Na podlagi 8. in 9. elena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 64/2011-UPB2), je zbor
clanov Slovenskega drustva za Logoterapijo- Logos na ustanovni seji dne 10.10.2012 sprejel
naslednji

STATUT
Slovenskega drustva za logoterapijo- Logos
I. TEMELJNE DOLOCBE
1. Clen

S tern statutom se za Slovensko drustvo za logoterapijo-Logos (v nadaljevanju: Drustvo)
urejajo:
1. Temeljne dolocbe- namen in cilji delovanja Drustva,
2. Statusne dolocbe:
a) ime in sedez Drustva,
b) pecat Drustva,
c) zastopanje, predstavljanje in podpisovanje,
3. Dejavnost in naloge Drustva,
4. Pogoji in naCin vclanjevanja v Drustvo ter prenehanje clanstva v Drustvu,
5. Pravice in obveznosti clanov Drustva,
6. NaCin upravljanja drustva, zastopanje in organi Drustva:
a) Zbor clanov,
b) Predsednik Drustva,
c) Podpredsednik Drustva,
d) Izvrsni odbor,
e) Nadzorni odbor,
f) Disciplinska komisija.
7. Financiranje Drustva in nacin izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premozenjem
Drustva ter nad financnim in materialnim poslovanjem Drustva,
8. NaCin sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta Drustva,
9. Nacin prenehanja Drustva in razpolaganje s premozenjem v pnmeru prenehanja
delovanja Drustva,
10. Koncne dolocbe.
2. clen

Namen in cilji delovanja Drustva so:
razvijanje logoterapije na podrocju Republike Slovenije
seznanjanje prebivalstva z temelji logoterapije potem seminarjev in delavnic
preucevanje vpliva logoterapije na ljudi v stiski
raziskovanje vpliva filozofskih postavk Viktora Frankla na izboljsanje veselja do
zivljenja
raziskovanje delovanja teoreticnih postavk in prakticnih prijemov logoterapije na
podrocju vzgojno izobrazevalnih programov
izobrazevanje bodocih logoterapevtov na podlagi zastavljenega programa
izobrazevanja

razvijanje lastnega kreativnega dela na podrocju logoterapije( lastno strokovno
ustvarjanje, raziskovanje, literarni prispevki, debatni krozki, delavnice) na neprofitni
podlagi
povezovanje z sorodnimi drustvi v Sloveniji in tujini z namenom izmenjave izkusenj
povezovanje z institucijami za psihoterapijo na podrocju Republike Slovenije v
interesu izboljsanja pozitivnega odnosa do zivljenja.

II. STATUSNE DOLOCBE
lme in sedez Drustva
3. Clen
Pobuda za ustanovitev Slovenskega drustva za logoterapijo - Logos, se je zakljuCila s
sprejemom sklepa iniciativnega odbora o ustanovitvi navedenega Drustva ter s predlogom
tega statuta, kije bil potrjen in sprejet na seji Zbora clanov dne 10.10.2012.
4. clen
Ime drustva je: Slovensko drustvo za logoterapijo- Logos
Skrajsano ime drustva je : Drustvo Logos
Sedei drustva je: 3215 Loce.
Drustvo je pravna oseba zasebnega prava, ki jo pridobi z vpisom v register Upravne enote
Sl.Konjice.
Drustvo je samostojno in nepridobitno zdruzenje, s pravicami,
odgovornostmi, kot jih doloca Zakon o drustvih (v nadaljevanju Zakon).

obveznostmi

m

5. Clen
Drustvo je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem prometu vsa pooblastila ter
posluje v svojem imenu in za svoj racun. Drustvo deluje na obmocju Slovenije.

Pecat Drustva
6. clen
Drustvo ima svoj znak (logotip) in pecat. Pecat drustva je okrogle oblike, premera 5 em, po
sredini pecata je logotip ob kroznici v zunanjem robu je napis: Slovensko drustvo za
logoterapijo -Logos
Za uporabo in hranjenje pecataje odgovoren predsednik Drustva.
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Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje
7. Clen
Drustvo zastopa in predstavlja predsednik Drustva. Predsednik Drustva podpisuje vse uradne
dokumente drustva, izstavljene racune in financne listine.

8. Clen
V primeru daljse odsotnosti predsednika Drustva v 8. clenu navedene dokumente podpisuje
podpredsednik Drustva.

III. DEJAVNOSTI IN NALOGE DRUSTVA
9. Clen
Drustvo je samostojno in nepridobitno zdruzenje, ki je ustanovljeno za uresnicevanje skupnih
interesov ustanoviteljev in vseh kasneje vclanjenih. V okviru predmeta delovanja Drustva,
opravlja drustvo nepridobitne dejavnosti na podrocju Logoterapije, kakor sledi:
zdruzevanje logoterapevtov
izobrazevanje logoterapevtov
organizacija pomoci osebam, ki se nahajajo v stiski
raziskovalna dejavnost na podrocju pomaganja v stiski
raziskovanje psihopatologije na slovenskem
raziskovanje glede vpliva logoterapije na posameznike, pare ali skupine oseb.
vkljucevanje in aktivno sodelovanje s SKZP - Slovensko krovno zvezo za
psihoterapij o,
mednarodno sodelovanje,
sodelovanje v postopkih za podeljevanje evropske diplome iz akreditacija za EDP v
okviruEAP,
sodelovanje pri organizaciji strokovnih in znanstvenih srecanj psihoterapevtov,
sodelovanje v uredniskem odboru revije Kairos,
sodelovanje pri pripravi Zakona o psihoterapevtski dejavnosti v Sloveniji,
sodelovanje pri ustanavljanju Zbomice psihoterapevtov,
imenovanje supervizorjev in uCiteljev logoterapije
aktivno sodelovanje s Slovenskim institutom za psihoterapijo
sodelovanje pri organizaciji izobra:Zevanja psihoterapevtov 1z logoterapevtskega
pristopa
povezovanje z Fakulteto za psihoterapijo Slovenije
Drustvo se bo v skladu z Zakonom o drustvih RS vclanilo v Slovensko krovno zvezo za
psihoterapijo (SKZP), v Evropsko zvezo za psihoterapijo (EAP) in druge organizacije
(drustva, zveze in podobno ), pod pogojem, da dejavnosti teh organizacij niso v nasprotju s
statutom tega Drustva.
Drustvo lahko dejavnosti razsiri ali spremeni na podlagi sklepa Zbora clanov v obliki
sprememb in dopolnitev statuta (aneksov). Sprememba dejavnosti se mora predloziti v
pristojni register Upravne enote.
10. clen
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Drustvo se poleg osnovne nepridobitne dejavnosti iz 9. elena ukvarja se s pridobitno
dejavnostjo, si so v povezavi z nameni in cilji Drustva, pod pogoji iz Zakona o drustvih kot
dopolnilna dejavnost k nepridobitni dejavnosti Drustva.
Pridobitne dejavnosti drustva so:
P 85.600
predavanja iz podrocja logoterapije
N 82.300
organizacija kongresov, seminarjev, strokovnih simpozijev v zvezi z
logoterapijo
izdajanje publikacij, letakov iz podrocja logoterapije
J 58.140
organiziranje in izvajanje logoterapije in psihosocialne pomoCi
Q 86.909
raziskovalne in razvojne dejavnosti na podrocju logoterapije
S94.120
V primeru preseZkov prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov Drustvo
presezke trajno namenja za uresnicevanje svojega namena in ciljev povezane z izvajanjem
nastetih dejavnosti Drustva.
Poslanstvo drustva
11. clen
Drustvo v okviru svoje dejavnosti skrbi za to, da se model logoterapije, kot antropoloski,
medicinski in filozofski model integrira v slovenski psihoterapevtski, pedagoski, kulturni in
druzbeni prostor v celoti.

IV. POGOJI IN NACIN VCLANJEV ANJA TER PRENEHANJE CLANSTVA
12.Clen

Clanstvo v Drustvu je osebno in prostovoljno. Ob vstopu v Drustvo je vsak nov clan dolzan
placati clanarino. Letno clanarino se doloci na letni seji Zbora clanov. Pogoji za clanstvo so:
polnoletnost, pozitivne osebnostne lastnosti, spostovanje eticnih vrednot, pozitiven odnos do
razvoja logoterapije.
Clanstvo se izkazuje s podpisano pristopno izjavo, ki ga sprejme v vednost Izvrsilni odbor,
Zbor clanov paje na redni skupscini s clanstvom seznanjen. S pristopno izjavo oseba sprejme
tudi statut Drustva. V clanstvo Drustva se lahko pristopa vsak cas. Vsaka zainteresirana
fizicna ali pravna oseba, podpise pristopno izj avo k clanstvu v Drustvu. Pravno osebo lahko
zastopa pooblascenec .

Clanstvo v Drustvu preneha:
s prostovoljnim izstopom s podpisano izstopno izjavo, ki jo naslovi na Zbor clanov
Drustva,
na podlagi smrti clana ali prenehanja pravne osebe,
z izkljucitvijo, po sklepu Disciplinske komisije, kar potrdi Izvrsilni odbor.

V. PRA VICE IN OBVEZNOSTI CLANOV
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13. Clen
Pravice in dolfuosti clanov so:
da spostujejo statut drustva,
da uresnicujejo sklepe organov drustva,
da podajajo predloge, pobude in mnenja,
da sooblikujejo in uresnicujejo program drustva,
da redno placujejo clanarino,
da volijo, so izvoljeni ter na podlagi tega delujejo v organih drustva.

VI. NACIN UPRAVLJANJA DRUSTVA IN ORGANI DRUSTVA
14. clen
Za upravljanje Drustva skrbijo organi, ki so doloceni stern statutom.
Organi Drustva so:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zbor clanov,
Predsednik Drustva
Podpredsednik Drustva
Izvrsilni odbor
Nadzorni odbor
Disciplinska komisija

Zbor clanov
15. Clen

Najpomembnejse odloCitve sprejema in o njih odloca Zbor clanov, ki ga sestavljajo vsi clani
Drustva. Sestaja se najmanj enkrat letno na letni seji Zbora clanov Drustva.

16. clen
Zbor clanov Drustva ima naslednje pristojnosti:
sprejema temeljni akt Drustva in njegove spremembe in dopolnitve v obliki aneksov,
sprejme Pravilnik o financnem poslovanju,
seznanja se z novimi clani ter prenehanjem clanstva v Drustvu,
voli in razresuje predsednika Drustva,
voli in razresuje Nadzorni odbor,
voli in razresuje Izvrsilni odbor,
voli in imenuje Disciplinsko komisijo Drustva,
sprejema letni program dela Drustva in zakljucno poslovno ter financno porocilo
Drustva,
odloca o prenehanju Drustva,
odloca o premozenju Drustva,
odloca 0 visini clanarine,
obravnava poroCila organov Drustva,
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odloca o drugih najpomembnejsih zadevah Drustva.
17. clen

Zbor clanov Drustva veljavno razpravlja in odloca na sejah, ce je na seji navzocih vee kot
polovica vseh clanov.Seje sklicuje in vodi predsednik Drustva, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik Drustva.
Predsednik Drustva zacne ob doloceni uri sejo Zbora clanov. Ce ugotovi, da ni navzocih vee
kot polovica vseh clanov, prelozi zacetek seje za trideset minut. Po preteku tega casa je Zbor
clanov sklepcen, ce je na seji navzoCih 1/3 vseh clanov drustva.
Zbor clanov svoje sklepe sprejema z vecino glasov prisotnih clanov drustva.
Predsednik Drustva mora sklicati izredno sejo Zbora clanov, ce to zahteva najmanj petina
clanov Drustva ali Nadzorni odbor ali lzvrsilni odbor, v roku treh dni po dani pobudi. Ce
predsednik Drustva odkloni sklic, sklice sejo najstarejsi clan izmed petine clanov ali
predsednik N adzornega odbora ali predsednik Izvrsilnega odbora.
18. clen

Seje Zbora clanov so lahko redne ali izredne. Redno sejo sklice predsednik Drustva po potrebi
oziroma najmanj enkrat letno. Izredna seja se sklice v zadevah izrednega pomena za Drustvo,
na pobudo petine clanov ali predsednika Nadzornega odbora ali predsednika Izvrsilnega
odbora v treh dneh po dani pobudi. 0 sklicu redne seje Zbora clanov in s predlozenim
dnevnim redom morajo biti clani seznanjeni najmanj osem dni pred sklicem.Sejo Zbora
clanov odpre predsednik Drustva, ko ugotovi sklepcnost, prebere dnevni red seje, ki ga
navzoCi z vecino glasov navzocih potrdijo, potem ko so ga morebiti dopolnili ali spremenili
na predlog navzocih clanov Drustva; predsednik nato da pobudo za izvolitev Delovnega
predsedstva seje Zbora clanov, ki je triclansko. Izmed treh clanov se izvoli predsednika
Delovnega predsedstva, ki v nadalje vodi sejo do zakljucka in na zacetku predlaga navzoCim,
da izberejo izmed navzocih clanov zapisnikarja in dva clana verifikacijske komisije, ki na
koncu seje podpiseta zapisnik. Sklepi se sprejemajo z veCino navzocih clanov Drustva.
Zbor clanov se lahko izvede tudi na korespondencni nacin po elektronski posti. Za sklic in
izvedbo korespondencne seje se smiselno uporabljajo dolocbe tega statuta, opredeljene v
prejsnjem odstavku tega elena.
Predsednik in podpredsednik Drustva

19. Clen

Predsednik Drustva organizira delo in poslovanje Drustva, predstavlja in zastopa Drustvo v
pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela Drustva. Predsednika
drustva volijo vsi clani na izredni seji.

20. clen
Predsednik Drustva opravlja naslednje naloge:
vodi strokovno programsko delo Drustva,
sklicuje seje Zbora clanov,
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izvrsuje odloCitve in sklepe, ki jih sprejme Zbor clanov ali Izvrsilni odbor ali Nadzorni
odbor,
pripravlja predlog financnega in poslovnega plana in vse posamicne odlocitve v zvezi
z njegovo izvrsitvijo in daje o njih rnnenje in predloge,
skrbi za zakonitost dela Drustva,
skrbi za pravilno materialno poslovanje in ravnanje s premozeftiem Drustva,
skrbi za namenskost porabe sredstev Drustva, dolocene z letnim financnim planom,
najmanj enkrat letno poroca Zboru clanov,
opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu s tern statutom
Drustva.
Predsednik Drustva je samostojen pri opravljanju poslov in je za svoje delo odgovoren Zboru
clanov. Po svoji funkciji je clan Izvrsilnega odbora. '
Predsednik Drustva predlaga Izvrsilnemu odboru blagajnika in nacin vodenja blagajne
oziroma financnega poslovanja.

21. clen
Predsednika Drustva voli in razresuje Zbor clanov.
Mandat predsednika traja stiri leta.Predsednik Drustva za pomoc pri svojem delu izmed
clanov izvrsilnega odbora drustva imenuje in razresuje podpredsednika in o tern seznani
Izvrsilni odbor in Zbor clanov. Podpredsednik Drustva je odgovoren predsedniku Drustva.
Podpredsednik Drustva ima pristojnosti, ki mu jih pisno, v obliki pooblastila, podeli
predsednik Drustva. Podpredsednik Drustva nadomesca predsednika Drustva v primeru
njegove daljse odsotnosti in takrat opravlja naloge, ki jih sicer opravlja predsednik Drustva.
Predsednik Drustvaje lahko po prenehanju mandata ponovno imenovan se za dva mandata.
22. Clen
Predsednik Drustvaje lahko razresen pred potekom casa, za kat~regaje imenovan.
Zbor clanov razresi predsednika Drustva v primeru, ce:
to zahteva sam,
,
ce pri svojem delu ne ravna po zakonu ali statutu ali neutemeljeno ne izvrsuje sklepov
organov Drustva ali ravna v nasprotju z njimi,
ce s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroci Drustvu vecjo skodo ali ce
zanemarja ali malomarno opravlja svoje dolfuosti, taka da nastanejo ali bi lahko
nastale hujse motftie pri opravljarUu dejavnosti Drustva.
Nadzorni odbor
23. Clen
Nadzorstveno funkcijo delovanja Drustva za logoterapijo Slovenije opravlja Nadzorni odbor.
Nadzorni odbor ima tri clane.
Nadzorni odbor sestavljajo clani, ki se jih izvoli na seji Zbora clanov, na predlog predsednika
Drustva, izmed clanov Drustva.Clanstvo v Nadzornem odboru in funkcije predsednika
Drustva in podpredsednika Drustva se izkljucujejo.
24. clen
Mandat clanov Nadzornega odbora traja stiri leta.
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Clani Nadzomega odbora so lahko po preteku mandata ponovno izvoljeni, vendar ne vee kot
dvakrat zaporedoma.Predsednika Nadzornega odbora izvolijo clani Nadzornega odbora na

..

. ..

SVOJl prvl SCJl.

Seje Nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik Nadzomega odbora, ki ga clani
nadzornega odbora izvolijo izmed sebe.
Seje Nadzomega odbora se sklicujejo najmanj enkrat letno oziroma po potrebi.
Ciani Nadzornega odbora svoje odlocitve sprejemajo z veCino glasov navzocih clanov.
Nadzomi odbor lahko sprejema odloCitve, ce sta na seji navzoca vsaj dva cHana Nadzornega
odbora.
25. clen
Nadzorni odbor ima naslednje naloge:
opravlja nadzor nad financnim poslovanjem Drustva in o tern sestavi poroCilo za Zbor
clanov najmanj enkrat letno,
opravlja nadzor nad razpolaganjem z premozenjem Drustva in o tern sestavi porocilo
za Zbor clanov najmanj enkrat letno,
v izrednih primerih obravnava vprasanja in zadeve, ki se nanasajo na denarno
poslovanje in razpolaganje s premozenjem ter o tern seznanja Zbor clanov,
obravnava in opravlja ostale zadeve iz podrocja poslovanja Drustva.
Nadzomi odbor je za delo odgovoren Zboru clanov.
Izvrsilni odbor
26. clen

Izvrsilno funkcijo delovanja drustva opravlja Izvrsilni odbor.
Izvrsilni odbor ima tri elane. Sestavljajo ga predsednik drustva in dva elana.
Izvrsilni odbor sestavljajo elani, ki se jih izvoli na Zboru elanov, na predlog predsednika
Drustva izmed elanov Drustva.
Predsednik Drustva je po svoji funkciji tudi clan Izvrsilnega odbora.
27. clen
Mandat clanov Izvrsilnega odbora traja stiri leta.
Ciani Izvrsilnega odbora so lahko po preteku mandata ponovno imenovani, vendar ne vee kot
dvakrat zaporedoma.
Predsednika drustva voli in razresuje Zbor elanov. Predsednik Drustva je lahko hkrati tudi
predsednik Izvrsilnega odbora.
Seje Izvrsilnega odbora sklicuje in vodi predsednik Izvrsilnega odbora.
Seje Izvrsilnega odbora se sklicujejo najmanj stirikrat letno, oziroma po potrebi.
Izvrsilni odbor je sklepeen, ee je na seji navzoeih vee kot polovica elanov. Ciani Izvrsilnega
odbora svoje odloeitve sprejemajo z veCino glasov navzoCih elanov.
28. clen
Izvrsilni odbor izvrsuje odlocitve Zbora elanov Drustva in ima se naslednje naloge:
- skrbi za izvajanje poslanstva Drustva
- skrbi za izpolnjevanje letnega naerta Drustva
vodi finaneno in materialno poslovanje Drustva in upravlja s premozenjem Drustva,
sprejema nove elane Drustva,
pripravlja spremembe statuta Drustva,
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sprejema akte Drustva, ki niso v pristojnosti Zbora clanova Drustva,
v izrednih primerih ukrepa, ko ga na nepravilnosti opozorijo najmanj trije clani
Drustva ali Nadzorni odbor
Izvrsilni odbor je za delo odgovoren Zboru clanov.

Disciplinska komisija
29. clen

Za disciplinski prekrsek clanov Drustva se steje hujse nespostovanje statuta in sklepov
organov drustva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti interese in ugled Drustva.
0 prekrskih odlocajo na prvi stopnji Disciplinska komisija, ki jo izvoli izmed svojih clanov
Zbor clanov in ki je sklepcna, ce seji Disciplinske komisije prisostvujejo vsi clani
Disciplinske komisije.
Sklepi Disciplinske komisije so sprejeti, ce glasuje zanje veCina navzocih clanov Disciplinske
komisije.
30. clen

Disciplinska komisija Drustva ima tri clane.
Mandatna doba clanov komisije je stiri leta.
Predsednika komisije izvoli Disciplinska komisija na svoji prvi seji izmed svojih clanov.

31. clen
Ukrepi disciplinske komisije so:
1. opomin,
2. ukor,
3. izkljucitev.
32. clen

Vsak clan Drustva ima pravico do pritozbe na izrecene ukrepe Disciplinske komisije.
Pritozba se naslovi na Zbor clanov in jo je potrebno vloziti v roku osmih dni po prejetem
pisnem obvestilu Disciplinske komisije.

VII. VIRI FINANCIRANJA DRUSTVA IN NACIN IZV AJANJA NADZORA NAD
RAZPOLAGANJEM S PREMOZENJEM DRUSTVA TER NAD FINANCNIM IN
MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUSTVA
33.clen

Premozenje Drustva predstavljajo:
denama sredstva,
premicnine,
nepremicnine.
Premicnine vecje vrednosti (nad 100,00 EUR) in nepremicnine se vodijo v inventumi knjigi
Drustva.
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34.clen

Letna clanarina in drugi prihodki Drustva (prostovoljni prispevki, prihodki iz premicnih stvari
in nepremicnin, prispevki donatorjev in sponzorjev, darila in volila, sredstva izjavnih
razpisov drzavnih organov in lokalnih skupnosti ter mednarodnihjavnih razpisov, sredstva iz
drugih virov, pridobljena na naCin in pod pogoji, dolocenimi z Zakonom o drustvih in tern
statutom), se porabi za stroske delovanja Drustva.
35. clen
Drustvo vodi financne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.
Materialno financno poslovanje Drustva, v skladu s 26. clenom Zakona o drustvih, vodi
racunovodski servis, ki skrbi za evidenco in porocila o financno-materialnem poslovanju
drustva. Izvrsilni odbor izbira RacunovodsJ<i servis .Drustvo mora imeti organizirano
racunovodstvo v skladu z zakonskimi dolocbami in racunovodskim standardom za drustva.

VIII. NACIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
36.clen

Spremembe in dopolnitve statuta Drustva sprejema Zbor clanov po postopku v skladu z
dolocbami tega statuta, ce je prisotnih najmanj polovica vseh clanov Drustva. Za potrditev
sprememb in dopolnitev je potrebna dvotretjinska vecina navzoCih clanov Drustva.

IX. NACIN PRENEHANJA DRUSTVA IN
RAZPOLAGANJE S PREMOZENJEM V PRIMERU PRENEHANJA
37.clen

Slovensko drustvo za logoterapijo -Logos je ustanovljeno za nedolocen cas.
Zbor clanov lahko zacne postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo Drustva v
skladu z dolocili Zakona.Drustvo preneha v naslednjih primerih:
po volji clanov na podlagi sklepa Zbora clanov,
s spojitvijo z drugimi drustvi,
s stecajem,
na podlagi sodne odlocbe o prepovedi delovanja,
po samem Zakonu.
38. clen
V primeru sklepa Zbora clanov o prenehanju Drustva, je Drustvo predhodno dolzno poravnati
vse obveznosti. Preostalo premozenje pripade Zavodu za duhovno rast v Zicki kartuziji.

X. KONCNE DOLOCBE
39.Cien

Ta statut se sprejme na ustanovni seji Zbora clanov, nadaljnje morebitne spremembe tega
statuta pa na Zboru clanov, po postopku in na nacin iz prve alineje 16. elena in 36. elena tega
statuta.
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40.Clen
Ta statut zacne veljati z dnem sprejema na ustanovni seji Zbora clanov .Slovenskega drustva
za logoterapijo- Logos.
V Slovenskih Konjicah,10.10.2012

Predsednik/ca Drustva:
Cvijeta Pahljina
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