Na podlagi 4. člena Dogovora o ustanovitvi Nacionalnega Foruma Humanitarnih Organizacij Slovenije
z dne 09.10.2008 ustanovitelji Nacionalnega Foruma Humanitarnih Organizacij Slovenije ob sprejemu
tega dogovora sprejemajo

PRAVILA
NACIONALNEGA FORUMA HUMANITARNIH ORGANIZACIJ SLOVENIJE

I.

Uvodne določbe
1. člen
(oblika foruma)

Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije (v nadaljevanju forum) se ustanavlja kot subjekt
civilnega prava, ki ni pravna oseba.
Forum za svoje delovanje smiselno uporablja določbe Zakona o društvih – ZDru-1, v kolikor iz volje ali
namena podpisnikov ali teh pravil ne izhaja drugače.
2. člen
(uporaba enakosti spolov)
V teh pravilih uporabljen izrazi zapisani v moški spolni slovnični obliki so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
3. člen
(vsebina pravil)
S temi pravili se urejajo način dela foruma, pravice in dolžnosti članov, organe foruma ter način dela
organov.
II.

Ime in sedež foruma
4. člen
(ime foruma)

Ime foruma je: Nacionalni forum humanitarnih organizacij Slovenije.
Forum ima lahko svoj logotip, ki ga določi upravni odbor foruma.
5. člen
(sedež foruma)
Sedež foruma se spreminja in sicer je na sedežu vsakokratne gostiteljske organizacije.
Sedež foruma se spremeni vsakih 12 mesecev. Članico, ki bo gostiteljska organizacija in s tem sedež
foruma določi upravni odbor najkasneje 1 mesec pred potekom roka. V kolikor upravni odbor iz
kakršnega koli razloga sedeža ne določi, je do določitve sedeža, sedež foruma pri prejšnji gostiteljski
članici.
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III.

Namen, cilji in naloge foruma
6. člen
(namen foruma)

Nacionalni forum je širša oblika povezovanja vseh organizacij v Republiki Sloveniji s statusom
humanitarne organizacije, podeljenim po Zakonu o humanitarnih organizacijah – ZHO.
Foruma je namenjen predvsem koordinaciji humanitarnih organizacij, usklajevanju interesov
humanitarnih organizacij pred zahtevnejšimi skupnimi nalogami in zastopanje v primeru skupnih
interesov.
Poslanstvo foruma je z oblikami koordinacije, usklajevanja in zastopanja sistemsko uveljavljanje
vloge humanitarnih organizacij pri doseganju njihovega primarnega poslanstva ter zagotavljanje
ustrezne vključenosti foruma na vseh družbenih področjih in ravneh.
7. člen
(cilji foruma)
Cilji foruma so:
- zakonsko urediti položaj sveta humanitarnih organizacij, ki bo formalno priznano telo za
zastopanje interesa humanitarnih organizacij in za njihovo zastopanje v dialogu s strokovnimi
združenji, državnimi organi, javnimi in drugimi institucijami,
- koordinirano zastopanje skupnih interesov vseh humanitarnih organizacij, članic foruma brez
razlik v interesnih dejavnosti in po načelu enakopravne zastopanosti,
- zastopanje humanitarnih organizacij na političnem, humanitarnem, socialnem, zdravstvenem,
kulturnem, ekonomskem in mednarodnem področju,
- aktivno sodelovanje pri spreminjanju zakonodaje, ki vpliva na vsa ta področja, zagovarjanje
skupnih ciljev pred vplivnimi skupinami, političnimi strankami, institucijami in posamezniki v
Republiki Sloveniji in v Evropski uniji,
- povezanost humanitarnih organizacij na programskem, strokovnem in organizacijskem področju
za večjo učinkovitost človeških, finančnih in materialnih virov ter za nepristransko in nevtralno
pomoč kar se da velikemu številu upravičencev.
8. člen
(naloge foruma)
Za dosego skupnega namena in ciljev, forum opravlja predvsem sledeče naloge:
- usklajuje skupne interese humanitarnih organizacij v civilnem dialogu med humanitarnimi
organizacijami, z državnimi in drugimi javnimi institucijami ter strokovnimi združenji in drugim
organiazacijami,
- spodbuja povezovanje humanitarnih organizacij za boljši družbeni in socialni položaj najbolj
ranljivih posameznikov in skupin s preverljivimi metodami in pripravlja predloge za izboljšanje,
spreminjanje ali odpravljanje takšnega položaja,
- opozarja na vse oblike družbene izključenosti, neenakosti, ogroženosti človeškega dostojanstva
in na vse oblike nasilje ter hkrati predlaga ustrezne ukrepe, strategije in politike,
- preučuje slovensko zakonodajo in daje pobude za njeno dopolnjevanje ali spremembe; daje
predlog za usklajeno in učinkovito javno predstavitev predlogov sprememb,
- zbira, predlaga in oblikuje skupne predloge za imenovanje predstavnikov humanitarnih
organizacij v organe državnih in drugih javnih institucij ter v organe mednarodnih organizacij in
združenj,
- obravnava značilne potrebe posameznih humanitarnih organizacij in po dogovoru podpira njihov
razvoj in status na podlagi avtonomne pobude članice foruma,
- v skladu s skupnimi potrebami se vključuje v delovanje na mednarodnem področju,
- organizira, zaradi obveščanja in uveljavljanja interesov humanitarnih organizacij ali tistih skupin
in posameznikov, ki jim organizacije pomagajo, skupne nastope humanitarnih organizacij v
javnosti,
- izvaja letna srečanja humanitarnih organizacij.
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IV.

Pogoji članstva v forumu, način včlanitve in prenehanje članstva, pravice in
obveznosti članic
9. člen
(pogoji članstva v forumu)

Članica foruma lahko postane vsaka organizacija, ki ima status humanitarne organizacije po Zakonu o
humanitarnih organizacijah - ZHO in ki sprejme ta pravila.
10. člen
(postopek včlanitve v forum)
Organizacija, ki želi biti članica foruma naslovi na sedež foruma prošnjo za članstvo, ki vsebuje:
- izjavo, da želi biti članica foruma in izjavo da sprejema ta pravila,
- kopijo odločbe o podelitvi statusa humanitarne organizacije,
- kontaktne podatke organizacije in sicer: ime, sedež, matična številka, ime in priimek zastopnika,
ime in priimek kontaktne osebe, elektronski naslov in telefon kontaktne osebe,
- navedbo, v kakšni obliki lahko članica prispeva k delovanju foruma (npr. z gostovanjem sedeža, s
pripravo nalog na račun foruma in podobno).
Za članstvo v forumu zadošča izjava izvršnega ali upravnega kolegijskega organa organizacije, ne
glede na njeno notranjo ureditev.
Upravni odbor foruma na svoji prvi naslednji seji preveri izpolnjevanje pogojev za članstvo. Če ima
prošnja vse potrebne sestavine, upravni odbor s sklepom potrdi članstvo in o tem obvesti novo
članico.
11. člen
(prenehanje članstva)
Članstvo v forumu preneha:
- s črtanjem, če članica kot pravna oseba preneha obstajati (npr. zaradi likvidacije, stečaja), kar
ugotovi upravni odbor foruma,
- s črtanjem, če članica izgubi status humanitarne organizacije, kar ugotovi upravni odbor foruma,
- s prostovoljnim izstopom, tako da članica poda pisno izjavo na sedež foruma, da izstopa iz
foruma,
- z izključitvijo zaradi hujših kršitev teh pravil, zaradi delovanja v nasprotju z nameni in cilji foruma,
ali zaradi daljše neaktivnosti, kar odloči zbor vseh članic.
12. člen
(pravice in obveznosti članic)
Članice foruma:
- imajo pravico do udeležbe na sejah organov foruma,
- vodijo delovna telesa foruma oziroma v njih sodelujejo,
- oblikujejo in pripravljajo strokovna mnenja,
- sodelujejo pri pripravi sklepov, stališč in drugih gradiv foruma,
- ustno ali pisno predlagajo obravnavo posameznih vprašanj, o katerih odloča oziroma razpravlja
forum,
- po lastnih zmožnostih krijejo stroške delovanja svojih predstavnikov v forumu,
- opravljajo druge naloge, ki jih določi forum in v to privolijo.
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Članice so med seboj povsem enakopravne, ne glede na velikost, izvajane programe, finančne
zmožnosti, čas pridobitve statusa humanitarne organizacije ali druge lastnosti. Članice foruma, ki so
se včlanile po ustanovitvi foruma so povsem enakopravne organizacijam, ki so forum ustanovile.
Članstvo v forumu je prostovoljno in odvisno od volje članice.

V.

Delovanje foruma

13. člen
(zagotavljanje sredstev za delo)
Materialne potrebščine, prostore in delo za delovanje foruma prispevajo članice foruma prostovoljno
glede na svoje zmožnosti.
Konkretne zadolžitve za posamezno članico določi upravni odbor foruma ob soglasju članice, ki
prevzame določeno obveznost (npr. gostovanje seje, pripravo dogodka in podobno…).
Članice lahko krijejo svoje stroške, povezane z delovanjem foruma (npr. stroški predstavnikov v
forumu, stroški gostiteljske organizacije, stroški posameznih opravil za forum, tehnična podpora
forumu…) iz lastnih sredstev ali sredstev, ki so jih same pridobile za namen delovanja foruma.
14. člen
(vodenje dokumentacije)
Članica, ki gosti sedež foruma, vodi dokumentacijo o forumu, ki obsega:
- dokumentacijo glede ustanovitve foruma (zapisnike ustanovnih sej, podpisan dogovor o
ustanovitvi foruma in drugo),
- evidenco članstva (prošnje za članstvo s prilogami, odločitve glede članstva),
- evidenco dela organov foruma (vabila na seje, gradiva sej, sprejete sklepe in zapisnike vseh
organov),
- rezultate dela foruma (kopije dopisov, predlogov, analiz, poročil in podobno).
Ob menjavi sedeža se dokumentacija preda članici, ki bo naslednja gostovala sedež foruma.
15. člen
(nastopanje v pravnem prometu in zastopanje)
Forum zastopa predsednik foruma, skladno s temi pravili.
Forum prevzema tudi pravice in obveznosti na svoj račun, v kolikor mu oblika glede na naravo pravic
in obveznosti to dopušča.
V kolikor forum ne more biti nosilec določene pravice ali obveznosti, postane nosilec njegova članica
na račun foruma. Takšno članico določi upravni odbor ob soglasju te članice.
16. člen
(reševanje sporov)
Forum rešuje morebitne spori, ki nastanejo med članicami v zvezi z delovanjem foruma ali med
članico in forumom na miren način s pomočjo mediacije.

VI.

Organi foruma in delovanje organov
17. člen
(organi foruma)
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Forum deluje preko svojih organov, ki so:
- zbor vseh članic, kot najvišji organ foruma,
- upravni odbor, kot izvršilni organ foruma,
- predsednik foruma, kot zastopnik foruma,
- dva podpredsednika foruma, kot zastopnika foruma v primeru odsotnosti predsednika foruma,
- tajnik foruma, kot administrativno-tehnični organ.
Glede na potrebe ima lahko forum tudi druge začasne organe, ki jih ustanovi zbor vseh članic ali
izvršni odbor v okviru svojih pooblastil.
18. člen
(skupne določbe glede organov)
V kolikor ni določeno drugače, lahko zbor članic ali izvršni odbor odloča, če je prisotnih vsaj polovica
članov. Odločitev organa je sprejeta, če zanjo glasuje več kot polovica prisotnih članov. V primeru, da
zbor članic ob sklicu ni sklepčen, ker je prisotnih manj kot polovica članic, se zbor ponovi čez 30 min.
Ob ponovitvi lahko odloča, če je prisotnih vsaj 15 članic.
Seje zbora članic ali seje upravnega odbora so lahko tudi dopisne.
Vabilo za seje zbora vseh članic, predlog dnevnega reda z gradivom in zapisnikom prejšnje seje mora
biti poslano članicam najmanj 15 dni pred sejo.
Vabilo za seje upravnega odbora, predlog dnevnega reda z gradivom in zapisnikom prejšnje seje
mora biti poslano članicam najmanj 7 dni pred sejo.
Na seje se lahko povabi tudi druge strokovne in javne delavce, ki bi lahko pomembno prispevali k
uspešnemu reševanju posameznih vprašanj z dnevnega reda.
Po poteku mandata so člani organov lahko ponovno izvoljeni na iste funkcije v forumu.
S posebnim poslovnikom se lahko natančneje določi način in pogoje za izvolitev posameznih članov
organov foruma.
19. člen
(vodenje sej)
Seje vodi predsednik foruma. Predsednik omogoči vsaki članic, da predstavi svoje mnenje. Če je to
potrebno za konstruktivno in učinkovito vodenje sej, lahko predsednik časovno omeji razprave.
O sejah organov se vodi zapisnike, ki vsebujejo najmanj vabilo na sejo z dnevnim redom in potrebnimi
gradivi k vsaki točki obravnave, listo prisotnosti na seji, povzetek razprav in sprejete sklepe.
Zapisnik upravnega odbora in zbora članic se uredi najkasneje 5 dni po seji in posreduje članicam
foruma v vednost.
Vodenje sej se lahko podrobneje uredi s poslovniki.
20. člen
(zbor vseh članic)
Pristojnosti zbora vseh članic so:
- sprejema spremembe teh pravil,
- voli in odpokliče člane sveta foruma in tajnika,
- po lastni presoji ustanavlja in ukinja druge začasne organe foruma,
- daje zavezujoče smernice za delovanje ostalim organom foruma,
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-

na predlog upravnega odbora potrdi letni načrt in akcijski načrt foruma,
na predlog upravnega odbora potrjuje načrte delovanja foruma in poročila o njegovem delovanju,
odloči o prenehanju delovanja in obstoja foruma,
odloča o drugih zadevah na podlagi teh pravil in drugih aktov foruma.

Članico na zboru lahko predstavlja njen zakoniti zastopnik ali pa kdo drug, ki ga članica za to pisno
pooblasti. Zastopnik mora pisno pooblastilo izkazati pred glasovanjem na zboru.
21. člen
(seje zbora vseh članic)
Zbor deluje na sejah, ki jih sklicuje predsednik najmanj dvakrat letno.
Predsednik foruma mora sklicati sejo zbora, če to predlaga najmanj ena tretjina članic foruma.
Predlagatelj sklica seje mora predlog obrazložiti in mu priložiti potrebna gradiva ter oblikovati predlog
sklepa.
22. člen
(upravni odbor)
Upravni odbor skrbi za izvajanje sklepov zbora vseh članic in za doseganje namena in ciljev foruma.
Pri svojem delu skrbi za interese vseh vrst humanitarnih organizacij, kot jih določa ZHO.
Upravni odbor sprejme letni načrt in akcijski načrt, ki ju pripravi predsednik foruma in ju da v potrditev
zboru vseh članic.
V kolikor pristojnost organa foruma glede določene odločitve ni posebej opredeljena, gre za pristojnost
upravnega odbora. Upravni odbor lahko vsako odločitev za katero je pristojen prepusti zboru članic.
O svojem delu upravni odbor redno poroča članicam.
Upravni odbor deluje na sejah, ki jih skliče predsednik upravnega odbora. Sestaja se po potrebi,
najmanj pa trikrat na leto.
Upravni odbor sestavljajo predsednik, 2 podpredsednika ter 9 predstavnikov članic, ki jih izvolijo
predstavniki članic foruma izmed sebe.
Mandat vseh izvoljenih članov upravnega odbora je 4 leta.
23. člen
(predsednik foruma)

Predsednik foruma
- predstavlja in zastopa forum pred državnimi organi in državnimi institucijami v skupno
dogovorjenih zadevah,
- sklicuje in vodi seje upravnega odbora in zbora vseh članic,
- pripravi osnutek letnega načrta delovanja foruma in akcijski načrt foruma, ki ju da v sprejem
upravnemu odboru,
- določi predlog dnevnega reda za seje foruma,
- podpisuje sklepe in druge akte ter stališča foruma.
Predsednik je za svoje delo odgovoren zboru vseh članic in je pri svojem delu vezan na sklepe in
usmeritve zbora.
24. člen
(podpredsednika foruma)
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Predsednika zamenjujeta dva podpredsednika, ki ga nadomeščata v času njegove odsotnosti.
Podpredsednika, ki nadomeščata predsednika v času odsotnosti za področje, za katere ju določi
upravni odbor in po pooblastilu zastopata predsednika tudi v drugih zadevah.
Podpredsednika sta za svoje delo odgovorna zboru vseh članic in sta pri svojem delu vezana na
sklepe in usmeritve zbora članic.
25. člen
(tajnik foruma)
Tajnik opravlja tehnične in administrativne naloge za forum, in sicer:
- sodeluje s predsednikom in delovnimi telesi foruma pri pripravi sej,
- piše zapisnike sej foruma,
- skrbi za dokumentacijo foruma,
- skrbi za zagotavljanje pogojev za delo foruma in njegovih teles,
- enkrat letno preveri ali članice še izpolnjujejo pogoje za članstvo,
- opravlja druge naloge, ki mu jih določi zbor, upravni odbor ali predsednik foruma.
Pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka je tajnik odgovoren zboru vseh članic in predsedniku
foruma.
Tajnika foruma zagotovi gostiteljska organizacija iz 5. člena teh pravil. Mandat tajnika preneha, ko
organizacija iz katere prihaja, preneha biti gostiteljska organizacija.
26. člen
(drugi začasni organi)
Za proučevanje posameznih vprašanj ter pripravo mnenj in predlogov sklepov, ki so v pristojnosti
foruma, lahko forum vseh članic ali upravni odbor imenuje komisije, strokovne odbore, občasna
delovna telesa in ekspertne skupine oziroma eksperte.
Člani začasnih organov so lahko predstavniki članic foruma in zunanji člani.

VII.

Končna določba

25. člen
(veljavnost pravil)
Ta pravila pričnejo veljati 22.09.2008.

Predsednik/predsednica foruma humanitarnih organizacij Slovenije
______________________________________________________
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