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Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) in Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 58/09 – ZDru-1A in Uradni list 39/2011 – ZDru-
1B), je Zbor članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije, na ustanovni seji  14.01.2011, in na 
podlagi sklepa Izvršilnega odbora Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije  03.03.2017, na Zboru 
članov Društva za sistemsko psihoterapijo dne 21.03.2017 ter dopolnitvijo spremembe na Zboru 
članov Društva  dne 27.1.2022 sprejel naslednji statut in spremembe statuta ter njegove dopolnitve: 
 
 

STATUT 
DRUŠTVA ZA SISTEMSKO PSIHOTERAPIJO SLOVENIJE 

 
 

I. TEMELJNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

S tem statutom se za Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije (v nadaljevanju: Društvo) urejajo: 
 

1. Temeljne določbe - namen in cilji delovanja Društva, 
2. Statusne določbe: 

a) ime in sedež Društva, 
b) pečat Društva, 
c) zastopanje, predstavljanje in podpisovanje, 

3. Dejavnost in naloge Društva, 
4. Pogoji in način včlanjevanja v Društvo ter prenehanje članstva v Društvu, 
5. Pravice in obveznosti članov Društva, 
6. Način upravljanja društva, zastopanje in organi Društva: 

a) Zbor članov, 
b) Predsednik Društva, 
c) Podpredsednik Društva, 
d) Izvršni odbor, 
e) Nadzorni odbor, 
f) Disciplinska komisija. 

7. Financiranje Društva in način izvajanja nadzora nad razpolaganjem s premoženjem Društva 
ter nad finančnim in materialnim poslovanjem Društva, 

8. Način zagotavljanja javnosti delovanja Društva, 
9. Način sprejemanja sprememb in dopolnitev statuta Društva, 
10. Način prenehanja Društva in razpolaganje s premoženjem v primeru prenehanja delovanja 

Društva, 
11. Končne določbe. 

 
2. člen 

 
Namen in poslanstvo Društva je združevanje sistemskih psihoterapevtov zaradi razvijanja sistemske 
psihoterapije in opravlja dejavnosti na področju sistemske psihoterapije preko: 
  

 organiziranja in izvajanja psihoterapije in psihosocialne pomoči, 
 izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja sodelovanje z drugimi podobnimi 

organizacijami, 
 raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju psihoterapije, 
 specialistične zunaj bolnišnične dejavnosti – sistemska psihoterapija, 
 izdajanje knjig, revij in druge periodike. 
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3. člen 
 
Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije se poleg osnovne dejavnosti iz 2. člena ukvarja še s 
pridobitno dejavnostjo, v povezavi z nameni in cilji Društva, pod pogoji iz Zakona o društvih kot 
dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti Društva.  
Dopolnilne dejavnosti Društva so (v nadaljevanju: SKD): 

- predavanja - P 85.600 
- organizacija kongresov, seminarjev, strokovnih simpozijev – N 82.300,  
- izdajanje publikacij, letakov – J 58.140,  
- izdajanje knjig, periodike in drugo založništvo – J 58.110  
- organiziranje in izvajanje sistemske psihoterapije in psihosocialne pomoči v Centrih za 

psihoterapijo, na domovih klientov, v zasebnih ordinacijah – Q 86.909, 
- drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje – P 85.590, 
- raziskovalne in razvojne dejavnosti na področju sistemske psihoterapije – S 94.120, 

V primeru presežkov prihodkov nad odhodki iz vseh dejavnosti in drugih virov Društvo (za sistemsko 
psihoterapijo) presežke  trajno namenja za uresničevanje  svojega namena in ciljev in za dejanske 
stroške, povezane z izvajanjem  naštetih dejavnosti Društva, tudi za redne zaposlitve v Društvu. 
 
 

II. STATUSNE DOLOČBE 
 

Ime in sedež Društva 
 

4. člen 
 

Pobuda za ustanovitev Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije se je zaključila s sprejemom 
sklepa iniciativnega odbora o ustanovitvi navedenega Društva ter s predlogom tega statuta, ki je bil 
potrjen in sprejet na seji Zbora članov dne 14.1.2011, njegove spremembe pa na Zboru članov Društva 
dne 27.1.2022.  
 

5. člen 
 
Ime društva je: Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije (skrajšano DSP).  
 
Sedež Društva je: Ljubljana. 
Sklep o spremembi naslova sedeža Društva sprejme Izvršilni odbor. 
Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije je pravna oseba zasebnega prava, status ima od  
ustanovitve Društva za sistemsko psihoterapijo dalje in ga nadaljuje tudi po spremembi sedeža z 
vpisom v register Upravne enote Ljubljana. 
 
Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije je samostojno in nepridobitno združenje, s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, kot jih določa Zakon o društvih (v nadaljevanju Zakon). 
 

6. člen 
 

Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije je pravna oseba zasebnega prava in ima v pravnem 
prometu vsa pooblastila ter posluje v svojem imenu in za svoj račun. Društvo deluje na območju 
Slovenije.  
 

7. člen 
 

Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije lahko spremeni ime ali sedež s sklepom Zbora članov. 
Sprememba imena ali sedeža se mora vpisati v pristojni register. 
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 Pečat Društva 
 

8. člen 
 

Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije ima svoj znak (logotip) in pečat. Pečat društva je okrogle 

oblike, premera 5 cm, po sredini pečata so simboli reke življenja, korakov proti rešitvi, soncu, ob 

krožnici v zunanjem robu je napis: Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije. 

 
Za uporabo in hranjenje pečata je odgovoren predsednik Društva. 
 

Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje 
 

9. člen 
 

Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije zastopa in predstavlja predsednik Društva. Predsednik 
Društva podpisuje vse uradne dokumente društva, izstavljene račune in finančne listine.  
 

10. člen 
 

V primeru  odsotnosti predsednika Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije v 8. členu navedene 
dokumente podpisuje podpredsednik Društva in Društvo tudi zastopa ter predstavlja. 
 
Društvo se bo v skladu  z Zakonom o društvih RS včlanilo v Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo 
(SKZP), v Evropsko zvezo za psihoterapijo (EAP) in druge organizacije  (društva, zveze in podobno), 
pod pogojem, da dejavnosti teh organizacij niso v nasprotju s statutom tega Društva. 
 
Društvo lahko dejavnosti razširi ali spremeni na podlagi sklepa Zbora članov v obliki sprememb ali 
dopolnitev statuta (aneksov). Sprememba dejavnosti se mora predložiti v pristojni register Upravne 
enote. 
 
 

III. DEJAVNOSTI IN NALOGE DRUŠTVA 
 

11. člen 
 

Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije je samostojno in nepridobitno združenje, ki je 
ustanovljeno za uresničevanje skupnih interesov ustanoviteljev in vseh kasneje včlanjenih. V okviru 
predmeta delovanja Društva opravlja Društvo nepridobitne dejavnosti na področju sistemske 
psihoterapije, kakor sledi: (taksativno naštejemo vse dejavnosti) 

 
- združevanje sistemskih psihoterapevtov in povezovanje s psihoterapevti drugih pristopov,  
- vključevanje in aktivno sodelovanje s SKZP – Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo,  
- mednarodno sodelovanje,  
- sodelovanje v postopkih za podeljevanje evropske diplome iz akreditacija za EDP v okviru EAP,  
- sodelovanje pri organizaciji strokovnih in znanstvenih srečanj psihoterapevtov,  
- sodelovanje v uredniškem odboru revije Kairos,  
- sodelovanje pri pripravi Zakona o psihoterapevtski dejavnosti v Sloveniji,  
- sodelovanje pri ustanavljanju Zbornice psihoterapevtov,  
- imenovanje supervizorjev in učiteljev sistemske psihoterapije,  
- aktivno sodelovanje s Slovenskim inštitutom za psihoterapijo in z Enoto za sistemsko psihoterapijo v   
  okviru tega inštituta,  
- sodelovanje pri organizaciji izobraževanja psihoterapevtov iz sistemskega pristopa,  
- povezovanje z Univerzo Sigmunda Freuda (SFU) na Dunaju in v Ljubljani. 
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 Poslanstvo društva 

 
12. člen 

 
Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije v okviru svoje dejavnosti skrbi za to, da se model 
sistemske psihoterapije kot sistemski model, s pravilnimi teoretičnimi koncepti, pristopom in ustrezno 
terapevtsko prakso, povezuje in integrira v nov sodobni slovenski psihoterapevtski prostor. Sistemska 
paradigma razvija tako metateorije kakor specifične ožje teorije, svojo prakso in učinkovit sistem 
usposabljanja terapevtov.  
 
 

IV. POGOJI IN NAČIN VČLANJEVANJA TER PRENEHANJE ČLANSTVA 
 

13. člen 
 

Članstvo v Društvu za sistemsko psihoterapijo Slovenije je osebno in prostovoljno. Ob vstopu v 
Društvo je vsak nov član dolžan plačati članarino. Letno članarino se določi na letni seji Izvršilnega 
odbora in potrdi na letnem Zboru članov. 
Članstvo se izkazuje s podpisano pristopno izjavo, ki ga sprejme v vednost Izvršilni odbor, Zbor 
članov pa je na redni skupščini s članstvom seznanjen. S pristopno izjavo oseba sprejme tudi statut 
Društva. Pristopno izjavo se lahko vsako leto obnavlja z obnovljeno pristopno izjavo. Članstvo se 
smatra za obnovljeno, ko član  plača tudi članarino za tekoče leto. 
V članstvo Društva se lahko pristopa vsak čas. Vsaka zainteresirana polnoletna fizična sama ali pravna 
oseba preko svojega pooblaščenca, podpiše pristopno izjavo k članstvu v Društvu. Pravno osebo 
zastopa v organih Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije en pooblaščenec oz. zastopnik te 
pravne osebe, ki aktivno sodeluje pri upravljanju Društva z enim glasom.  
Članstvo v Društvu preneha: 

- s prostovoljnim izstopom s podpisano izstopno izjavo člana oz. s podpisano izstopno izjavo 
pooblaščenca  pravne osebe, ki jo naslovi na Zbor  članov Društva in pošlje  na sedež Društva, 

- na podlagi smrti člana ali prenehanja pravne osebe, 
- z izključitvijo, po sklepu Disciplinske komisije, kar potrdi Izvršilni odbor, zlasti ob 

dvakratnem zaporednem neplačilu letne članarine.  
 
 

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ČLANOV 
 

14. člen 
 
Pravice in dolžnosti članov so: 

- da spoštujejo statut društva, 
- da uresničujejo sklepe organov društva, 
- da podajajo predloge, pobude in mnenja, 
- da sooblikujejo in uresničujejo program društva, 
- da redno plačujejo članarino, 
- da volijo, so izvoljeni ter na podlagi tega delujejo v organih društva. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. NAČIN UPRAVLJANJA DRUŠTVA IN ORGANI DRUŠTVA 
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15. člen 

 
Za upravljanje Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije skrbijo organi, ki so določeni s tem 
statutom. 
 
 
Organi Društva so: 
 

1. Zbor članov 
2. Predsednik Društva 
3. Podpredsednik Društva 
4. Izvršilni odbor 
5. Nadzorni odbor 
6. Disciplinska komisija 

 
   Zbor članov 

 
16. člen 

 
Najpomembnejše odločitve sprejema in o njih odloča Zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani Društva 
za sistemsko psihoterapijo Slovenije. Sestaja se najmanj enkrat letno na letni seji Zbora članov 
Društva. 
 

17. člen 
 

Zbor članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije ima naslednje pristojnosti: 
- sprejema temeljni akt Društva in njegove spremembe in dopolnitve v obliki aneksov, 
- sprejme Pravilnik o finančnem poslovanju,  
- seznanja se z novimi člani ter prenehanjem članstva v Društvu, 
- voli in razrešuje predsednika Društva, 
- voli in razrešuje Nadzorni odbor, 
- voli in razrešuje Izvršilni odbor, 
- voli in imenuje Disciplinsko komisijo Društva, 
- sprejema letni program dela Društva in zaključno poslovno ter finančno poročilo Društva, 
- odloča o prenehanju Društva, 
- odloča o premoženju Društva, 
- odloča o višini članarine, 
- obravnava poročila organov Društva, 
- odloča o drugih najpomembnejših zadevah Društva. 

 
18. člen 

 
Zbor članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije veljavno razpravlja in odloča na sejah, če je 
na seji navzočih več kot polovica vseh članov. 
  
Redni Zbor članov sklicuje in vodi predsednik Društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik 
Društva. 
 
Predsednik Društva začne ob določeni uri sejo Zbora članov. Če ugotovi, da ni navzočih več kot 
polovica vseh članov, preloži začetek seje za trideset minut. Po preteku tega časa je Zbor članov 
sklepčen, če je na seji navzočih vsaj pet članov Društva..  
 
Zbor članov svoje sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov društva.  
 

19. člen 
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Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov  skliče predsednik Društva po potrebi 
oziroma najmanj enkrat letno. Zbor članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije  veljavno  
razpravlja in odloča na sejah, če je na seji  navzočih več kot polovica  vseh članov. Zbor članov svoje 
sklepe  sprejema  z večino  glasov prisotnih članov Društva. 
 
Seje sklicuje in vodi predsednik Društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik Društva.  
O sklicu Zbora članov in s predloženim dnevnim redom morajo biti člani seznanjeni najmanj osem dni 
pred sklicem. 
 
Zbor članov odpre predsednik Društva, ko ugotovi sklepčnost, prebere dnevni red seje, ki ga navzoči z 
večino glasov navzočih potrdijo, potem, ko so ga  morebiti dopolnili ali spremenili  na predlog 
navzočih članov Društva; predsednik nato da pobudo za izvolitev Delovnega predsedstva seje Zbora 
članov, ki je tričlansko. 
 
Izmed treh članov se izvoli predsednika Delovnega predsedstva, ki v nadalje vodi Zbor članov do 
zaključka in na začetku predlaga navzočim, da izberejo izmed navzočih članov zapisnikarja in dva 
overovatelja zapisnika, ki tudi podpišeta zapisnik.  
 
Izredna seja se skliče v zadevah izrednega pomena za Društvo. Predsednik Društva mora sklicati 
izredno sejo Zbora članov, če to zahteva najmanj petina članov Društva ali Nadzorni odbor ali 
Izvršilni odbor, v roku treh dni po dani pobudi. Če predsednik Društva odkloni sklic, skliče sejo 
najstarejši član izmed petine članov ali predsednik Nadzornega odbora ali predsednik Izvršilnega 
odbora. 
 
O nujnih zadevah, ki pa niso posebnega pomena za delovanje Društva, se lahko odloča in sklepa tudi 
korespondenčno, po elektronski pošti, pri tem se smiselno uporablja določbe tega statuta. 
 
 

 
Predsednik in podpredsednik Društva 

 
20. člen 

 
Predsednik Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije organizira in vodi delo in poslovanje 
Društva, predstavlja in zastopa Društvo v pravnem prometu in je odgovoren za zakonitost in 
strokovnost dela Društva. 
 
 

21. člen 
 

Predsednik Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije opravlja naslednje naloge: 
- vodi poslovanje Društva, 
- vodi strokovno programsko delo Društva, 
- sklicuje  Zbor članov, 
- izvršuje odločitve in sklepe, ki jih sprejme Zbor članov ali Izvršilni odbor ali Nadzorni odbor, 
- pripravlja predlog finančnega in poslovnega plana in vse posamične odločitve v zvezi z 

njegovo izvršitvijo in daje o njih mnenje in predloge, 
- skrbi za zakonitost dela Društva, 
- skrbi za pravilno materialno poslovanje in ravnanje s premoženjem Društva, 
- skrbi za namenskost porabe sredstev Društva, določene z letnim finančnim planom, 
- najmanj enkrat letno poroča Zboru članov, 
- opravlja druge zadeve v skladu z veljavnimi predpisi in v skladu s tem statutom Društva. 

 
Predsednik Društva je samostojen pri opravljanju poslov in je za svoje delo odgovoren Zboru članov. 
Po svoji funkciji je član Izvršilnega odbora in na njem enakopravno glasuje za sprejemanje sklepov. 
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Predsednik Društva daje Izvršilnemu odboru predloge, predlaga tudi blagajnika in način vodenja 
blagajne oziroma finančnega poslovanja. 

22. člen 
 

Predsednika Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije voli in razrešuje Zbor članov. 
 
Predsednik Društva za pomoč pri svojem delu izmed članov izvršilnega odbora društva imenuje in 
razrešuje podpredsednika Društva in o tem seznani Izvršilni odbor in Zbor članov. Podpredsednik 
Društva je odgovoren predsedniku Društva. Podpredsednik Društva ima pristojnosti, ki mu jih pisno, v 
obliki pooblastila, podeli predsednik Društva. Podpredsednik Društva nadomešča predsednika Društva 
v primeru njegove daljše odsotnosti in takrat opravlja naloge, ki jih sicer opravlja predsednik Društva.  
 
Mandat predsednika in podpredsednika Društva  traja štiri leta. Po preteku mandata sta lahko ponovno 
izvoljena  še za en mandat, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. 
 

23. člen 
 

Predsednik Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije je lahko razrešen pred potekom časa, za 
katerega je imenovan. 
 
Zbor članov razreši predsednika Društva v primeru, če: 
- to zahteva sam, 
- če pri svojem delu ne ravna po zakonu ali statutu ali neutemeljeno ne izvršuje sklepov 

organov Društva ali ravna v nasprotju z njimi, 
- če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči Društvu večjo škodo ali če zanemarja 

ali malomarno opravlja svoje dolžnosti, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje pri 
opravljanju dejavnosti Društva. 

 
   Nadzorni odbor 

 
24. člen 

 
Nadzorstveno funkcijo delovanja Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije opravlja Nadzorni 
odbor. 
 
Nadzorni odbor ima tri člane.  
Nadzorni odbor sestavljajo člani, ki se jih izvoli na seji Zbora članov, na predlog predsednika Društva, 
izmed članov Društva. 
 
Članstvo v Nadzornem odboru in funkcije predsednika Društva in podpredsednika Društva se 
izključujejo. 
 

25. člen 
 

Mandat članov Nadzornega odbora traja štiri leta. Člani Nadzornega odbora so lahko po preteku 
mandata ponovno izvoljeni, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. 
 
Seje Nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik Nadzornega odbora, ki ga člani nadzornega 
odbora izvolijo izmed sebe na svoji prvi seji. 
 
Seje Nadzornega odbora se sklicujejo najmanj enkrat letno oziroma po potrebi. 
 
Člani Nadzornega odbora svoje odločitve sprejemajo z večino glasov navzočih članov. Nadzorni 
odbor lahko sprejema odločitve, če sta na seji navzoča vsaj dva člana Nadzornega odbora. 
 

26. člen 
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Nadzorni odbor ima naslednje naloge: 

- opravlja nadzor nad finančnim poslovanjem Društva in o tem sestavi poročilo za Zbor članov 
najmanj enkrat letno, 

- opravlja nadzor nad razpolaganjem z premoženjem Društva in o tem sestavi poročilo za Zbor 
članov najmanj enkrat letno, 

- v izrednih primerih obravnava vprašanja in zadeve, ki se nanašajo na denarno poslovanje in 
razpolaganje s premoženjem ter o tem seznanja Zbor članov, 

- obravnava in opravlja ostale zadeve iz področja poslovanja Društva. 
Nadzorni odbor je za delo odgovoren Zboru članov. 
 

   Izvršilni odbor 
 

27. člen 
 
Izvršilno funkcijo delovanja društva opravlja Izvršilni odbor. 
 
Izvršilni odbor ima tri člane.  
 
Izvršilni odbor sestavljajo člani, ki se jih izvoli na Zboru članov, na predlog predsednika Društva 
izmed članov Društva. 
 
Predsednik Društva je po svoji funkciji tudi član Izvršilnega odbora in na sejah Izvršilnega odbora  o 
odločitvah in sprejemu sklepov enakopravno glasuje. 
 

28. člen 
 

Mandat članov Izvršilnega odbora traja štiri leta. Člani Izvršilnega odbora so lahko po preteku mandata 
ponovno imenovani, vendar ne več kot dvakrat zaporedoma. 
 
Predsednik Društva je lahko hkrati tudi predsednik Izvršilnega odbora. 
 
Seje Izvršilnega odbora sklicuje in vodi predsednik Izvršilnega odbora najmanj štirikrat letno, oziroma 
po potrebi. 
 
Izvršilni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Člani Izvršilnega odbora 
svoje odločitve sprejemajo z večino glasov navzočih članov.  
 

29. člen 
 

Izvršilni odbor izvršuje odločitve Zbora članov Društva in ima še naslednje naloge: 
- vodi finančno in materialno poslovanje Društva in upravlja s premoženjem Društva, 
- sprejema nove člane Društva, 
- pripravlja spremembe statuta Društva,  
- sprejema akte Društva, ki niso v pristojnosti Zbora članova Društva, 
- v izrednih primerih ukrepa, ko ga na nepravilnosti opozorijo najmanj trije člani Društva ali 

Nadzorni odbor, obravnava vprašanja in zadeve, ki se nanašajo na izvajanje poslanstva 
Društva in njegove naloge, na denarno poslovanje in razpolaganje s premoženjem ter o tem 
seznanja Zbor članov, kateremu predlaga ukrepe, 

- odloča o spremembi naslova sedeža Društva. 
 
Izvršilni odbor je za delo odgovoren Zboru članov. 
 

Disciplinska komisija  
 

30. člen 
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Za disciplinski prekršek članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije se šteje hujše 
nespoštovanje statuta in sklepov organov društva ter vsako drugo ravnanje, ki utegne huje prizadeti 
interese in ugled Društva. 
O prekrških odločajo na prvi stopnji Disciplinska komisija, ki jo izvoli izmed svojih članov Zbor 
članov in ki je sklepčna, če seji Disciplinske komisije prisostvujejo vsi člani Disciplinske 
komisije. 
Sklepi Disciplinske komisije so sprejeti, če glasuje zanje večina navzočih članov Disciplinske 
komisije. 
 

31. člen 
 

Disciplinska komisija Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije ima tri člane.  
Mandatna doba članov komisije je štiri leta.  
Predsednika komisije izvoli Disciplinska komisija na svoji prvi seji izmed svojih članov. 
 
 

32. člen 
Ukrepi disciplinske komisije so: 

1. opomin, 
2. ukor, 
3. izključitev. 

 
33. člen 

 
Vsak član Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije ima pravico do pritožbe na izrečene ukrepe 
Disciplinske komisije. 
 

34. člen 
 

Pritožba se naslovi na Zbor članov in jo je potrebno vložiti v roku osmih dni po prejetem pisnem 
obvestilu Disciplinske komisije.  

 
 

VII. VIRI FINANCIRANJA DRUŠTVA IN NAČIN IZVAJANJA NADZORA NAD 
RAZPOLAGANJEM S PREMOŽENJEM DRUŠTVA TER NAD FINANČNIM IN 

MATERIALNIM POSLOVANJEM DRUŠTVA 
 

35. člen 
 

Premoženje Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije predstavljajo: 
- denarna sredstva, 
- premičnine, 
- nepremičnine. 

 
Premičnine večje vrednosti (nad 100,00 EUR) in nepremičnine se vodijo v inventurni knjigi Društva. 
 

36. člen 
 

Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije lahko pridobiva sredstva za opravljanje dejavnosti in za 
svoje delo tudi iz pridobitne dopolnilne dejavnosti. 

 
 

Prihodki v obliki letne članarine in drugi prihodki Društva (prostovoljni prispevki, prihodki iz 
premičnih stvari in nepremičnin, prispevki donatorjev in sponzorjev, darila in volila, sredstva iz javnih 
razpisov državnih organov in lokalnih skupnosti ter mednarodnih javnih razpisov, sredstva iz drugih 
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virov, pridobljena na način in pod pogoji, določenimi z Zakonom o društvih in tem statutom), se 
porabi za stroške delovanja Društva. 
 

             37. člen 
 

Če Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti za opravljanje svoje dejavnosti. Vsaka delitev premoženja Društva med fizične in pravne 
osebe (člane Društva) je nična. 
Letno finančno poročilo za preteklo poslovno leto mora Društvo oddati do 31. marca tekočega leta na 
Agencijo R Slovenije za javnopravne evidence in storitve, potem, ko je potrjeno na Izvršilnem odboru 
Društva. Potrditi ga je potrebno še na rednem Zboru članov.  
 
Društvo mora podatke o finančno materialnem poslovanju o pridobitni dejavnosti voditi in izkazovati 
ločeno.  
Društvo vodi finančne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva.  
Podrobnejša določila o materialno finančnem poslovanju Društva, v skladu s 26. členom Zakona o 
društvih, Društvo opredeli v Pravilniku o finančnem poslovanju, ki ga sprejme Zbor članov v treh 
mesecih po registraciji Društva oz. tedaj, ko prihodki presegajo letni prihodek od članarine članov 
Društva. 
 
 

          38. člen 
 

Poročilo o poslovanju Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije, ki ga sprejme Zbor članov 
Društva, mora biti sestavljeno v skladu s pravili računovodskega standarda za društva in veljavnimi 
predpisi o računovodstvu.  
 

            39. člen 
 

Javnost finančno materialnega poslovanja je zagotovljena s poročili Zboru članov in z nadzorom 
Nadzornega odbora.  
Vsak član Društva ima pravico do vpogleda v finančno in poslovodsko dokumentacijo. 
O izvajanju finančnega načrta odločata predsednik društva in člani Izvršilnega odbora.  
 
 

       40. člen 
 
O nakupih in odtujitvah nepremičnin in o večjih nakupih in odtujitvah premičnin večje vrednosti 
odloča Zbor članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije, ki s premoženjem tudi upravlja. O 
nakupu in odtujitvi drugih premičnih stvari odloča Izvršilni odbor. Odredbodajalec za upravljanje z 
denarnimi sredstvi je predsednik Društva, ki tudi odpre pri izbrani banki transakcijski račun Društva, 
na katerem je pooblaščen predsednik Društva. 
 
 

        41. člen 
 

Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in 
letnim finančnim planom, ki ga sprejme Zbor članov. Zbor članov sprejema tudi zaključni račun 
poslovnega leta. 
 
 

       42. člen 
 

Nadzor nad razpolaganjem s premoženjem Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije ter nad 
finančnim in materialnim poslovanjem izvaja Nadzorni odbor ter organi, določeni z Zakonom.  
Predsednik Društva je dolžan oddajati poročila pristojnim institucijam v skladu z določbami Zakona. 
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Društvo mora imeti organizirano računovodstvo v skladu z zakonskimi določbami in računovodskim 
standardom za društva. 
 
 

VIII. NAČIN ZAGOTAVLJANJA JAVNOSTI DELOVANJA DRUŠTVA 
 

43. člen 
 
Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije deluje javno. Načelo javnosti izvršuje predsednik 
Društva, ki je tudi pooblaščen za dajanje informacij za javnost. 
 
Javnost delovanja Društva se zagotavlja: 

- s pravico vpogleda članov v zapisnike organov Društva, 
- s pravico vpogleda članov v finančno poslovanje Društva, 
- s posredovanjem informacij javnim medijem, 
- z zagotavljanjem javnosti sej Zbora članov, 
- z organiziranjem tiskovnih konferenc in drugih podobnih oblik, namenjenih tretjim osebam. 

 
Vsi člani Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije imajo pravico biti pravočasno seznanjeni z 
dogodki v Društvu in z aktivnostmi povezovanja z drugimi organizacijami. Člane Društva se 
praviloma obvešča po elektronski pošti, razen v primerih, ko posamezni član nima elektronske pošte, 
pa po Pošti, najmanj osem dni pred pričetkom določenega dogodka; o seji Zbora članov se člane 
obvesti po elektronski pošti ali s priporočeno pošto, v obvestilu pa je nujno naveden datum seje, 
dnevni red in možnost dajanja predlogov.  
 

IX. NAČIN SPREJEMANJA SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA 
 

44. člen 
 

 
Spremembe in dopolnitve statuta Društva za sistemsko psihoterapijo  Slovenije pripravi Izvršilni 
odbor Društva, potrdi in sprejme se ga na Zboru članov po postopku v skladu z določbami tega statuta. 
 

X. NAČIN PRENEHANJA DRUŠTVA IN 
RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM V PRIMERU PRENEHANJA 

 
                       45. člen 

 
Društvo za sistemsko psihoterapijo Slovenije je ustanovljeno za nedoločen čas. 
 
Zbor članov lahko začne postopek za prenehanje oziroma statusno spremembo Društva v skladu z 
določili Zakona. 
 
Društvo preneha v naslednjih primerih: 

- po volji članov na podlagi sklepa Zbora članov, 
- s spojitvijo z drugimi društvi, 
- s pripojitvijo k drugemu društvu, 
- s stečajem, 
- na podlagi sodne odločbe o prepovedi delovanja, 
- po samem Zakonu. 

               46. člen 
 

V primeru sklepa Zbora članov o prenehanju Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije je Društvo 
predhodno dolžno poravnati vse obveznosti. Preostalo premoženje pripade Slovenski krovni zvezi za 
psihoterapijo.  
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           XI. PREHODNE  DOLOČBE 
 

47. člen 
 

Statut Društva je sprejel Zbor članov dne 27.01.2022. 
 

48. člen 
 

Ta statut začne veljati z dnem potrditve na Zboru članov Društva za sistemsko psihoterapijo Slovenije 
dne 27.01.2022. 
 
 
 
 
Datum in kraj: Ljubljana, 27.01.2022 
 
 
 
 
 
 
                
         Predsednik Društva:  
      
                          Matej Vladimir Vajda


