Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (ZDru-1, Uradni list RS št. 61/2006) so
zakonski in družinski terapevti (seznam ustanoviteljev je v prilogi) na ustanovni seji, dne
15. decembra 2007, v Kamniku sprejeli sklep o ustanovitvi ZZDTS in Statut. Po pregledu
s strani Upravne enote Ljubljana glede skladnosti z Zdru-1 je Izredna skupščina dne 25.
Maja 2015 v Ljubljani sprejela spremembe in dopolnitve tako, da se čistopis po novem
glasi:

STATUT
ZDRUŽENJA ZAKONSKIH IN DRUŽINSKIH TERAPEVTOV SLOVENIJE

SPLOŠNE DOLOČBE

I.

1. člen
Ime in sedež
Ime društva: Združenje zakonskih in družinskih terapevtov
Slovenije. Skrajšano ime društva: ZZDTS.
Sedež društva: Bratov Učakar 50, 1000 Ljubljana.
Društvo ima svoj žig, ki vsebuje logotip, celotno ime društva in naslov.
2. člen
Pravnoorganizacijska oblika
ZZDTS se ustanovi kot društvo in je pravna oseba zasebnega prava s pravicami,
obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z ZDru-1, pravnim redom Republike Slovenije
in tem statutom. Društvo ZZDTS je neprofitna organizacija.
3. člen
Namen
ZZDTS je samostojno strokovno združenje zakonskih in družinskih terapevtov z
namenom povezovanja in medsebojne profesionalne podpore, izobraževanja,
zagotavljanja kakovosti izvajanja zakonske in družinske terapije, razvoja stroke, urejanja
zakonskih podlag za delo zakonskih in družinskih terapevtov, uveljavitve zakonske in
družinske terapije ter zagotavljanja dostopnosti storitev zakonske in družinske terapije
uporabnikom. ZZDTS deluje na področju Slovenije in mednarodno. ZZDTS zagotavlja
možnost razprave in volitve članov v Evropsko politiko. Združenje izvoli člane za mesto v
evropskih institucijah v skladu z veljavnim pravilnikom.
II.

CILJI IN DEJAVNOSTI
4. člen
Cilji ZZDTS:
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•

povezovati in profesionalno podpirati specialiste, magistre in doktorje znanosti, ki so
zaključili podiplomski študij Zakonske in družinske terapije na Univerzi v Ljubljani in
drugih oseb, ki izpolnjujejo pogoje za članstvo.

•

spodbujati medsebojno sodelovanje članstva, izmenjavo dobrih praks in
rezultatov znanstvenoraziskovalnega dela ter permanentno izobraževanje članov
in druge zainteresirane javnosti na področju zakonske in družinske terapije;
prispevati k napredku, razvoju in ugledu stroke na področju zakonske in
družinske terapije;
razvijati kakovost strokovnega dela zakonskih in družinskih terapevtov in
zagotavljati etičnost njihovega delovanja;
sodelovati pri oblikovanju zakonodaje s področja zakonske in družinske terapije
ter psihoterapije
prizadevati si za prepoznavnost in uveljavitev zakonske in družinske terapije
v Sloveniji in tujini;
omogočati dostop do storitev zakonske in družinske terapije najširšemu krogu
zainteresiranih uporabnikov;
humanitarna dejavnost, predvsem pomoč družinam v stiski.

•
•
•
•
•
•

5. člen
Dejavnosti in naloge ZZDTS so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

vzpostavljanje mreže zakonskih in družinskih terapevtov na območju
Republike Slovenije;
organiziranje učinkovitih oblik komunikacije med člani ZZDTS;
pomoč članom pri urejanju poklicnega statusa (licenc, diplom, potrdil...) na
področju zakonske in družinske terapije;
pomoč pri pravni zaščiti zakonskih in družinskih terapevtov;
podpora pri pridobivanju finančnih sredstev za delo zakonskih in družinskih terapevtov
in delovanje centrov s področja zakonske in družinske terapije;
pomoč pri organizaciji in izvajanju stažiranja;
podpora pri organizaciji in koordinaciji rednih supervizij zakonskih in
družinskih terapevtov;
spodbujanje znanstvenoraziskovalnega dela članov;
razvijanje novih storitev s področja zakonske in družinske terapije
spremljanje kakovosti strokovnega dela zakonskih in družinskih terapevtov in
centrov;
skrb za spoštovanje etičnega kodeksa;
sprejemanje in obravnavanje pritožb klientov;
izvajanje aktivnosti za promocijo in razvoj storitev zakonske in družinske
terapije;
obveščanje javnosti o možnostih, dosežkih in razsežnostih polja zakonske in
družinske terapije;
predstavljanje in zastopanje poklica zakonskega in družinskega terapevta;
zastopanje interesov zakonskih in družinskih terapevtov v postopkih sprejemanja
zakonskih podlag v zvezi z njihovim položajem in delovanjem ter pri urejanju statusa
poklica zakonskega in družinskega terapevta v Sloveniji;
zagotavljanje dostopa do informacij o storitvah in izvajalcih zakonske in družinske
terapije v Sloveniji;

•

humanitarna dejavnost, predvsem pomoč družinam v stiski;
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Društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te
dejavnosti določa zakon. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji
društva kot dopolnilna dejavnost, sicer nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko
opravlja le v obsegu potrebnim za uresničevanje temeljnega namena in ciljev društva
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Šteje se, da je pridobitna dejavnost
povezana z namenom in cilji društva, če lahko neposredno pripomore k uresničevanju
namena oziroma ciljev društva, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju prihodkov
društva. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva se šteje tista pridobitna
dejavnost, ki skupaj z nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek.
Te dejavnosti so:
•

•
•

organiziranje kongresov, simpozijev, seminarjev, delavnic, strokovnih
ekskurzij in drugih izobraževanj za člane Združenja in za drugo
zainteresirano javnost;
izvajanje publicistične dejavnosti;
organiziranje javnih predstavitev, tribun in drugih oblik sodelovanja
z javnostjo.
III.

ČLANSTVO
6. člen

Pogoji in način včlanjevanja
Članstvo v ZZDTS je prostovoljno. Delovanje ZZDTS temelji na enakopravnosti članstva.
Član lahko postane vsakdo, ki izpolnjuje pogoje, določene v 7. členu tega statuta. Članstvo
se pridobi na podlagi pisne pristopne izjave kandidata, da sprejema pravice in obveznosti iz
naslova članstva, ki so določene v tem statutu in ostalih aktih ZZDTS.

Na podlagi pisne prošnje za včlanitev v ZZDTS, generalni sekretar ugotovi izpolnjevanje
pogojev. O včlanitvi novih članov odloča IO.
7. člen
Član ZZDTS lahko postane fizična oseba, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev:


ima dokončan podiplomski predbolonjski študij Zakonske in družinske terapije na
Univerzi v Ljubljani oziroma je študent z že zaključenim drugim letnikom
omenjenega študija;



je zaključil katero izmed drugih oblik izobraževanja za zakonskega in družinskega
terapevta doma ali v tujini, ki jih ZZDTS priznava kot sorodne in primerljive.



Ima dokončan bolonjski magistrski program Zakonske in družinske študije na
Univerzi v Ljubljani oziroma je študent z že zaključenim drugim letnikom
omenjenega študija;



Ima dokončan program izpopolnjevanja Zakonska in družinska terapija na
Univerzi v Ljubljani
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O posebnih primerih in izjemah za podelitev članstva odloča Skupščina.
Vsak član plača letno članarino. Njeno višino določa Skupščina.

8. člen
Prenehanje članstva
Članstvo preneha:
• s prostovoljnim izstopom (ko član pisno ali ustno na zapisnik sporoči Izvršilnemu
odboru, da ne želi več biti član);
• z izključitvijo, o čemer odloča Častno razsodišče (zaradi vsaj dveletnega neplačevanja
članarine, če huje krši pravila, predpise ali etični kodeks ZZDTS, če ne izvršuje
sklepov organov ZZDTS ali če zavestno škoduje interesom ZZDTS oz. njegovih
članov);
• z izbrisom, ki je posledica smrti člana.
Hujše kršitve članov ugotavlja Častno razsodišče kot prvostopenjski organ, ki tudi s
posebnim pisnim sklepom izreče ukrep izključitve iz ZZDTS.
Zoper ukrep izključitve ima član pravico do pritožbe na Skupščino, ki o pritožbi dokončno
odloči. Zoper odločitvi obeh organov pa je dopustno sodno varstvo po ZDru-1.
9. člen
Pravice in obveznosti članov
Pravice članov so:
• da sodelujejo pri upravljanju ZZDTS, kar uresničujejo neposredno, z neposrednim
izrekanjem na Skupščini, imajo pravico voliti in biti voljeni,
• da sodelujejo v dejavnostih ZZDTS,
• da skupne dosežke in rezultate delovanja ZZDTS uporabljajo pri svojem delu,
• da sodelujejo pri izdelavi programa ZZDTS,
• da so seznanjeni z delovanjem ZZDTS in njegovim finančno-materialnim
poslovanjem,
• da prejemajo nagrade in pohvale za dosežene uspehe,
• da koristijo ugodnosti, ki jih nudi ZZDTS,
• da opozarjajo na kršitve statuta in etičnega kodeksa.
Obveznosti članov so:
• da si prizadevajo za medsebojno sodelovanje in tako prispevajo k razvoju stroke,
• da v medosebnih odnosih gojijo vrednote relacijske družinske terapije in imajo etično
držo, ki dviguje ugled ZZDTS oziroma temu ugledu ne more škodovati,
• da varujejo in razvijajo ugled ZZDTS in poklica zakonskega in družinskega terapevta
ter zastopajo program in koristi ZZDTS,
• da redno plačujejo letno članarino in izpolnjujejo druge materialne obveznosti do
ZZDTS,
• da aktivno sodelujejo in osebno prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog ZZDTS,
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•
•

da z lastnim delom in angažiranjem delujejo zakonito, strokovno, v skladu s predpisi,
etičnim kodeksom, sklepi organov ZZDTS in tem statutom,
da ZZDTS sporočijo spremembe akademskega in strokovnega naziva, zaposlitve,
naslova bivališča, priimka in druge podatke, ki so pomembni za delo organov ZZDTS.

Člani ZZDTS in člani organov ZZDTS so za vestno opravljanje sprejetih nalog in funkcij
osebno odgovorni Skupščini.

10. člen
Etični kodeks
Delovanje članov ZZDTS se opredeljuje v skladu z etičnim kodeksom, ki ga sprejme
ZZDTS.

IV.

ORGANI

11. člen
ZZDTS ima naslednje organe:
• Skupščino
• Izvršilni odbor (v nadaljevanju: IO)
• Strokovni svet (v nadaljevanju: SS)
• Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO)
• Častno razsodišče (v nadaljevanju: ČR)
Odločanje v vseh organih mora biti v skladu z načelom strokovne kompetentnosti in
nepristranskosti.
12. člen
Skupščina
Skupščina je najvišji organ ZZDTS. Sestavljajo jo vsi člani.
Skupščine so redne in izredne.
Redna skupščina se skliče najmanj enkrat letno, praviloma v prvem trimesečju tekočega
koledarskega leta. Skupščina sprejema poročila o delovanju organov združenja za
preteklo leto, finančno poročilo in zaključni račun, istočasno pa sprejema tudi letni
program dela in letni finančni načrt za tekoče leto, vključno z višino članarine. Obravnava
tudi vsa druga vprašanja s področja najvišjega odločanja ZZDTS, kot so volitve in
razrešitve organov ter spremembe statuta.
Skupščina je sklepčna, če je na njej navzočih vsaj tretjina članov. V primeru, da ob
predvidenem pričetku Skupščine ni prisotna več kot tretjina članov, se začetek odloži za
30 minut. Po preteku tega roka je Skupščina sklepčna, če je prisotnih najmanj 15 članov.
O sestankih se vodijo zapisniki.
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Skupščina sprejema odločitve in sklepe z navadno večino glasov navzočih članov, če je
prisotna vsaj tretjina članov. Če ni tretjinske udeležbe in je po pol ure prisotnih vsaj 15
članov, se za sprejemanje odločitev in sklepov zahteva dvotretjinska večina. Odločanje in
glasovanje je praviloma javno, ob vsakokratni odločitvi Skupščine pa je lahko tudi tajno.
Redne skupščine sklicuje predsednik IO pisno, s priloženim gradivom, ki mora biti
poslano vsaj 14 dni pred izvedbo Skupščine. Vabilo in gradivo je lahko poslano tudi v
elektronski obliki. O opravljenem delu se piše zapisnik, ki se ga najkasneje v 14 dneh
objavi na internetni strani ZZDTS.
Delo Skupščine vodi delovno predsedstvo, sestavljeno iz predsednika in dveh članov.
Delovno predsedstvo izvoli Skupščina na začetku srečanja. Skupščina izvoli tudi
zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Po potrebi se izvoli tudi druge organe, kot je
verifikacijska komisija v primeru volitev v organe.
Izredno skupščino se skliče po potrebi. Skličejo jo lahko predsednik Izvršilnega odbora,
Strokovni svet, Nadzorni odbor ali petina članov. Sklicatelj Izredne skupščine mora
pripraviti dnevni red in gradivo. Izredna skupščina odloča le o tistem, za kar je bila
sklicana. V ostalem za delo in potek Izredne skupščine veljajo določbe iz predhodnih
odstavkov tega člena.
Skupščina se lahko izvede tudi na dopisni oziroma korespodenčni način z uporabo
informacijske tehnologije ali pisno po pošti. Za sklic in izvedbo tovrstne seje se smiselno
uporabljajo določbe, ki veljajo za redne skupščine.

13. člen
Izvršilni odbor
Izvršilni odbor je operativno tehnični in izvršni organ, ki vodi in usmerja delovanje ZZDTS
v obdobju med dvema zasedanjema Skupščine, pripravlja predlog letnega programa dela,
predlog letnega finančnega načrta in predlog višine članarine, razpisuje volitve v organe
društva, načrtuje konkretni program dela ter ga izvaja glede na prioritete in cilje,
sprejete na vsakoletni Skupščini društva in v skladu z usmeritvami, ki jih predlaga
Strokovni svet. Po potrebi ustanavlja tudi komisije in delovne skupine.
Izvršilni odbor je za svoje delo odgovoren Skupščini, ki ji na rednem zasedanju poda
pisno poročilo o svojem delu.
Izvršilni odbor se sestaja po potrebi, večkrat letno, praviloma na dva meseca. IO je
sklepčen, če je na njem navzočih vsaj tretjina članov IO. V primeru, da ob predvidenem
pričetku IO ni prisotna več kot tretjina članov, se začetek odloži za 30 minut. Po preteku
tega roka je IO sklepčen, če je prisotna najmanj četrtina članov IO. O sestankih se vodijo
zapisniki.
Izvršilni odbor sestavlja najmanj 11 in največ 19 članov:
• predsednik,
• generalni sekretar,
• blagajnik,
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•

od 8 do 16 članov.

Predsednik IO, ki je hkrati tudi predsednik ZZDTS, predseduje IO ZZDTS ter predstavlja
in zastopa ZZDTS navzven. Odgovarja za zakonitost dela ZZDTS. IO določi glavna
področja dela in izmed sebe izvoli podpredsednike Združenja za ta področja.
Generalni sekretar je operativni vodja ZZDTS, vodi in spremlja izvajanje nalog. Skrbi za
organizacijo dogodkov, nudi administrativno-tehnično pomoč, vodi evidence, nadzira in
izvaja varstvo osebnih in drugih podatkov.
Blagajnik je zadolžen za vodenje finančnega poslovanja in pridobivanje finančnih
sredstev. Deluje v soglasju z Izvršilnim odborom.
Člani v delu Izvršilnega odbora sodelujejo tako, da prevzamejo odgovornost za določeno
področje dela ZZDTS. Sestava IO naj bi uravnovesila potrebe po pokritosti celotne
Slovenije, zastopanju interesov vseh fizičnih članov in včlanjenih pravnih oseb.
Za doseganje konkretnih ciljev IO oblikuje delovne komisije, ki vključujejo poleg članov
IO tudi druge člane ZZDTS in po potrebi zunanje sodelavce.
14. člen
Strokovni svet
Strokovni svet je strokovni in posvetovalni organ. Sestavljen je iz posebej kompetentnih
in usposobljenih članov ZZDTS na znanstvenem in strokovnem področju. Sprejema
pomembne strokovne odločitve s področja zakonske in družinske terapije. Ukvarja se s
strokovno problematiko ter zaščito in nadzorom zakonske in družinske terapije kot
znanosti in stroke.
Strokovni svet ima vsaj štiri člane. Člani odbora med seboj izvolijo predsednika. Za
posamezna področja svojega delovanja lahko Strokovni svet oblikuje komisije, ekspertne
skupine in druga delovna telesa.
Sklepi v Strokovnem svetu se sprejemajo z absolutno večino.
Naloge SS so predvsem naslednje:
• sprejema stališča o pomembnih strokovnih zadevah na področju zakonske in
družinske terapije,
• daje strokovna mnenja,
• nudi strokovno pomoč pri pripravi in sprejemanju pravilnikov, poslovnikov, etičnega
kodeksa ter drugih strokovnih aktov ZZDTS,
• daje soglasje k predlogom ZZDTS za oblikovanje zakonodaje s področja zakonske in
družinske terapije,
• predlaga smernice za razvoj stroke na področju zakonske in družinske terapije,
• nudi strokovno pomoč pri določanju kriterijev kakovosti strokovnega dela zakonskih
in družinskih terapevtov ter daje soglasje k njihovemu sprejetju,
• opravlja druge strokovne naloge.
15. člen
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Nadzorni odbor
Nadzorni odbor spremlja delo Izvršilnega odbora in drugih organov ZZDTS ter opravlja
nadzor nad finančno-materialnim poslovanjem ZZDTS. Nadzorni odbor je pritožbeni
organ v zadevah, ki se nanašajo na sprejete sklepe IO. Nadzorni odbor je za svoje delo
odgovoren Skupščini in ji enkrat letno predloži svoje poročilo.
Glede na to, da bo ZZDTS opravljalo tudi pridobitno dejavnost, Nadzorni odbor poda
letno oceno, ali so bili presežki prihodkov porabljeni za doseganje namena in ciljev
oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti.
Nadzorni odbor sestavljajo trije člani. Člani odbora izmed sebe izvolijo predsednika. Seje
Nadzornega odbora sklicuje predsednik Nadzornega odbora na svojo pobudo ali na
zahtevo dveh članov odbora. Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji prisotni vsi trije
člani. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih članov. Člani Nadzornega odbora ne
morejo biti hkrati člani drugih organov ZZDTS, razen Skupščine. Lahko pa sodelujejo na
sejah organov ZZDTS.
16. Člen
Častno razsodišče
Častno razsodišče je prvostopenjski organ, ki obravnava kršitve Statuta, etičnega
kodeksa ZZDTS in drugih aktov Združenja.
Častno razsodišče ima tri člane in najmanj tri namestnike. Člani in namestniki razsodišča
ne morejo biti hkrati člani drugih organov ZZDTS, razen skupščine. Člani razsodišča
izmed sebe izvolijo predsednika. Namestnik zasede pozicijo kateregakoli člana častnega
razsodišča, ki se izloči iz odločanja v nekem konkretnem primeru.
Ukrepi, ki jih izreče Častno razsodišče, so:
 opomin,
 javni opomin,
 javni opomin z z odvzemom vseh pridobljenih nazivov,
 izključitev iz članstva ZZDTS.
Zoper sklep Častnega razsodišča je možna pritožba na Izvršilni odbor kot na
drugostopenjski organ in na Skupščino kot tretjestopenjski organ.
17. člen
Mandatna doba, izvolitve in razrešitve
Mandatna doba članov IO, SS, NO in ČR in namestnikov ČR je 2 (dve) leti z možnostjo
ponovne izvolitve.
Predsednik IO, predsednik SS, generalni sekretar in blagajnik so lahko na položaju skupaj
zaporedno največ 4 leta.
Člani organov ZZDTS so izvoljeni in razrešeni na Skupščini po vsakokratni odločitvi
Skupščine.
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Redna razrešitev članov v organih ZZDTS nastopi s potekom mandatne dobe, izredna
razrešitev kateregakoli člana organov pa na podlagi izglasovane nezaupnice na Skupščini.
V primeru smrti ali drugih načinov prenehanja članstva v ZZDTS tistih članov, ki so
izvoljeni v organe ZZDTS, se izvedejo nadomestne volitve, na način in po postopku, kot
to urejajo pravila za redne volitve organov ZZDTS.

V.

ZASTOPANJE ZDRUŽENJA
18. člen

ZZDTS zastopa predsednik ZZDTS, ki je hkrati tudi predsednik IO.

VI.

FINANCIRANJE
19. člen

ZZDTS pridobiva sredstva za svoje delovanje s pomočjo:

•
•
•
•

letne članarine,
dohodkov, ki izvirajo s področja dejavnosti ZZDTS (organizacija strokovnih
kongresov in seminarjev, znanstvenih simpozijev, izobraževanj ipd.),
prostovoljnih prispevkov in donacij,
drugih virov.

ZZDTS bo podatke o finančnem in materialnem poslovanju zagotavljal s posebnim
pravilnikom, ki ga sprejme naslednja redna Skupščina, vendar najkasneje v letu dni po
registraciji ZZDTS na Upravni enoti. ZZDTS mora za poslovno leto, ki je enako
koledarskemu letu, izdelati letno finančno poročilo, vključno z bilanco stanja in izkazom
letnega poslovnega izida s pojasnili k izkazom. Poročilo obsega dejanski in resnični prikaz
premoženja in poslovanja ZZDTS. Vodenje poslovnih knjig mora biti v skladu z
Računovodskim standardom za društva.
Finančno poslovanje ZZDTS poteka preko transakcijskega računa ZZDTS.
Delo v organih in pri dejavnosti ZZDTS je častno in brezplačno, razen v primerih, ki jih
pisno vnaprej odobri IO.
Če ZZDTS pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga
mora porabiti za opravljanje svoje dejavnosti. Vsaka delitev tako pridobljenih sredstev
med člani je nična.
Letno finančno poročilo sprejme Skupščina na podlagi pisnega poročila NO.
Za zakonito poslovanje ZZDTS odgovarja ZZDTS in predsednik ZZDTS. Za zakonitost
poslovanja odgovarja ZZDTS z vsem svojim premoženjem.

VII.

NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA
20. člen
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Delo ZZDTS je javno. Posamezni organ, razen Skupščine, lahko posamezne seje zapre za
javnost, kadar obravnava strokovna vprašanja zaupne narave.
Zapisniki organov ZZDTS so na vpogled vsem članom in drugim, če za to izkažejo pravni
interes.
ZZDTS lahko širšo javnost obvešča preko sredstev javnega obveščanja ter z vabili na
sestanke in dogodke.

VIII. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
21. člen
Postopek sprememb in dopolnitev statuta vodi Izvršilni odbor. Predlog sprememb in
dopolnitev posreduje v razpravo članom ZZDTS.
22. člen
Spremembe in dopolnitve statuta sprejema Skupščina. Za veljavno sprejete spremembe
in dopolnitve statuta je potrebna prisotnost vsaj četrtine članov ZZDTS. V primeru, da ob
predvidenem pričetku Skupščine ni prisotne več kot četrtine članov, se začetek odloži za
30 minut. Po preteku tega roka je Skupščina sklepčna, če je prisotna najmanj petina
članov. Spremembe statuta se sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov.

IX.

NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA
23. člen

ZZDTS lahko preneha delovati po volji članov ali po samem zakonu.
Skupščina ZZDTS sprejme sklep o prenehanju ZZDTS. Za veljavno sprejetje tega sklepa
je potrebna prisotnost vsaj tretjine članov ZZDTS. V primeru, da ob predvidenem
pričetku Skupščine ni prisotne več kot tretjine članov, se začetek odloži za 30 minut. Po
preteku tega roka je Skupščina sklepčna, če je prisotna najmanj četrtina članov. Sklep o
prenehanju ZZDTS se sprejme z dvotretjinsko večino navzočih članov. O sklepu mora
predsednik ZZDTS v 30 dneh obvestiti pristojni organ.
Po samem zakonu ZZDTS preneha, če dejansko preneha delovati ali če deluje v
nasprotju s pravnim redom Republike Slovenije.
24. člen
V primeru prenehanja ZZDTS se morebitna preostala proračunska sredstva vrnejo
proračunu, preostalo premoženje pa po poravnavi preide v last sorodne organizacije po
sklepu Skupščine. Predsednik ZZDTS pripravi poročilo o razpolaganju s premoženjem
društva in opravi vse potrebno za poravnavo obveznosti.
X.

SIMPATIZERJI
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25. člen
Simpatizerji ZZDTS so lahko študentje Zakonske in družinske terapije, strokovnjaki in
študentje s sorodnih področij, osebe, ki jih ZZDTS povabi k sodelovanju zaradi njihove
organizacijske, finančne ali druge pomoči pri doseganju ciljev ZZDTS ali kdorkoli iz
zainteresirane strokovne javnosti.
Simpatizerji imajo pravico, da sodelujejo pri dejavnosti združenja in delu organov
združenja, da so obveščani, da prejemajo nagrade in pohvale za dosežene uspehe,
nimajo pa pravice voliti ali biti voljeni. Simpatizerji imajo dolžnost, da si prizadevajo za
razvoj stroke, da gojijo vrednote relacijske družinske terapije in etično držo, ki dviguje
ugled ZZDTS oziroma temu ugledu ne more škodovati, da varujejo in razvijajo ugled
združenja in poklica zakonskega in družinskega terapevta ter zastopajo program in
koristi združenja. Simpatizerji plačajo letni prispevek za namen kritja logističnih in
administrativnih stroškov ZZDTS. Višino tega prispevka določi Skupščina.
Simpatizer lahko postane vsakdo, ki sprejema ta Statut in želi prispevati k ciljem,
namenom in dejavnostim ZZDTS. Status simpatizerja se pridobi na podlagi pismene
vloge kandidata, da sprejema pravice in obveznosti iz naslova statusa Simpatizer. Na
podlagi pisne prošnje, generalni sekretar ugotovi izpolnjevanje pogojev. O podelitvi
statusa Simpatizer odloča IO.
Status Simpatizer se izgubi na naslednje načine:
• Zaradi včlanitve v ZZDTS, kot je opisano v 6. členu, ko kandidat izpolni pogoje za
članstvo,
• S prostovoljno prošnjo za ukinitev tega statusa, ko Simpatizer pisno ali ustno na
zapisnik sporoči IO da ne želi več biti Simpatizer,
• Z odvzemom statusa, o čemer odloča Častno razsodišče,
• Z izbrisom kot posledica smrti.
XI.

KONČNE DOLOČBE
26. člen

Ta statut začne veljati 25. maja 2015, ko ga sprejme izredna Skupščina ZZDTS in v tem
čistopisu prinaša spremembe in dopolnitve glede na Statut, ki je bil sprejet na ustanovni
Skupščini 15. decembra 2007 in spremenjen 20. februarja 2008 ter 29. junija 2012.
Predsednica ZZDTS
Lucija Hrovat
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