Na podlagi 30. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991,
45/1994 Odl.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 Odl.US: U-I-34/98,
36/2000) ter drugega odstavka 9. člena Pogodbe o ustanovitvi zavoda
SLOGA je svet zavoda SLOGA na svoji 1. seji sprejel:

PRAVILNIK O MREŽI SLOGA
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

(1)

Ta pravilnik ureja vzpostavitev, delovanje in članstvo v mreži Sloga, ki
deluje znotraj zavoda SLOGA (v nadaljevanju mreža).

(2)

Določbe tega pravilnika se uporabljajo v smislu doseganja osnovnih
ciljev zavoda SLOGA (v nadaljevanju zavod) ter omogočanja
konstruktivnega dela in dialoga med zavodom in člani mreže.
2. člen

V poslovniku uporabljeni izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
II.

DELOVANJE MREŽE
3. člen

(1)

Mreža deluje v okviru in na račun zavoda SLOGA, ter ni samostojna
pravna oseba.

(2)

Sedež mreže je na sedežu zavoda.

(3)

Mrežo vzpostavi in vodi zavod, ki skrbi za njeno delovanje.
4. člen

(1)

Mreža je sestavljena iz sekcij, ki delujejo na vsebinsko različnih
področjih dela in so enake organizacijskim enotam zavoda, določenim
s statutom, ki ga sprejme svet zavoda.

(2)

Sekcije vodijo koordinatorji, ki jih predlagajo in imenujejo organizacije,
ki delujejo v sekciji. Pri tem so vse organizacije enakopravne.

(3)

Vsaka organizacija, ki je članica mreže deluje v eni ali več sekcijah.
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5. člen
Mreža in njeni člani se zavzemajo in spoštujejo sledeča načela:
-

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 se zagotavlja spoštovanje
človekovih pravic,
spoštovanje vseh človekovih pravic, ki so naštete in opisane v
mednarodnem pravu,
solidarnost, skozi katero se odkrijejo rešitve na lokalni, regionalni in
globalni ravni,
trajnostni razvoj kot zmerna poraba naravnih virov, ki spoštuje naravo
ter bodoče generacije človeštva,
podpora in vključevanje lokalnih sredstev, kar pomeni 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,
sodelovanje in dialog na vseh stopnjah sprejemanja odločitev,
preglednost delovanja vseh institucij in organizacij in dostop do
informacij o njihovem delovanju s spoštovanjem pravic posameznikov,
aktivno sprejemanje socialno-kulturne ali kakršnekoli druge drugačnost
in prispevanje k njihovi vključitvi v družbo.
III.

ČLANSTVO V MREŽI
6. člen

(1)

Član mreže lahko postane organizacija, ki izpolnjuje sledeče pogoje:

-

je ustanovljena kot društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova
in vpisana v ustrezni register pri pristojnem organu za registracijo,
aktivno deluje na področju razvoja ali humanitarne pomoči,
ima sedež v Republiki Sloveniji,
zaprosi za članstvo skladno s tem pravilnikom, tako da na mrežo
naslovi prošnjo za članstvo z vsemi potrebnimi prilogami,
njeno članstvo odobri strokovni svet zavoda, skladno s tem
pravilnikom.

(2)

Član mreže je lahko tudi nepridobitna družba ali druga organizacija,
če izpolnjuje pogoje iz druge do pete alineje prejšnjega odstavka.
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7. člen
(1)

Prošnja organizacije za članstvo v mreži vsebuje:

-

oznako, da gre za prošnjo za članstvo v mreži,
dokazilo o vpisu v ustrezen register pri pristojnem organu za
registracijo (izpisek iz registra ali potrdilo o vpisu v register),
ustanovitveni akt organizacije,
poročilo o delovanju za preteklo koledarsko leto,
vsebinski program za tekoče leto,
sklep pristojnega organa organizacije o vložitvi prošnje za članstvo v
mreži navedbo sekcij v katere se ima namen vključiti,
izjavo, da bo organizacija spoštovala in delovala po načelih iz 5. člena
tega pravilnika,
izjavo, da prosilec sprejema ta pravilnik in bo ravnal po njem.

(3)

O odobritvi članstva in sprejemu odloča strokovni svet zavoda z
dvotretjinsko večino.

(4)

Direktor zavoda odgovoren, da se o prejeti prošnji obvesti predsednika
strokovnega sveta.
8. člen

Vsi ustanovitelji zavoda, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo v mreži so
avtomatično tudi člani mreže in jim ni potrebno za članstvo zaprositi,
opredeliti pa se morajo glede udeležbe v sekcijah mreže.
9. člen
(1)

Članstvo v mreži preneha z izstopom, s črtanjem ali z izključitvijo
člana.

(2)

Status ustanovitelja zavoda ni ovira za prenehanje članstva po
prejšnjem odstavku.

(3)

Član izstopi iz mreže tako, da na mrežo naslovi pisno izjavo o izstopu
in ji priloži sklep svojega pristojnega organa. O izstopu odloči
strokovni svet na svoj naslednji seji od prejema izjave o izstopu z
navadno večino prisotnih članov. Članstvo organizacije v mreži
preneha s sklepom strokovnega sveta o potrditvi izstopa. Strokovni
svet izstopa ne potrdi, dokler obstajajo neporavnane obveznosti člana
do mreže ali do zavoda.

(4)

Člana se črta iz mreže, če več ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena tega
pravilnika ali če pravočasno ne plača članarine ali ostalih prispevkov,
ki jih določi svet ali strokovni svet zavoda.

3

(5)

Člana se izključi iz mreže, če grobo in zavestno krši ta pravilnik ali če
zavestno ravna proti interesu in ugledu mreže ali zavoda. O izključitvi
odloča strokovni svet z dvotretjinsko večino vseh prisotnih članov.
Organizacija, o kateri izključitvi se odloča ima pravico do zagovora na
seji strokovnega sveta preden ta o tem glasuje.

(6)

Direktor je odgovoren, da o očitanih kršitvah nemudoma, ko o njih
zve, obvesti predsednika strokovnega sveta
IV.

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV MREŽE
10.

člen

Pravice članov mreže so:
-

da aktivno delujejo v sekcijah mreže,
da predlagajo in volijo koordinatorje sekcij,
da dajejo pobude in predloge za delo mreže,
da uživajo in koristijo vse ugodnosti in usluge, ki jih mreža nudi
svojim članom,
da so seznanjeni s programom in poslovanjem mreže ter njenim
finančno materialnim poslovanjem
11.

člen

Dolžnosti članov mreže so:
-

da spoštujejo ta pravilnik in sklepe organov zavoda,
da predlagajo in volijo koordinatorje sekcij,
da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi
namenov, ciljev in nalog zavoda ter mreže,
da pravočasno plačujejo članarino v višini, ki je določena v 12. členu
tega pravilnika,
da izvršujejo naloge in sklepe, ki jih določi strokovni svet,
da nemudoma sporočijo zavodu kakršne koli spremembe, ki bi lahko
vplivale na izpolnjevanje pogojev članstva v mreži.
12.

(1)

člen

Višina članarine, ki so jo člani mreže dolžni plačati, je odvisna od
višine letnega prihodka organizacije, ki je član mreže, in sicer po
sledečem razporedu:
Višina prihodkov člana

Višina članarine
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Do 5.000 Eurov
Do 20.000 Eurov
20.000 – 45.000 Eurov
45.000 – 100.000 Eurov
1000.000 – 300.000 Eurov
Nad 300.000 Eurov
(2)

Ni članarine
50 Eurov
100 Eurov
150 Eurov
250 Eurov
400 Eurov

Plačilo članarine je obvezno tudi za člane mreže, ki so hkrati tudi
ustanovitelji zavoda.
V.

PREHODNI DOLOČBI
13.

člen

Do oblikovanja strokovnega sveta njegove naloge opravlja svet zavoda.
Naloge predsednika strokovnega sveta do oblikovanja strokovnega sveta
opravlja predsednik sveta zavoda.
14.

člen

Ta pravilnik prične veljati, ko ga sprejme svet zavoda.

Predsednica sveta zavoda,
Mateja Kraševec
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