STATUT
Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico
I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico, krajše Društvo DIH, (v nadaljnjem besedilu: društvo)
je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, neprofitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na
področjih: integracije, inkluzije in socializacije različnih spolnih usmerjenosti, spolnih identitet in
spolnih izrazov, promocije in zaščite človekovih pravic ter enakopravnosti, aktivizma,
komuniciranja, publiciranja, političnih dejavnosti, druženja, športa, rekreacije, kulturnih
dejavnosti, umetnosti, zabave, ustvarjalnosti, izobraževanja, preventive na področju zdravja in
socialnega varstva ter na področjih, ki so kako drugače povezana s spolno usmerjenostjo, spolno
identiteto ali spolnim izrazom. Društvo je nevladna organizacija humanitarne narave in izvaja
svoje dejavnosti pretežno na področju socialnega varstva. Vse to v skladu z zakoni, ki določajo
delovanje društev in nevladnih organizacij.
2. člen
Ime društva je Društvo DIH – Enakopravni pod mavrico.
Sedež društva je v Ljubljani. Naslov društva s sklepom določi upravni odbor društva.
Društvo je pravna oseba zasebnega prava.
3. člen
Društvo ima svoj znak in štampiljko. Znak društva je pravokotne oblike in je sestavljen iz dveh
delov – logotipa, ki ponazarja mavrico, in napisa Društvo DIH – Enakopravno pod mavrico. V
enobarvni različici se uporablja tudi kot štampiljka.
4. člen
Društvo lahko sodeluje z drugimi sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in tujini na
področjih, ki pokrivajo namene in cilje delovanja društva.
Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne, mednarodne in tuje organizacije s
podobnimi oz. sorodnimi dejavnostmi.
5. člen
Delo društva in njegovih organov je javno. Društvo zagotavlja javnost svojega dela z dajanjem
pravočasnih, popolnih in resničnih informacij. Svoje člane in članice obvešča društvo:
- s pravico vpogleda članic in članov v zapisnike organov društva,
- z vabili in obvestili članicam in članom,
- s publikacijami in
- preko množičnih medijev.
Širšo javnost obvešča društvo s pomočjo letakov, publikacij, plakatov, množičnih medijev,
medmrežja in z dejavnostmi društva.
Za zagotovitev obveščenosti članic in članov in dajanje točnih informacij o delu je odgovoren
predsednik društva.
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II. NAMENI IN CILJI DRUŠTVA
6. člen
Nameni društva so:
- opolnomočenje LGBTIQA+ oseb (lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih, interspolnih,
kvir, aseksualnih oseb in drugih oseb, ki prevprašujejo svojo spolno usmerjenost in/ali
svojo spolno identiteto) in skupnosti;
- lajšanje in reševanje psihosocialnih težav LGBTIQA+, njihovim staršem, sorodnikom in
prijateljem;
- zagovorništvo ogroženih posameznikov in družbenih skupin, z opozarjanjem in
vzpodbujanjem javnosti in države na problematiko;
- popolna, vsestranska in polnovredna inkluzija LGBTIQA+ oseb v vse segmente družbe;
- preprečevanje diskriminacije, stigmatizacije, marginalizacije, segregacije in getoizacije
LGBTIQA+ oseb;
- socializacija LGBTIQA+ oseb;
- zavzemanje za enake možnosti za LGBTIQA+ osebe;
- zavzemanje za enakost pred zakonom za LGBTIQA+ osebe;
- zavzemanje za upoštevanje splošne deklaracije človekovih pravic ter drugih mednarodno
priznanih listin o človekovih pravicah in vrednotah, ki jih te vsebujejo, ter za upoštevanje
neločljivosti in soodvisnosti vseh človekovih pravic in svoboščin;
- nasprotovanje kršitvam vseh človekovih pravic kateregakoli posameznika ne glede na
etnično, religiozno in politično ali kakšno drugo prepričanje, spol, barvo kože ali jezik,
spolno usmerjenost, spolno identiteto, spolni izraz ali katero koli drugo osebno okoliščino,
ter nasprotovanje kršitvam pravice kateregakoli posameznika do fizične in mentalne
integritete, ob upoštevanju svobode z odgovornostjo, po načelu: svoboda individuuma je
omejena s svobodo drugega;
- zavzemanje za svobodo individuuma;
- zavzemanje za sočutje;
- samouresničevanje;
- izvajanje izobraževalnih dejavnosti;
- spodbujane političnih, socialnih, športnih, kulturnih, umetniških, izobraževalnih in ostalih
dejavnosti ter ustvarjalnosti v skladu s svobodo individuuma in z načeli polnovrednega
življenja;
- promocija zdravega življenjskega sloga z izvajanjem programov preventive, varovanja in
krepitve telesnega in duševnega zdravja;
- povečanje razumevanja, vidnosti in reprezentacije LGBTIQA+ oseb in tematik in s tem
spodbujanje enakopravnosti skupnosti;
- sodelovanje z organizacijami in institucijami s podobnimi ali sorodnimi nameni in cilji;
- pomoč članom in članicam pri uresničevanju njihovih aktivnosti v skladu z nameni
društva;
- promocija vseh naštetih vrednot in načel;
- delovanje v javnem interesu v skladu z Zakonom o društvih;
- humanitarno delovanje v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah.
Vsi nameni, cilji in dejavnosti so usmerjeni v izboljšanje kakovosti življenja LGBTIQA+ oseb.
Pri svojem delovanju društvo ne omejuje nudenja pomoči le v korist svojih članov in
včlanjevanja ne omejuje na območje delovanja. Društvo svoje usluge in storitve nudi po načelu
odprtosti in jih nudi pomoči potrebnim brez plačila.
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7. člen
Svoje namene in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:
- z organiziranjem okroglih miz, predavanj, tečajev, delavnic, konferenc in ostalih oblik
izobraževanja ter manifestacij, skupin za samopomoč in podobnih srečanj o temah, ki so
povezane z nameni in cilji društva,
- z vodniško dejavnostjo (organiziranjem izletov, pohodov, turističnih ogledov),
organiziranjem letovanj, ostalih športnih in rekreativnih aktivnosti in prireditev za člane in
članice društva,
- z organiziranjem različnih srečanj, plesov, zabav in podobnih aktivnosti, ki prispevajo k
socializaciji in druženju, za člane in članice društva,
- z organiziranjem kulturnih večerov, razstav, koncertov, recitalov in drugih kulturnih
prireditev za člane in članice društva,
- z izdajanjem različnih publikacij za informiranje širše javnosti in članov ter članic društva
za potrebe društva,
- z izvajanjem programov za promocijo telesnega in duševnega zdravja;
- z delovanjem v množičnih medijih za potrebe društva (z opozarjanjem na primere
sovražnega govora, homofobije, transfobije, bifobije in drugih oblik diskriminacije
LGBTIQA+ oseb, z zahtevami po enakopravnosti, s predstavitvami aktivnosti društva in
zgodb iz življenja gejev, lezbijk, biseksualnih, transspolnih, interspolnih, kvir in
askeksualnih oseb ter drugih oseb, ki prevprašujejo svojo spolno usmerjenost in/ali spolno
identiteto, v obliki odprtih pisem, javnih pozivov, izjav in intervjujev ter ostalih
novinarskih zvrsti),
- občasno z založniško in publicistično dejavnostjo za potrebe društva,
- s spremljanjem medijev in reagiranjem,
- s spodbujanjem delovanja svojih članic in članov na področjih, ki pokrivajo namene in
cilje društva.
8. člen
Društvo lahko opravlja tudi pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje take dejavnosti
določajo zakon in izvedbeni predpisi. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in
nalogami društva in nujna za njihovo doseganje.
Društvo lahko neposredno izvaja naslednjo pridobitno dejavnost:
- občasno organiziranje okroglih miz, predavanj, tečajev, delavnic, konferenc, manifestacij,
skupin za samopomoč in podobnih srečanj o temah, ki so povezane z nameni in cilji
društva (N82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj),
- občasna vodniška dejavnost (organiziranje izletov, pohodov, turističnih ogledov), občasno
organiziranje letovanj, ostalih športnih in rekreativnih aktivnosti in prireditev za člane in
članice društva (R93.190 – Druge športne dejavnosti),
- občasno organiziranje različnih srečanj, plesov, zabav in podobnih aktivnosti, ki
prispevajo k socializaciji in druženju, za člane in članice društva (R93.299 – Druge
nerazvrščene dejavnosti za prosti čas),
- občasno organiziranje kulturnih večerov, razstav, koncertov, recitalov in drugih kulturnih
prireditev za člane in članice društva (R90.030 – Umetniško ustvarjanje),
- občasno izdajanje različnih publikacij za informiranje širše javnosti in članov ter članic
društva za potrebe društva (J63.990 – Drugo informiranje),
- občasna založniška in publicistična dejavnost za potrebe društva (J58.190 – Drugo
založništvo),
- občasna prodaja izdelkov (majic, zastav, voščilnic...) (G47.990 - Druga trgovina na
drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic) za potrebe društva .
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III. ČLANSTVO
9. člen
Član oz. članica društva je vsak posameznik, ki se prostovoljno včlani v društvo in soglaša z
namenom in metodami delovanja društva. Člani in članice društva so državljani in državljanke
katerekoli države in osebe brez državljanstva pod enakimi pogoji.
10. člen
Pravice članov in članic so:
- da volijo in so izvoljeni v organe društva,
- da sodelujejo pri delu in dejavnostih društva,
- da uporabljajo dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu znotraj društva,
- da od društva prejemajo materiale in dokumente, potrebne za svoje delo znotraj društva.
Dolžnosti članic in članov so da:
- delujejo v skladu s tem statutom in drugimi akti in sklepi organov društva,
- plačujejo članarino v skladu s sklepom zbora članic in članov društva,
- aktivno sodelujejo pri dejavnostih društva.
11. člen
Članstvo v društvu preneha:
- s prostovoljnim pisnim izstopom; član oz. članica izstopno izjavo poda upravnemu odboru,
- s črtanjem, če ne plačuje članarine, po predhodnem opominu; o črtanju odloča upravni
odbor in
- z izključitvijo iz članstva.
Upravni odbor društva lahko z dvotretjinsko večino prisotnih članov in članic disciplinski
komisiji predlaga izključitev posameznega člana oz. članice, če ugotovi, da članica ali član ne
upošteva določil tega statuta. Pred izključitvijo bo disciplinska komisija članico oz. člana pisno
obvestila o vzrokih in dala članici oz. članu možnost ustne ali pisne predstavitve svojega primera
na naslednjem zasedanju komisije. Član oz. članica ali upravni odbor se lahko na odločitev
disciplinske komisije pritožita na zboru članic in članov, ki lahko pritožbi ugodi z dvotretjinsko
večino glasov prisotnih članic in članov.
12. člen
Društvo svoje dejavnosti opravlja predvsem preko prostovoljnega dela in prostovoljcev ter
prostovoljk, ki delo opravljajo po svobodni odločitvi in brez plačila.
Osebni prejemki ostalih posameznikov in posameznic iz naslova delovanja v društvu se
opredelijo v posameznem aktu društva in ne smejo biti višji kot je to določeno z zakonom in
kolektivno pogodbo za področje socialnega varstva.
IV. ORGANI DRUŠTVA
13. člen
Društvo je sestavljeno iz naslednjih organov:
- zbor članic in članov
- upravni odbor,
- strokovni svet
- nadzorni odbor,
- disciplinska komisija.
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14. člen
Zbor članic in članov
Zbor članic in članov je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi članice in člani.
Zbor članic in članov je lahko reden in izreden.
Redni zbor članic in članov sklicuje upravni odbor s sklepom enkrat letno.
Izredni zbor članic in članov pa sklicuje upravni odbor s sklepom po potrebi. Izredni zbor članic
in članov sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.
Tako redni, kot izredni zbor članic in članov lahko skliče tudi zastopnik društva ali petina vseh
članic in članov in lahko potekata tudi korespondenčno.
Organe društva se izvoli na zboru članic in članov.
15. člen
O sklicu zbora članic in članov in predloženem dnevnem redu morajo biti člani in članice društva
seznanjeni najmanj 7 dni pred sklicem.
Zbor članic in članov je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članic in članov.
Če zbor članic in članov ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je
zbor članic in članov sklepčen, če je prisotnih najmanj 5 članic oz. članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se zbor članic in članov na zasedanju odloči za tajni
način glasovanja.
16. člen
Naloge zbora članic in članov:
- sprejema statut, njegove spremembe in dopolnitve ter druge splošne akte;
- sprejema poročilo o delovanju in finančno poročilo, ki ju poda upravni odbor;
- sprejema načrt dela in proračun za naslednje leto;
- voli upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo;
- odloča o ustanovitvi in ukinitvi sekcij;
- obravnava in sprejema predloge in sklepe, ki jih predložijo upravni odbor ali člani oz.
članice;
- voli delovno predsedstvo;
- sklepa o dnevnem redu;
- odloča o pritožbah ter dokončno odloča o izključitvi iz članstva;
- sklepa o prenehanju društva;
- določa višino članarine za člane in članice;
O delu zbora članic in članov se vodi zapisnik, ki ga podpiše predsednik, zapisnikar in dva
overitelja.
17. člen
Upravni odbor
Upravni odbor je izvršilni organ zbora članic in članov, ki opravlja organizacijska, strokovnotehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članic in članov po
programu in sklepih sprejetih na zboru članic in članov.
Upravni odbor šteje od štiri do šest članov oz. članic, pri čemer se v največji možni meri spoštuje
načelo enakopravne zastopanosti spolov. Sestavljajo ga predsednik upravnega odbora, sekretar in
blagajnik ter od eden do trije izvoljeni člani in članice.
Upravni odbor se sestaja po potrebi. Zaseda lahko tudi korespondenčno.
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18. člen
Naloge upravnega odbora so da:
- izvršuje sklepe zbora članic in članov;
- predlaga finančni načrt in njegovo uresničevanje;
- pripravi predlog programa dela;
- po sklepu zbora članic in članov ustanavlja ali ukinja sekcije;
- organizira delo organov društva in koordinira delo sekcij in članic oz. članov;
- sprejema nove člane in članice;
- sprejema odstopne izjave članic in članov;
- odloča o črtanju članov in članic;
- spremlja program dela in njegovo uresničevanje;
- obvešča članstvo in javnost o delu društva;
- usklajuje in spremlja izvajanje namenov in ciljev društva;
- določa podpisnike finančne dokumentacije;
- imenuje občasne odbore in komisije;
- zboru članici in članov predloži poročilo o delu in finančno poročilo;
- upravlja s premoženjem društva
- v primeru prenehanja funkcije enega ali več izvoljenih članov v organe društva, upravni
odbor skliče izredni zbor članic in članov, kjer se izvedejo nadomestne volitve.
19. člen
Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje članica oz. član upravnega odbora. Seje upravnega
odbora vodi predsednik upravnega odbora.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih polovica članov oz. članic in predsednik
društva. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru neodločenega izida
glasovanja, se glasovanje ponovi.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov,
članic in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani in članice komisije so lahko le člani in
članice društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko
upravni odbor povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.
Mandatna doba upravnega odbora je dve leti.
20. člen
Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so načini dela društva, organizirane po interesnem
principu članov in članic društva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov in članic
društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delovati v skladu s statutom društva.
Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.
21. člen
Strokovni svet
Strokovni svet je posvetovalno telo društva, ki daje mnenja k programom, jih spremlja in
strokovno vodi.
Strokovni svet sestavljajo najmanj trije priznani strokovnjaki ali strokovnjakinje na področju
psihosocialne pomoči, socialnega dela, zdravstva, družbenih ved in aktivizma.
Člane strokovnega sveta imenuje ali razreši občni zbor na predlog upravnega odbora do preklica
oziroma zamenjave.
Sklicuje se po potrebi ali na podlagi zahtev ostalih organov društva. Strokovni svet je sklepčen in
njegovi sklepi so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana oz. članici; sklepi so sprejeti z
navadno večino.
Člani strokovnega sveta so lahko hkrati tudi člani drugih organov društva.
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22. člen
Nadzorni odbor
Nadzorni odbor je organ zbora članic in članov. Nadzoruje in pregleduje:
- poslovanje organov društva,
- smotrnost in zakonitost poslovanja društva in
- finančno in materialno poslovanje društva.
Naloga nadzornega odbora je, da poda letno oceno ali so bili presežki dohodkov, doseženi s
pridobitnimi nalogami, uporabljeni za nepridobitne naloge in nepridobitni namen.
Nadzorni odbor šteje tri člane oz. članice, med katerimi je en predsednik, ki ga izmed sebe
izvolijo članice in člani. Nadzorni odbor za svoje delo odgovarja zboru članic in članov, njegova
mandatna doba pa je dve leti. Član oz. članica nadzornega odbora ne more biti obenem članica
oz. član drugega organa društva. Sklepčnost je dosežena, če so prisotni vsi članice in člani,
veljavne sklepe pa sprejema, če zanje glasuje večina članov in članic. Nadzorni odbor se sestaja
po potrebi in najmanj enkrat letno. Zaseda lahko tudi korespondenčno.
23. člen
Disciplinska komisija
Disciplinska komisija je disciplinski organ društva. Obravnava kršitve pravil delovanja s strani
članov, članic in organov društva ter izreka ukrepe. Sestavljajo jo trije člani oz. članice, od
katerih je en predsednik, ki ga članice in člani izvolijo izmed sebe. Mandatna doba je dve leti.
Član oz. članica disciplinske komisije ne more biti obenem članica oz. član drugega organa
društva. Sklepčnost je dosežena, če so prisotni vsi člani in članice, veljavne sklepe pa sprejema,
če zanje glasuje večina članov in članic. Disciplinska komisija se ravna po določilih
disciplinskega pravilnika, ki ga sprejme zbor članic in članov. Zaseda lahko tudi korespondenčno.
24. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče
disciplinska komisija so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na zbor članic in
članov, ki deluje kot drugostopenjski organ.
25. člen
Predsednik društva
Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v
državi in tujini.
Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli zbor članic in članov.
Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije.
Mandatna doba predsednika društva je dve leti.
26. člen
Sekretar društva
Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
društva skrbi sekretar društva, ki ga izvoli zbor članic in članov. V primeru odsotnosti
predsednika opravlja njegovo funkcijo sekretar društva.
Mandatna doba sekretarja društva je dve leti.
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V. FINANČNO MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA
27. člen
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev in sponzorjev,
- iz javnih sredstev in
- iz drugih virov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katere je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane in članice je nična.
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih
sprejme zbor članic in članov. Na rednem zboru članic in članov članice in člani vsako leto
obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.
28. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik društva. Finančno in materialno poslovanje
mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik vodi finančno in materialno
poslovanje v skladu s pravilnikom o finančno-materialnem poslovanju v katerem društvo tudi
določi način vodenja in izkazovanja finančno materialnega poslovanja društva, ki mora biti v
skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo ima svoj transakcijski račun.
29. člen
Delo blagajnika je dostopno članom in članicam društva.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko najame društvo finančnega strokovnjaka
v skladu z veljavno zakonodajo.
30. člen
Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno
knjigo.
Premično in nepremično premoženje se lahko odtuji le na podlagi sklepa zbora članic in članov.
31. člen
Društvo ima tudi podporne članice in člane.
Naziv podpornega člana oz. podporne članice lahko dobi nečlan oz. nečlanica, ki:
1. s svojim delom aktivno podpira uresničevanje namenov in ciljev društva;
2. plača podporno članarino;
Višino podporne članarine določi zbor članic in članov. Naziv podpornega člana oz. članice
podeljuje upravni odbor na predlog članov in članic društva. Podporni članice in člani imajo vse
pravice iz članstva razen pravice odločanja.
32. člen
Društvo ima tudi častne članice in člane.
Naziv častnega člana oz. častne članice lahko dobi član ali članica društva ki ima posebne
zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Naziv častnega člana oz. častne članice društva lahko
društvo podeli tudi nečlanu ali nečlanici. Naziv častnega člana oz. častne članice podeljuje
upravni odbor na predlog članov in članic društva. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana
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oz. častne članice, ni članica oz. član društva nima pravice odločanja. Naziv častne članice oz.
častnega člana se lahko podeli tudi posmrtno.
33. člen
Društvo ima lahko tudi donatorje in sponzorje. Donatorji in sponzorji so lahko fizične ali pravne
osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Donatorji in sponzorji lahko
sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora članic in članov, nimajo pa pravice odločanja.
VI. PRENEHANJE DRUŠTVA
35. člen
Društvo lahko preneha:
- po samem zakonu,
- po sklepu zbora članic in članov.
V primeru prenehanja, po poravnavi vseh obveznosti, društvo prenese premoženje na drugo
nevladno organizacijo ali nepridobitno pravno osebo javnega prava, ki ima enak ali podoben
namen. Če društvo preneha po volji članov, v sklepu zbora članic in članov o prenehanju društva
določi ime nevladne organizacije oziroma nepridobitne pravne osebe javnega prava, na katero se
prenese njegovo premoženje.
Če društvo pridobi status humanitarne organizacije in ga nato izgubi, se morebitna neporabljena
javna sredstva, ki jih je pridobilo na podlagi tega statusa, v ustreznih deležih prenesejo na
financerje, ki so jih organizaciji dodelili.
IX. KONČNE DOLOČBE
36. člen
Spremembe ali dopolnitve tega statuta lahko predlagajo upravni odbor in sekcije društva,
sprejemajo pa se na rednem ali izrednem zboru članic in članov. Spremembe ali dopolnitve tega
statuta se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov in članic.
37. člen
Ta statut prične veljati, ko ga sprejme ustanovni zbor članic in članov, uporablja pa se ga, ko ga
potrdi organ, pristojen za registracijo društev.

Ljubljana, 27.06.2019

Andrej Pišl
predsednik društva
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