Na osnovi 4., 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS61/06, 58/09,39/2011) je
Skupščina Društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije – TRS dne 30.1.2012 sprejela
ter 17.03.2012, 17.03.2013, 26.10.2013 in 28.03.2015 spremenila naslednji temeljni akt
STATUT D R U Š T V A
GIBANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ SLOVENIJE - TRS
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen
Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije- TRS (v nadaljevanju: Gibanje TRS) je
samostojna, prostovoljna, nepolitična in nepridobitna organizacija, ki združuje, vključuje in
povezuje fizične in pravne osebe, ki si bodo prizadevale za uresničevanje skupnih
interesov, vizije, poslanstva in koncepta delovanja TRS.
Vizija Gibanja TRS je izboljšanje blaginje vseh ljudi in ekosistemov, ohranjanje in varovanje
okolja, narave in javnega dobra, varstvo in trajnostno rabo naravnih dobrin ter širjenje
solidarnosti, pravičnosti, družbene strpnosti in odgovornosti.
Poslanstvo Gibanja TRS je prizadevanje za zagotavljanje boljše kakovosti življenja
prihodnjim rodovom in povečanje blaginje vseh ljudi v Sloveniji.
Koncept Gibanja TRS je povezovanje in sodelovanje različnih potencialov Slovenije, njenih
regij in prebivalcev za trajnostni razvojni Slovenije, ki jih druži tudi ohranjanje in varstvo
okolja.
2. člen
Izrazi v tem Statutu, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, se
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3.člen
Gibanje TRSje pravna oseba zasebnega prava. Pravno osebnost pridobi z vpisom v register
društev. Zastopa ga predsednik.
Gibanje TRS deluje javno, za kar je odgovoren predsednik, ki je pooblaščen za dajanje
informacij zvezi z delom Gibanja TRS. Predsednik oziroma predsednica lahko to nalogo
prenese s pisnim pooblastilom.

4. člen
Društvo odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
5. člen
Gibanje TRS ima pečat pravokotne zasnove v zelenem odtisu. Na pečatu jez velikimi črkami
izpisana kratica Gibanja TRS - »TRS«. Na njegovi levi strani je z majhnimi črkami izpisano
besedilo »Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije«, pod katerim se nahaja številka
pečata (1 ali 2) in naslov društva sestavljen iz naslednjih elementov: ulica, hišna številka
ter pošta.
II. IME IN SEDEŽ
6.člen
Ime društva je: Društvo Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije-TRS, skrajšano ime društva:
Društvo Gibanje TRS. Sedež društva je v Ljubljani.
III. NAMEN DELOVANJA
7.člen
Namen Društva Gibanje TRS je ustvariti pozitivno klimo sodelovanja in povezovati
posameznike, nevladne organizacije, interesne skupine, civilno družbo in drugo javnost s
skupnim motivom povečanja blaginje naših ljudi in Slovenijo trajnostno narediti bolj varno,
zdravo in prijazno za bivanje, delo in sprostitev, ozaveščanje javnosti in izvajanje projektov
v zvezi z namenom in cilji delovanja.
IV. CILJI IN NALOGE DRUŠTVA
8.člen
Cilji Gibanja TRS so opredeljeni v Trajnostnem dogovoru, ki je priloga tega Statuta.
Za doseganje svojih ciljev opravljajo člani Gibanja TRS naslednje dejavnosti:





so dejaven nosilec in zagovornik paradigme sonaravnega, vzajemnega, odgovornega,
medgeneracijsko skladnejšega in trajno vzdržnega razvoja;
obveščajo člane o dogajanjih, pomembnih za njihovo ozaveščanje in informiranost;
izvajajo in organizirajo akcije ozaveščanja javnosti o pomenu projektov Društva
Gibanje TRS;
predlagajo rešitve za doseganje trajnostne vizije prihodnosti ter varstva in ohranjanja
okolja pristojnim lokalnim in državnim organom.

Naloge Gibanja TRS:







aktivno soustvarjanje trajnostne vizije prihodnosti Slovenije in kot član civilne družbe
sooblikovanje strategije razvoja države;
udejanjanje pravice javnosti do obveščenosti o pomenu trajnostno naravnane kakovosti
življenja in bivanja;
aktivno sodelovanje pri oblikovanju vseh predlogov in pri sprejemanju odločitev v
lokalni skupnosti in na ravni države;
aktivno sodelovanje z drugimi družbenimi dejavniki za uveljavitev koncepta
trajnostnega razvoja ter varstva in ohranjanja okolja;
zavzemanje za spoštovanje obče človeških vrednot in doseganje višje stopnje
demokratične kulture in etičnosti;
sodelovanje z drugimi sorodnimi organizacijami in skupinami doma in v tujini;

Vse naloge iz prejšnjega odstavka se za člane opravljajo na nepridobitni podlagi.
V. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA
9. člen
Evidenco članstva vodi tajnik oziroma tajnica Gibanja TRS.
Vodenje evidence lahko podrobneje uredi Izvršilni odbor s posebnim pravilnikom.
10. člen
Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.
Če se v društvo včlani mladoletna oseba do dopolnjenega sedmega leta starosti ali oseba, ki
nima opravilne sposobnosti, podpiše pristopno izjavo njen zakoniti zastopnik. Za osebo od
sedmega leta do dopolnjenega 15 leta starosti mora zakoniti zastopnik pred njenim
vstopom v društvo podati pisno soglasje.
Vsakdo, ki sprejme Statut Gibanja TRS in podpiše pristopno izjavo lahko postane član
društva. Na podlagi pristopne izjave se vpiše v evidenco članstva.
Mladoletni člani društva imajo enake pravice in dolžnosti kot polnoletni člani društva,
vendar pa ne morejo biti izvoljeni v organe društva.
11. člen
Članstvo v Gibanju TRS je prostovoljno. Članstvo v društvu preneha z izstopom, z
izključitvijo zaradi neizpolnjevanja pravic in dolžnosti, določenih v tem statutu, z
neplačevanjem članarine več kot dve leti, s smrtjo in s prenehanjem društva.
Član lahko kadarkoli izstopi iz društva, če pošlje Izvršilnemu odboru pisno izstopno izjavo.

12. člen
Za častnega člana društva je lahko imenovan vsak državljan RS ali tuj državljan, ki
pomembno prispeva k razvoju in delu društva. Častni član društva ima enake pravice kot
ostali člani društva. Častni član društva, ki ni tudi član društva, nima pravice odločanja niti
volilne pravice.
Častno priznanje se lahko podeli članu za dolgoletno uspešno opravljanje nalog v zvezi z
delovanjem društva.

V. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI ČLANOV
13. člen
Pravice, dolžnosti in odgovornosti članov so, da:










volijo in so izvoljeni v organe društva
sooblikujejo in uresničujejo program društva
spoštujejo Statut društva
uresničujejo sklepe organov društva
sodelujejo v delu organov društva
varujejo ugled društva
so ambasadorji društva v širšem okolju
spoštujejo in se ravnajo po splošnih etičnih načelih
plačujejo letno članarino
VI. ORGANI
14. člen

Organi Gibanja TRS so: Skupščina, Izvršilni odbor, Nadzorni odbor in Disciplinska komisija.
Mandat predsednika oziroma predsednice društva in ostalih organov društva traja dve leti
z možnostjo trikratne ponovitve, vedno pa se mandat izteče ali začne ob potrditvi novih
predstavnikov ali organov.
Člani organov so odgovorni za vestno opravljanje sprejetih nalog.

15. člen
Društvu predseduje predsednik oziroma predsednica društva, ki ga/jo voli in razrešuje
Skupščina.
Društvo ima podpredsednika oziroma podpredsednico ali največ tri podpredsednike
oziroma podpredsednice ter tajnika oziroma tajnico društva, ki izvaja potrebna
administrativna in ostala pisarniška opravila in opravila po navodilih. Podpredsednik
oziroma podpredsednica društva pomaga predsedniku oziroma predsednici pri opravljanju
dolžnosti in ga/jo nadomešča v primeru odsotnosti. Naloge podpredsednikov oziroma
podpredsednic določi predsednik oziroma predsednica. Pooblastilo za nadomeščanje
predsednika oziroma predsednice je izrecno pisno in časovno omejeno.
16. člen
Predsednik oziroma predsednica društva je zakonit zastopnik društva, ki koordinira in
vodi delo ter poslovanje društva, sklicuje Skupščine in Izvršilni odbor, odgovarja za
zakonitost dela, skrbi za uresničevanje odločitev organov društva. Izvršilnemu odboru in
Skupščini poroča o svojem delu, opravlja druga dela v skladu s predpisi in tem statutom.
V primeru odstopa, prenehanja funkcije ali izglasovane nezaupnice predsedniku ali
predsednici do izvolitve novega predsednika oziroma predsednice to funkcijo opravlja
podpredsednik, ki ga določi Izvršilni odbor, vendar največ za dobo šestih mesecev.
Drugega zastopnika društva po potrebi izvoli oziroma potrdi Izvršilni odbor iz sestava
podpredsednikov oziroma podpredsednic.
Skupščina je najvišji organ Gibanja TRS. Sestavljajo jo vsi člani društva.
17. člen
Skupščina obravnava in sprejema poročila organov društva, voli in razrešuje: predsednika
oziroma predsednico društva, podpredsednike oziroma podpredsednice, člane Izvršilnega
odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije.
Skupščina sprejema letno poročilo, statut ter njegove spremembe in dopolnitve ter odloča
o drugih zadevah, pomembnih za delo društva. Nižje akte sprejema Izvršilni odbor.
18. člen
Skupščino skliče predsednik oziroma predsednica ali podpredsednik oziroma
podpredsednica, ki ga/jo nadomešča, najmanj enkrat letno. Vabilo na sejo z dnevnim
redom se objavi na spletni strani Gibanja TRS, najmanj 14 dni pred dnevom skupščine.

Pobudo za sklic izredne Skupščine lahko pošlje najmanj polovica članov Izvršilnega odbora.
Če predsednik oziroma podpredsednica društva skupščine ne skliče v 14 dneh od prejema
pobude, jo lahko skliče Izvršilni odbor ali ena tretjina članov društva, lahko pa tudi
Nadzorni odbor.
Enako ravnajo organi, če predsedniku zahteve ni mogoče vročiti v 14 dneh.
Skupščina na izredni seji razpravlja in sklepa le o zadevi, zaradi katere je sklicana.
19. člen
Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotnih vsaj polovica članov društva, vpisanih v
evidenco članstva. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih članov, vpisanih v
evidenco članstva.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani pred samim glasovanjem odločijo za tajni
način glasovanja.
Če ob uri, določeni za začetek seje, ni prisotno zadostno število rednih članov, se počaka 30
minut in nato začne z delom. V tem primeru so sklepi veljavni, če je prisotnih najmanj
trideset članov društva.
20. člen
Izvršilni odbor gibanje TRS (v nadaljevanju IO) sestavljajo predsednik oz. predsednica
in največ trije podpredsedniki oz. podpredsednice in najmanj 5 ter največ 8 izvoljenih
članov. Tako je najmanjša sestava Izvršilnega odbora 9 članov in največja 12 članov. Delo
tajnika lahko prevzame kdo izmed članov Izvršilnega odbora, ali pa se imenuje tajnik iz
članstva vendar izven sestava članov Izvršilnega odbora, vendar v tem primeru tajnik nima
glasovalne pravice.
Za svoje delo je Izvršilni odbor odgovoren Skupščini društva.
Izvršilni odbor določi tematska področja delovanja podpredsednikov oz. podpredsednic
društva glede na trenutne potrebe in aktivnosti.
21. člen
Izvršilni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična
dela ter vodi delo društva. Izvršilni odbor med dvema sejama Skupščine po programu in
sklepih, sprejetih na Skupščini, imenuje in razrešuje tajnika in blagajnika, redno spremlja
dejavnost društva, skrbi za uresničitev sklepov Skupščine, določa višino članarine, predlaga
Skupščini statusne spremembe in druge spremembe v organizaciji društva, skrbi za
materialno in finančno poslovanje društva, opravlja tudi druge naloge, potrebne za delo
društva. Izvršilni odbor sprejema spremembo naslova sedeža društva.

Izvršilni odbor sprejema Statutu podrejene akte samostojno ali na predlog organov ali v
sodelovanju drugimi organi Društva Gibanje TRS.
Izvršilni odbor sprejme Pravilnik o konstituiranju Programskega sveta (nadalje PS), v
katerem podrobneje opredeli sestavo PS, njegovo delovanje in naloge. PS je odgovoren IO.
Skupščina ima v razmerju do PS v primerih navzkrižij nadrejeno vlogo na statusnem,
vsebinskem, izvedbenem oziroma na vseh področjih.
22. člen
Izvršilni odbor odloča na sejah, ki jih skliče predsednik oziroma podpredsednica ali njun
pooblaščenec po potrebi, najmanj pa dvakrat letno. Izvršilni odbor veljavno odloča, če je na
seji prisotna vsaj polovica vseh članov. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih
članov. Glasovanje je javno.
23. člen
Na pobudo članov društva se lahko s sklepom Izvršilnega odbora ustanavljajo sekcije,
delovne komisije oziroma druga delovna telesa.
24. člen
Nadzorni odbor (nadalje NO) ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika oziroma
predsednico. Člane NO izvoli Skupščina. Predsednik oziroma podpredsednica sklicuje in
vodi seje ter predlaga dnevni red. NO je sklepčen, če je navzoča večina članov. Odločitev je
sprejeta, če zanjo glasujeta dva od članov.
Nadzorni odbor ima naslednje naloge:







redno spremlja finančno in materialno poslovanje društva,
pregleda letno poročilo društva pred obravnavanjem na skupščini,
opravlja nadzor nad delovanjem društva in izvajanjem nalog, ki jih nalagajo drugi
predpisi,
opravlja nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva in še zlasti
ugotavlja, ali so poslovne knjige vodene primerno in ali so presežki prihodkov nad
odhodki porabljeni za namene in cilje oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti
društva,
pripravi poročilo o svojem delu in ugotovitvah za skupščino.

Člani Nadzornega odbora imajo pravico prisostvovati in sodelovati pri delu vseh organov
društva. Za svoje delo je Nadzorni odbor odgovoren Skupščini. Člani nadzornega odbora
glasujejo po načelu večine.

25. člen
Disciplinska komisija ima tri člane, ki izmed sebe izvolijo predsednika oziroma
predsednico. Člane disciplinske komisije izvoli Skupščina. Disciplinska komisija odloča o
disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. Disciplinska komisija je
sklepčna, če so navzoči vsi trije člani. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasujeta dva člana.
26. člen
Kršitve, ki se obravnavajo na disciplinski komisiji, so:






kršitev določb Statuta in drugih aktov društva,
nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcije v društvu,
neizpolnjevanje sklepov organov društva,
dejanja, ki škodujejo ugledu društva,
neplačevanje članarine.
27. člen

Ukrepi, ki jih lahko izreče Disciplinska komisija so opomin, javni opomin in izključitev iz
članstva.
Zoper sklep Disciplinske komisije ima prizadeti član pravico do pritožbe na Skupščino, kot
drugostopenjski organ.
28. člen
Skupina aktivistov – sestavljajo jo člani društva z namenom organiziranja in izvajanja
akcij in prireditev na terenu v soglasju z izvršilnim odborom in programom Gibanja TRS.
Skupina aktivistov lahko organizira in izvede tudi lastne akcije, v kolikor niso v nasprotju s
programom in delovanjem Gibanja TRS. Člani skupine med seboj izberejo predstavnike za
funkcije v skupini in društvu v soglasju z IO Gibanja TRS. Vstop v skupino aktivistov odobri
predsednik aktivistov.
Skupina aktivistov ima predstavnika v Izvršilnem odboru društva.
Skupina aktivistov ima svojega predsednika oziroma predsednico, podpredsednika
oziroma podpredsednico in tajnika oziroma tajnico.
Delovanje in pristojnosti Skupine aktivistov se lahko podrobneje opredeli s Pravilnikom, ki
ga sprejme skupina, potrdi pa Izvršilni odbor društva.

VII. NAČIN UPRAVLJANJA
29. člen
Gibanje TRS med sejami Skupščine upravlja Izvršilni odbor.
VIII. ZASTOPANJE
30. člen
Gibanje TRS zastopa predsednik društva. Zastopanje je posamično.
IX. FINANCIRANJE IN NAČIN OPRAVLJANJA NADZORA NAD RAZPOLAGANJEM S
PREMOŽENJEM TER NAD FINANČNIM IN MATERIALNIM POSLOVANJEM
31. člen
Materialno in finančno poslovanje društva mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in
načeli, ki veljajo za društva.
32. člen
Viri sredstev društva so članarina članov, darila, volila, sredstva, pridobljena iz javnih
proračunskih ali drugih sredstev, prispevki donatorjev, sponzorjev in drugi prihodki.
33. člen
Premoženje društva predstavlja vse nepremično in premično premoženje, ki je po
standardih za društva vpisano kot premoženje društva oziroma je vpisano v zemljiški knjigi
pristojnega sodišča ter denarna in druga sredstva, ki jih Gibanje TRS pridobi.
S premoženjem in finančnimi sredstvi upravlja Izvršilni odbor v skladu s finančnim
načrtom in programom dela društva.
34. člen
Gibanje TRS namenja vse morebitne presežke prihodkov nad odhodki iz svoje dejavnosti za
uresničevanje namena in ciljev Gibanja TRS.
35. člen
Gibanje TRS sestavlja in vodi svojo finančno dokumentacijo in izkazuje podatke v skladu z
določbami zakona, ki ureja društva ter veljavnimi računovodskimi standardi po sistemu
enostavnega knjigovodstva.

36. člen
Gibanje TRS finančno posluje skladno s pozitivnimi predpisi.
XI. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELA
37. člen
Delo društva je javno. Gibanje TRS obvešča člane in javnost preko svoje spletne strani ter s
posredovanjem informacij preko sredstev javnega obveščanja.
Obveščanje članov društva in javnosti mora biti pravočasno, objektivno in razumljivo.
38. člen
Širšo javnost Gibanje TRS obvešča tako, da so seje organov društva in njihovih delovnih
teles praviloma javne ter posreduje informacije o programu in delu društva medijem.

XIII. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA
39. člen
Spremembe statuta sprejema skupščina. Za veljavno spremembo statuta mora glasovati
večina navzočih članov. Manjše spremembe lahko sprejme Izvršilni odbor društva.
XIV. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA
40. člen
Društvo Gibanje TRS preneha dogovorno ali na temelju odločb, po volji članov, s statusno
spremembo, s stečajem, na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja in po samem
zakonu.
V primeru prenehanja društva se vse premoženje prenese v last pravni osebi, ki opravlja
sorodno dejavnost.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
41. člen
Evidenca članstva in akti društva morajo biti usklajeni z določbami tega statuta najpozneje
v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi.
42. člen
Ta statut začne veljati z dnem, ko ga sprejme Skupščina. Objavi se na spletni strani Gibanja
TRS.
V Ljubljani, dne 19.03.2016
Predsednica Društva Gibanje za trajnostni razvoj Slovenije - TRS
Lara Jankovič

