Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/ 2011) so ustanovitelji
"DRUŠTVA DOOR" na občnem zboru dne 22. 12. 2015 sprejeli Statut društva. Dopolnjen je bil
na rednem občnem zboru 13. 12. 2016, na rednem občnem zboru 14. 02. 2019 in na rednem
občnem zboru 28. 9. 2020:
STATUT "DRUŠTVA DOOR"
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ime društva je: "DRUŠTVO DOOR - Društvo za Otroke, Očetovstvo in Resnico" s skrajšanim
imenom "DRUŠTVO DOOR" (v nadaljnjem besedilu "društvo").
Društvo deluje javno na področju družine, partnerstva in otrok z namenom uveljavljanja
osnovnih otrokovih pravic in pozitivnega skupnega starševstva.
Društvo je prostovoljno, samostojno in neprofitno in nepolitično združenje oseb, ki si
prizadevajo za družini, partnerstvu, otroku prijazno zakonodajo, državno in lokalno politiko ter
enakost staršev pred zakonom.
Društvo ne bo opravljalo pridobitne dejavnosti, kot svoje izključne dejavnosti. Društvo izvaja
pomoč s področja svojega delovanja za člane društva in širšo javnost.
Društvo si bo s svojo dejavnostjo prizadevalo pridobiti status humanitarnega društva ter društva,
ki deluje v javnem interesu.
2. člen
Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Ljubljani.
Društvo predstavlja predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. V pravnem
prometu društvo zastopa predsednik društva. Predsednik društva lahko pisno podeli pooblastilo
za zastopanje tudi osebi, ki ni član društva. Omejitve takega pooblastila določa upravni odbor
društva.
3. člen
Delovanje društva je javno. Javnosti se o delovanju društva obvešča z objavljanjem vabil in
obvestil na spletnih straneh, s plakati in preko sredstev javnega obveščanja ter z drugimi načini
obveščanja javnosti.
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Člane društva bo društvo obveščalo preko elektronske pošte, spletne strani in družbenih omrežij.
Društvo deluje v skladu z načeli prostovoljnosti in brezplačnosti. Svoje dejavnosti ne izvaja za
doseganje dobička. Mogoča je povrnitev le določenih stroškov nastalih članom društva in
sklenitev pogodbe o trajnem in začasnem delu za obseg in kvaliteto dela, ki presega nivo
prostovoljnosti in neprofesionalnosti.
4. člen
Društvo ima svoj znak - logotip.
Znak – logotip predstavlja napis z imenom društva " DOOR – Društvo za Otroke, Očetovstvo in
Resnico".
5. člen
Društvo se pri uresničevanju svojih ciljev in nalog povezuje z drugimi organizacijami, osebami
javnega in zasebnega prava v Republiki Sloveniji, EU in v tujini, ki delujejo na enakem ali
podobnem področju.
Delovanje društva izhaja iz pozitivnega pristopa do javnih organov ter sodelovanja z njimi, ter
temelji na javnem redu Republike Slovenije in njeni zakonodaji ter na načelu odprtosti. Pomoč
društva je namenjena širši javnosti, ne samo njegovim članom. Odprtost delovanja se zagotavlja
s sodelovanjem s širšo javnostjo ter z možnostjo nečlanov društva, da aktivno prispevajo in
sodelujejo pri izvajanju dejavnosti društva in se lahko tudi, kot uporabniki, prostovoljno
vključujejo v dejavnosti društva.
POSLANSTVO, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
6. člen
Poslanstvo društva je:
•
nudenje pomoči članom društva, žrtvam nerazumno dolgih ločitvenih sodnih postopkov,
pristranske sodne prakse ter nestrokovne obravnave v socialnih inštitucijah in drugih državnih
ustanovah;
•
zavzemanje za idejo, da otrok za zdravo in prijetno odraščanje, potrebuje tako mamo kot
očeta – uravnoteženo;
•
zavzemanje za pravico do svetosti življenja. Iz nje izhajajo človekove pravice. Ena
najbolj osnovnih je pravica do svojega otroka. Otrok se staršem – niti v primeru ločitve, ne jemlje;
•
ena izmed osnovnih starševskih dolžnosti je skrb za svojega otroka. To dolžnost si delita
oče in mama;
•
zavzemanje za tako sodno in socialno prakso, ki otroke ne sili v odločanje med enim in
drugim staršem saj to za njih predstavlja nedopustno prevzemanje bremena in krivde;
•
medsebojno povezovanje in sodelovanje oseb, ki želijo pripomoči k boljšemu stanju na
področju družine, partnerstva in otrok v Republiki Sloveniji;
•
nudenje pomoči članom društva, širši zainteresirani javnosti (fizičnim osebam in
organizacijam) ter vsem iskalcem pomoči na področju družine, partnerstva in otrok, še posebej
pa žrtvam in povzročiteljem nasilja v družini;
•
prepoznavanje in priznavanje obeh oblik družinskega nasilja, tako fizičnega kot
psihičnega, kot enako hudega in nedopustnega;
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•
utrjevanje temeljne vloge družine in starševstva ter ustvarjanje potrebnih pogojev za
pozitivno starševstvo v največjo korist otroka;
•
sodelovanje ter dajanje predlogov, mnenj in pobud pri pripravi zakonodaje ter
dolgoročnih in drugih pomembnih odločitev s področja družine, partnerstva in otrok v Republiki
Sloveniji, EU in tujini;
•
sodelovanje s pristojnimi organi različnih področji in nevladnimi organizacijami za
določanje in izvajanje jasne in razumljive politike na področju družine, partnerstva in otrok;
•
usklajevanje politike na področju družine, partnerstva in otrok na mednarodni ravni z
izmenjavo znanja, izkušenj in primerov dobre prakse.
7. člen
Cilji društva
Glavni cilj je sprejetje nove in učinkovito izvajanje zakonodaje, ki bo usmerjena v osnovno
otrokovo pravico do uravnoteženega in kvalitetnega življenja z obema staršema, tudi v primeru
ločitve.
Načelni cilji so naslednji:
•
politika na področju družine, partnerstva in otrok, ki temelji na pravicah in dolžnostih: to
pomeni, da se otroke in starše obravnava, kot nosilce pravic in dolžnosti;
•
zavzemanje za enake možnosti moških in žensk pri uresničevanju ustavne
pravice vzdrževati, izobraževati in vzgajati svoje otroke;
•
zavzemanje za nediskriminacijo v postopkih odločanja o vzdrževanju, izobraževanju in
vzgoji otrok v razveznih postopkih in po razvezi staršev;
•
zavzemanje za varstvo človekovih pravic otrok do uravnoteženega življenja z obema
staršema v času razveznih postopkov in po razvezi staršev;
•
motivacija in spodbuda k skupnemu starševstvu, kot prvi in najboljši rešitvi v primeru
ločitve;
•
politika, utemeljena na načelu, da starši nosijo glavno odgovornost za svojega otroka,
skladno z največjo koristjo - dobrobitjo otroka in ta je optimalna ob uravnoteženi prisotnosti obeh
staršev v procesu vzgoje;
•
politika, ki bo obravnavala starše in otroke kot partnerje, in pripravila in implementirala
ukrepe, ki se nanje nanašajo;
•
politika utemeljena na enakopravnosti obeh staršev (očeta in matere) in spoštovanju
njune različnosti, ki na osnovi pluralističnega pristopa prepoznava različne tipe starševstva in
starševskih situacij; ob tem pa velja temeljno izhodišče, da je dolžnost tako matere kot tudi
očeta, narediti vse za izpeljavo skupnega starševstva tudi po ločitvi;
•
reševanje konfliktnih situacij in spornih vprašanj v okviru zunaj sodnih aktivnosti ob
podpori nepristranskega posrednika s poudarkom na samo-odločanju partnerjev v sporu in
prevzemanju odgovornosti za svoje odločitve s ciljem največje dobrobiti za otroka. V primeru,
da starš zaradi omejujočih vedenjskih vzorcev ne zmore prepoznavati največje koristi otrok, se
temu staršu pomaga;
•
zagotavljanje enakih možnosti otrokom ne glede na spol, status, sposobnosti ali
družinsko situacijo;
•
politiko, ki bo posebno pozornost namenjala aktivni vlogi, ki jo pri negi in vzgoji otrok
igrajo očetje, še posebej ob upoštevanju načela enakosti spolov in vpliva usklajevanja dela in
družinskega življenja na družino, ter razpada družine ter posledične ločenosti očetov od otrok;
•
motivacija in spodbuda uravnoteženih in kvalitetnih stikov otrok s staršem od katerega
živijo ločeno, kar naj bi sicer bila izjema.
Za uresničevanje načelnih ciljev na področju družine, partnerstva in otrok so pomembni naslednji
konkretni cilji:
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•
v primeru ločitev staršev, sodišče „a priori“ odredi skupno skrbništvo, ki predstavlja
največje dobrobiti za otroke. Izključno skrbništvo ali skrbništvo ob izvajanju stikov je lahko zgolj
izjema, za pravnomočno obsojene zaradi kaznivih dejanj zoper otroke;
•
sodišče o skupnem skrbništvu odloči v največ enem mesecu ob istočasni določitvi časa
in kraja bivanja otrok pri enem in drugem staršu. Mogoča je tudi izmenična migracija
staršev ob bivanju otroka na istem bivališču;
•
dosledno preganjanje krivih ovadb in lažnih pričanj;
•
zakonodaja omogoča napotitev staršev v partnersko/starševsko pomoč;
•
v primeru, da se starša ne moreta uskladiti glede skupnega skrbništva, zakonodaja
omogoča napotitev staršev v strokovno partnersko/starševsko terapijo;
•
zakonodaja naj omogoča zaznavanje in preprečevanje manipulacije z otroki, ki jih izvaja
eden ali oba starša ali tretja oseba (stari starši, novi partnerji, itd.;
•
nad sodno prakso imajo vpogled nevladne organizacije;
•
dosledno preganjanje vseh oblik nasilja nad otroci in med partnerji (izenačenje psihičnega
in fizičnega nasilja);
•
starši v ločitvenih postopkih, kot tudi po ločitvi, imajo enake pravice, kot starši v klasičnih
družinah ali izvenzakonskih skupnostih (vpogled v zdravstveno stanje otrok, spremljanje
otrok v šolskih in izven šolskih dejavnostih, ...);
•
mnenje strokovnjaka za partnerske odnose, ki izvaja partnersko/starševsko pomoč, služi
kot pomoč v sodnih postopkih;
•
otrok se nikakor ne vpleta v sodne postopke;
•
Iz pogojev za pridobitev brezplačne pravne pomoči se izloči vsebinski kriterij in kriterij
posedovanja nepremičnine v kateri prosilec živi;
•
odvetnik, ki zastopa stranko v ločitvenem postopku, je za svoje delo plačan po enotni
tarifi za enoto – ločitev, ne glede na to, koliko časa ločitveni postopek traja. Plačilo znaša
500 EUR;
•
v primeru skupnega starševstva odpade inštitut preživnine, uvede se skupna blagajna –
poseben namenski TRR za pokrivanje otrokovih potreb s katerim upravljata starša, lahko
ob nadzoru tretje osebe, inštitucije, nevladne organizacije;
•
zakon zgolj izjemoma omogoča določitev skrbništva enemu od staršev in v tem primeru
veljajo ob preživnini normativi za "stroškovno bilanco starševstva" - enako vrednotenje
prispevkov vsakega od staršev in upoštevanje finančne in aktivne časovne obremenitve
obeh staršev (tako otroku posvečen čas, kot obleka, finance, hrana, počitnice, izleti,
potovanja, knjige, igrače, šport, kulturne prireditve...);
•
pravična politika na področju vzdrževanja otrok - preživnin, ki bo enako bremenila oba
starša; sredstva za otrokov razvoj morata prispevati oba starša v skladu s svojimi
zmožnostmi in otrokovimi potrebami;
•
natančno določeni kriteriji za določanje pravnega standarda – termina "največje otrokove
koristi – dobrobiti" ter natančno določen kriterij za določanje pravnega standarda –
termina "pozitivno starševstvo";
•
zakonodaja, ki bo v okviru ločitve na sodišču povezala vse postopke, ki se vodijo v zvezi
z družino. Postopek mora urejati hkrati kazenski del, delitev premoženja in urejanje skrbi
za otroke, kar bo preprečevalo zlorabo otroka za pridobivanje premoženjske ali čustvene
koristi;
•
uveljavitev pravice otrok do obeh staršev - sproten in učinkovit nadzor nad izvajanjem
preživljanja časa z otrokom – "stikov";
•
uveljavljanje dolžnosti starša do otroka in učinkovit nadzor nad izvajanjem preživljanja
časa z otrokom – "stikov";
•
sistemska določitev različnih variacij preživljanja časa z otrokom - "stikov" glede na
lokacijo bivanja in časovne obveznosti staršev in otrok;
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•
•
•

•

spremembe šolskega sistema, ki bo omogočal večjo fleksibilnost šolanja glede na
spremembo kraja bivanja otrok;
uvedba programov vzgoje za pozitivno starševstvo in pozitivne medsebojne odnose v
vzgojne načrte osnovnih in srednjih šol;
strokovno, nepristransko in takojšnje (časovno nepotratno) obravnavo v postopkih
obtožbe spolne zlorabe in nasilja v družini ter posledic le-tega v izkazanih vedenjskih
motnjah pri vseh vpletenih družinskih članih. Sankcioniranje podajanja lažnih ovadb in
izpostavljanja otrok zlorabi;
strokovna obravnava in delo na področju pomoči odvisnikom s ciljem uvidevanja
lastnega problemskega vedenja in njegovega škodljivega vpliva na družinsko dinamiko
(partnerski odnosi, starševstvo, finančna obremenitev, …);

8. člen
Naloge društva so:
•
spremljanje sodne in socialne prakse v smislu zagotavljanja sledenja največje koristi
otrok v primeru ločitve;
•
ugotavljanje in analiza stanja zakonodaje in ukrepov javnih institucij na področju družine,
partnerstva in otrok ter ugotavljanje potreb članov društva ter širše javnosti;
•
nudenje pomoči v stiski na področju družine, partnerstva in otrok za člane društva,
zainteresirano javnost ter vse iskalce pomoči, še posebej za žrtve in povzročitelje nasilja
v družini. V sklopu tega izvajanje svetovanja in organizacija pravne pomoči;
•
zagotavljanje izvajanja programov in projektov društva samostojno ali v sodelovanju s
sorodnimi organizacijami doma ali v tujini;
•
sodelovanje društva, kot osebe zasebnega prava pri izvajanju javnih nalog s področja
njegovega delovanja ter sodelovanje pri izvajanju takih nalog, kjer je to v interesu društva;
•
vključevanje društva v akcije, pobude in projekte domačih in mednarodnih institucij na
področju družine, partnerstva in otrok, ter povezovanje z njimi;
•
razvijanje novih spoznanj s področja družine, partnerstva in otrok ter njihova predstavitev
zainteresirani javnosti;
•
izobraževanje in obveščanje članov, javnih uslužbencev širše in strokovne javnosti o
stanju in novih dognanjih na področju družine, partnerstva in otrok;
•
urejanje spletne strani društva in strani na socialnih omrežij, organizacija seminarjev,
predavanj, tiskovnih konferenc, srečanj ter podobnih oblik sodelovanja in prenašanja
znanja.
Društvo lahko ustanovi skupaj še z dvema osebama drugo društvo, če je to v interesu delovanja
društva, o čemer odloči upravni odbor društva.
ČLANSTVO
9. člen
Pravice članov društva so:
•
da volijo in so voljeni v organe društva, ter da delujejo v društvu ter njegovih organih;
•
da izražajo svoje stališče glede vprašanj, o katerih razpravlja in odloča društvo;
•
da dobijo povrnjene materialne stroške, ki jim nastanejo v zvezi z dejavnostjo društva, po
odobritvi upravnega odbora društva;
•
da dobijo nagrade in pohvale za dosežene uspehe;
•
da uporabljajo prostore in tehnične zmogljivosti društva.
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10. člen
Obveznosti članov društva so:
•
da spoštujejo obveznosti, ki izhajajo iz statuta in drugih aktov društva;
•
da uresničujejo namene, cilje in naloge društva;
•
da izpolnjujejo sklepe zbora članov in upravnega odbora:
•
da redno plačujejo članarino, če je ta določena;
•
da skrbijo za ugled društva in ga varujejo;
•
da dajejo pobude za nove vsebine in povečanje učinkovitosti dela društva;
•
da pomagajo pridobivati sredstva za delovanje društva ter
•
da varujejo osebne podatke članov društva.
11. člen
Član društva lahko postane vsaka polnoletna oseba, tako, da izpolni pristopno izjavo, plača
članarino za tekoče leto in se identificira z osebnim dokumentom. S tem se zaveže delovati v
korist društva. V društvo se na enak način lahko včlani tudi mladoletna oseba po dopolnjenem
15. letu starosti.
12. člen
Članstvo v društvu preneha:
•
z izstopom iz društva,
•
z izključitvijo na podlagi sklepa upravnega odbora,
•
s smrtjo.
13. člen
Član izstopi iz društva tako, da poda njegovemu predsedniku pisno izjavo o izstopu, izključi se
ga s sklepom upravnega odbora.
14. člen
Na predlog predsednika imenuje občni zbor za častne člane društva člane društva, ki imajo
posebne pozitivne zasluge za delovanje na področju družine, partnerstva in otrok v skladu z
nameni, cilji in nalogami društva, ali pa so pozitivno pripomogli k uspešnemu delovanju društva.
Častni član društva je lahko polnoletna oseba, ne glede na njeno državljanstvo.
Častni člani društva imajo vse pravice in dolžnosti članov društva.
15. člen
Društvo si prizadeva za to, da je članstvo v enaki meri sestavljeno s pripadniki obeh spolov.
Društvo bo v svojem delovanju vedno ravnalo s stališča enake in enakopravne obravnave ne
glede na spol, vero, narodnost, spolno usmerjenost ali druge podobne lastnosti.
ORGANI DRUŠTVA
16. člen
Društvo ima naslednje organe:
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•
•
•
•

občni zbor,
upravni odbor,
predsednika društva,
nadzorni odbor.

Občni zbor
17. člen
Pristojnosti občnega zbora so, da:
• sprejema in spreminja statut društva in druge akte;
• odloča o prenehanju ali združitvi društva;
• imenuje strokovni svet;
• sklepa o dnevnem redu občnega zbora;
• voli in razrešuje upravni odbor ter predsednika in podpredsednika društva;
• voli predsednika in člane nadzornega odbora društva;
• sprejema program dela in finančni načrt društva;
• razpravlja in sklepa o delu in poročilih organov društva;
• potrjuje zaključni račun društva;
• odloča o višini članarine;
• imenuje častne člane društva.
18. člen
Občni zbor je najvišji organ društva in voli upravni odbor. Njemu so odgovorni vsi organi in
člani društva. Občni zbor sestavljajo vsi člani društva.
19. člen
Upravni odbor mora sklicati občni zbor najmanj enkrat letno. Upravni odbor mora sklicati izredni
občni zbor, če to zahteva nadzorni odbor ali najmanj ena tretjina članov. Upravni odbor mora
sklicati izredni občni zbor najkasneje en mesec po sprejetju zahteve za sklic. O sklicu občnega
zbora morajo biti po navadni ali elektronski pošti obveščeni vsi člani osem dni pred dnevom
zasedanja. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče
predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim ustreznimi materiali. Izredni občni
zbor sklepa le o zadevi, za katero je bil sklican.
Občni zbor lahko poteka tudi peko video konference.
20. člen
Občni zbor je sklepčen, če je navzoča najmanj polovica vseh članov. Če sklepčnosti ni, se počaka
petnajst minut in če je takrat prisotna najmanj tretjina članov je občni zbor sklepčen. Če občni
zbor tudi tedaj ni sklepčen, se začetek ponovno preloži za petnajst minut. Po tem je občni zbor
sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.
Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov prisotnih članov Če se odloča o prenehanju
delovanja društva, je zato potrebna odločitev 2/3 vseh članov društva. Glasovanje je praviloma
javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja. Volitve organov
so praviloma tajne.
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21. člen
Občni zbor začne predsednik društva in ga vodi, dokler se ne izvoli delovno predsedstvo, ki ga
sestavljajo: predsednik, zapisnikar in še en član. Občni zbor izvoli tudi dva overovatelja
zapisnika. O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega
predsedstva in dva overovatelja zapisnika ter zapisnikar.

Upravni odbor
22. člen

Pristojnosti upravnega odbora so, da:
•
usmerja odločitve društva v zadevah, ki ne terjajo sklica občnega zbora;
•
pomaga predsedniku društva pri njegovih nalogah;
•
pripravlja predloge za splošne akte društva;
•
opravlja druge naloge, ki po naravi stvari spadajo v njegovo pristojnost;
•
vodi materialno poslovanje društva;
•
upravlja s premoženjem društva;
•
pripravlja predlog programa dela in finančnega plana društva;
•
obravnava in sprejema predlog letnega poročila društva ter ga da v potrditev občnemu
zboru;
•
imenuje blagajnika društva;
•
ugotavlja morebitne kršitve statuta in drugih aktov ter predlaga predsedniku in občnemu
zboru ustrezne ukrepe;
•
vodi evidenco članov;
•
opravlja druge naloge, ki mu jih naloži občni zbor;
•
za izvedbo posameznih nalog lahko ustanovi projektne skupine;
•
odloča o izključitvi članov;
•
predlaga občnemu zboru prenehanje delovanja društva.
23. člen
Upravni odbor sestavljajo predsednik in podpredsednik društva ter še en član.
24. člen
Mandatna doba članov upravnega odbora je dve leti, lahko pa so večkrat zaporedoma izvoljeni.
Upravni odbor upravlja društvo v času med dvema občnima zboroma na katerih se izbirajo člani
upravnega odbora ter po smernicah sprejetih na občnih zborih. Sestaja se praviloma enkrat na
tromesečje, po potrebi tudi pogosteje. Seje upravnega odbora sklicuje predsednik društva, v
njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva. Upravni odbor lahko zaseda tudi preko
videokonference.
25. člen
Seja upravnega odbora je sklepčna, če sta na njej prisotna vsaj dva člana upravnega odbora.
Sklepe se sprejema z večino glasov vseh prisotnih članov. Delo upravnega odbora je javno. O
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seji upravnega odbora se vodi zapisnik, katerega se na naslednji seji upravnega odbora obravnava
in potrdi.
26. člen
O nujnih zadevah lahko člani upravnega odbora glasujejo s pomočjo elektronske pošte. Sklep je
sprejet, ko za njega glasujeta vsaj dva člana upravnega odbora.
Predsednik društva
27. člen
Predsednik društva je vedno tudi predsednik upravnega odbora društva.
Za predsednika društva je lahko izvoljen tisti, ki je bil predhodno vsaj štiri leta član društva. Ta
pogoj ne velja, dokler društvo ne obstaja 4 leta.
Predsednik društva predstavlja društvo in ga zastopa v pravnem prometu, vodi delo društva in
podpisuje njegove akte, finančne in materialne listine, je odredbodajalec in skrbi za zakonito ter
pravilno poslovanje društva.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom RS. Za svoje
delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.
Mandat predsednika društva traja dve leti in ga je mogoče ponoviti.

Nadzorni odbor
28. člen
Nadzorni odbor:
•
•
•
•

nadzira skladnost finančnega poslovanja društva s sklepi organov društva ter finančnimi
predpisi;
ima predsednika in dva člana, ki jih izvoli občni zbor. Sejo nadzornega odbora sklicuje
predsednik;
je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana;
se sestaja najmanj enkrat letno, obvezno pa pred sejo občnega zbora na katerem se
potrjuje zaključno finančno poročilo.

STROKOVNI SVET
29. člen
Strokovni svet je posebno posvetovalno telo društva.
Sestavljajo ga predvsem strokovnjaki s področja psihologije, prava, socialnega dela, zdravstva
ter vsi drugi strokovnjaki, ki se ukvarjajo s področjem družine, partnerstva in otrok.
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Naloga strokovnega sveta je: spremljanje razvoja na področju dela z otroki, partnerstva in družine,
svetovanje organom društva, usmerjanje delovanja društva ter skrb za seznanjenost društva s
strokovnimi vprašanji s področja njegovega delovanja.
Člane strokovnega sveta imenuje in razrešuje občni zbor, število njegovih članov ni omejeno.
Članstvo v društvu ni pogoj za imenovanje v strokovni svet.
Sejo strokovnega sveta vodi predsednik društva. Strokovni svet se sestaja najmanj dvakrat letno.
Mandat strokovnega sveta traja pet let.
DISCIPLINSKA ODGOVORNOST
30. člen
O disciplinski odgovornosti članov društva odloča upravni odbor. Za odločanje o odgovornosti
člana upravnega odbora se slednji za potrebe tega glasovanja nadomesti s članom društva (ki ni
član upravnega odbora).
31. člen
Za disciplinski prekršek se šteje:
•
nespoštovanje statuta društva,
•
nespoštovanje sklepov organov društva,
•
škodovanje ugledu društva.
32. člen
Zoper odločitev o disciplinski sankciji je mogoča pritožba člana, ki mu je bil izrečen disciplinski
ukrep, na občni zbor v roku osmih dni od seznanitve s sankcijo. O pritožbi občni zbor odloči na
svoji prvi seji.
33. člen
Članom društva se lahko izrečejo naslednji ukrepi:
•
opomin,
•
izključitev.
Prejem opomina pomeni istočasno prenehanje funkcije v organih društva do dokončne odločitve
naslednjega občnega zbora.
FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
34. člen
Društvo pridobiva sredstva za svoje delo:
•
•

s članarino,
iz naslova premoženja in dejavnosti društva,
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•
•
•
•
•
•

z darili in volili,
s prispevki donatorjev,
iz javnih sredstev,
iz razpisov,
iz dejavnosti društva in
drugih virov.

35. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme občni zbor društva.
36. člen
Posamezno izplačilo odobri predsednik društva pisno. O povrnitvi stroškov članom društva
odloča upravni odbor.
Pravice in dolžnosti članov društvenih organov so častne, zato za delo v njih ne prejemajo plačila.
Za organizacijska, tehniška, poslovna ter strokovna opravila v okviru društva, ki presegajo
določen obseg, lahko člani prejmejo plačilo, ki ga odobri in potrdi upravni odbor.
Za dela, ki so trajnega značaja in ki po obsegu presegajo neprofesionalni pristop zaradi obsega
in zahtevnosti del, se lahko s posameznikom sklene pogodbo o začasnem ali trajnem delu. Tako
pogodbo odobri upravni odbor.
37. člen
Premoženje društva predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so v lasti ali v uporabi
društva in so vpisane v inventarno knjigo, ter denarna sredstva na transakcijskem računu in v
blagajni. Odločitve o nakupu in odtujitvi nepremičnin sprejema občni zbor, o nakupu in odtujitvi
premičnin pa upravni odbor.
38. člen
Finančno materialno poslovanje se vodi z blagajniškim dnevnikom, ki ga vodi blagajnik društva.
Vsak član društva ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo društva. Nadzor
nad finančnim poslovanjem društva izvaja nadzorni odbor društva.
Društvo ima transakcijski račun pri banki. Društvo bo začasne presežne prilive sredstev nalagalo
na ta račun.
39. člen
Društvo mora za državno statistiko predložiti podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih
pristojni izpostavi AJPES do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
Društvo je zavezanec za davek od dohodkov pravnih oseb, kamor sodijo tudi društva. Tako mora
obvezno predložiti davčni obračun davka od dohodka pravnih oseb davčnemu organu najpozneje
do 31. marca tekočega leta za preteklo koledarsko leto.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Društvo preneha obstajati:
•
s sklepom občnega zbora na način, kot je določen v statutu,
•
po določilih zakona o društvih.
41. člen
Premoženje društva se ob prenehanju po poravnavi vseh obveznosti prenese na društvo Rdeči
noski.
42. člen
V skladu s tem statutom lahko občni zbor in upravni odbor sprejmeta še druge splošne akte oz.
pravilnike.
43. člen
Statut prične veljati, ko ga sprejme ustanovni zbor društva.
Iztok Ivančič
predsednik društva
DOOR - Društvo za Otroke, Očetovstvo in Resnico!
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GLAVNA NEPRIDOBITNA DEJAVNOST DRUŠTVA
Uveljavljanje osnovnih otrokovih in starševskih pravic in pozitivnega skupnega starševstva.

DRUGE NEPRIDOBITNE DEJAVNOSTI

Naloge društva so:
•
spremljanje sodne in socialne prakse v smislu zagotavljanja sledenja največje koristi
otrok v primeru ločitve;
•
ugotavljanje in analiza stanja zakonodaje in ukrepov javnih institucij na področju družine,
partnerstva in otrok ter ugotavljanje potreb članov društva ter širše javnosti;
•
nudenje pomoči v stiski na področju družine, partnerstva in otrok za člane društva,
zainteresirano javnost ter vse iskalce pomoči, še posebej za žrtve in povzročitelje nasilja v družini.
V sklopu tega izvajanje svetovanja in organizacija pravne pomoči;
•
zagotavljanje izvajanja programov in projektov društva samostojno ali v sodelovanju s
sorodnimi organizacijami doma ali v tujini;
•
sodelovanje društva, kot osebe zasebnega prava pri izvajanju javnih nalog s področja
njegovega delovanja ter sodelovanje pri izvajanju takih nalog, kjer je to v interesu društva;
•
vključevanje društva v akcije, pobude in projekte domačih in mednarodnih institucij na
področju družine, partnerstva in otrok, ter povezovanje z njimi;
•
razvijanje novih spoznanj s področja družine, partnerstva in otrok ter njihova predstavitev
zainteresirani javnosti;
•
izobraževanje in obveščanje članov, javnih uslužbencev širše in strokovne javnosti o
stanju in novih dognanjih na področju družine, partnerstva in otrok;
•
urejanje spletne strani društva in strani na socialnih omrežij, organizacija seminarjev,
predavanj, tiskovnih konferenc, srečanj ter podobnih oblik sodelovanja in prenašanja znanja;
Iztok Ivančič
predsednik društva
DOOR - Društvo za Otroke, Očetovstvo in Resnico!
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