezi s to pogodbo rešiti na miren
način, sicer pa je za reševanje teh sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
XII.

PREHODNA DOLOČBA
24. člen

Vršilec dolžnosti je Marjan Huč.
Mandat vršilca dolžnosti traja do imenovanja direktorja.
25. člen
Ta akt je sestavljen v 20 enakih izvodih, ki vsi veljajo kot izvirnik in od katerih
vsak ustanovitelj prejme en izvod, eden pa je namenjen potrebam registracije
platforme.
Ljubljana, 24.12.2005
«
14. člen
Ta akt o spremembi Pogodbe o ustanovitvi zavoda SLOGA – Platforma nevladnih organizacij
za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč začne veljati z dnem podpisa vseh
ustanoviteljev in je sestavljen v 14 izvodih, od katerih prejme vsak ustanovitelj po en izvod,
ostali izvodi pa se hranijo v poslovnih prostorih SLOGA, platforma nevladnih organizacij za
razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč.
V Ljubljani, dne 20. junij 2019

Društvo - Afriški Center, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana
Zastopnik:
Eyachew Tefera
___________________________________
Društvo prijateljev zmernega napredka, Glagoljaška ulica 4, 6000

Koper – Capodistria

Zastopnik
Marko Brecelj
___________________________________
Interes - kulturno umetniško športno izobraževalno društvo mladih Ljubljana, Tovarniška
ulica 29, 1000 Ljubljana
Zastopnik:
Boris Pirc
___________________________________
Društvo Humanitas - Center za globalno učenje in sodelovanje, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana
Zastopnik
David John Limon
___________________________________
Novi paradoks - slovensko društvo za kakovost življenja, Vrhovci, cesta XVII 40, 1000
Ljubljana
Zastopnik:
Srečko Brumen
___________________________________
Slovenska filantropija - Združenje za promocijo prostovoljstva, Cesta Dolomitskega odreda
11, 1000 Ljubljana
Zastopnica:
Tereza Novak
___________________________________

Zavod eko-globalnega partnerstva, Zavod za svetovanje in izmenjavo izkušenj, Cankarjeva
cesta 1, 1000 Ljubljana
Zastopnik:
Eyachew Tefera
___________________________________
Ekvilib Inštitut, zavod, Šišenska cesta 89, 1000 Ljubljana
Zastopnik
Aleš Kranjc Kušlan
___________________________________
Inštitut za afriške študije, Zavod za razvijanje in promocijo kulturne, gospodarske ter
znanstveno-raziskovalne dejavnosti in sodelovanje, Cankarjeva cesta 1, 1000 Ljubljana
Zastopnik
Eyachew Tefera
___________________________________
Mirovni inštitut, Metelkova 6, 1000 Ljubljana
Zastopnik:
Iztok Šori
___________________________________
VITRA Center za uravnotežen razvoj, Cesta 4. maja 51, 1381 Cerknica
Zastopnik:
Bojan Žnidaršič
___________________________________
Združenje krščanskih poslovnežev Slovenije, Rožna dolina, cesta XVII 22B, 1000Ljubljana
Zastopnik:
Drago Rudel
___________________________________

