
              

          SLOVENTA  Društvo za transakcijsko analizo Slovenije 

 
Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l. RS, št. 61/06, 91/08, 95/08, 58/09, 39/11 in 64/11–ZDru-1-UPBZ) 

je skupščina dne   16. 4. 2020  sprejelo sklep o spremembi Statuta Društva za transakcijsko analizo 

Slovenije – Sloventa z dne 23. 3. 2017:  

 

 

SPREMEMBA STATUTA 

DRUŠTVA ZA TRANSAKCIJSKO ANALIZO SLOVENIJE – SLOVENTA 

 

1. člen 

 

Namesto 14. člena se oblikujejo 3  novi členi: 14a., 14b. in 14c. člen, ki se glasijo: 

Zaslužni člani 

14a. člen 

Naziv zaslužni član_ica se podeli članu_ici društva,  ki je s svojo profesionalno dejavnostjo in 

izjemnim osebnim angažiranjem prispeval_a  k rasti in razvoju društva, širjenju poslanstva društva  

ter  uveljavljanju  transakcijske analize v slovenskem prostoru.  

Naziv zaslužni član_ica podeli skupščina na predlog Izvršnega odbora društva.  

Častni člani 

14b. člen 

Častno članstvo v društvu je najvišji naziv, ki ga lahko društvo podeli za posebne zasluge fizičnim ali 

pravnim osebam, ki društvu pomagajo pri strokovnem razvoju, širjenju poslanstva društva in če je 

zaradi posebne strokovne usposobljenosti povezan_a z dejavnostjo društva. 

Častne člane_ice potrdi skupščina na predlog izvršnega odbora. 

Častni člani imajo pravico, da se lahko udeležujejo skupščine društva, sestankov Izvršnega odbora in 

dela drugih organov ter razpravljajo o posameznih vprašanjih.  

Častni člani_ce nimajo pravice glasovanja  na sejah društva in pri delu organov društva in ne plačujejo 

članarine. 

Nekdanji predsednik_ica društva Sloventa 

14c. člen 

Na povabilo Izvršnega odbora se nekdanji predsednik_ca društva lahko udeležuje skupščine društva, 

sestankov posameznih organov društva,  nima pa pravice glasovanja.  
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2. člen 

 

25. člen se spremeni in glasi 

25. člen 

Člani_ce Izvršnega odbora (IO) so:  

- predsednik_ca društva, ki je hkrati predsednik_ca IO 

- podpredsednik_ca društva,  

- generalni _a sekretar_ka,  

- finančnik_ca/kadrovik_ca ter  

- dva člana oziroma članice  

V izvršni odbor so lahko voljeni samo člani_ce društva. Mandatna doba članov_ic izvršnega odbora 

traja štiri (4) leta  in so lahko ponovno izvoljeni_e.   

Člani_ce Izvršnega odbora so izvoljeni_e na skupščini.  

Skupščina lahko izvršni odbor  ali člana_ico izvršnega odbora razreši pred potekom mandata, če 

ugotovi, da so kršili_le določila tega statuta.  

Pridruženi_a član_ica IO je aktualni_a delegat _ka Slovente v EATI.   

 

 

3. člen 

28. člen se dopolni z novo alineo: 

 skrbi za komunikacijo in povezovanje dejavnosti delovnih teles društva.  

 

4. člen 

 

Za 32. členom se dodajo členi 32a, 32b in 32c,  ki se glasijo: 

 

Generalni_a sekretar_ka društva 

(32a. člen) 

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela pri izvajanju programov društva in za 

koordinacijo organov, komisij in delovnih teles društva, skrbi generalni _a sekretar_ka. 

Generalni_a  sekretar_ka  se določi med člani izvršnega odbora. 
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Finančnik_ca in kadrovik_ca 

(32b. člen) 

Finančnik_ca pripravlja predloge za finančni načrt in zaključni račun, predloge finančnih načrtov in 

poročila  posameznih dogodkov in opravlja finančno računovodske naloge v skladu s pravilnikom o 

finančno materialnem poslovanju društva.  

Kadrovik_ca  vodi evidenco članov ter pripravlja analize in poročila o strukturi članov društva ter 

udeležencih dogodkov, ki jih organizira društvo. Pripravlja potrdila (o statusu, udeležbi) članom in 

udeležencem dogodkov. 

Delegat_ka Slovente v EATI 

(32c. člen) 

Delegat_ka  Slovente v EATI uveljavlja interese društva, se udeležuje letnih skupščin EATE, informira 

društvo o aktualnem dogajanju v EATI. Delegat_ka  ob volitvah in glasovanjih v organe EATE ne 

odloča samostojno,temveč  posreduje odločitve IO in SO društva. 

Delegat Slovente v EATI je imenovan na skupščini društva za obdobje trajanja mandata v EATI. 

 

5. člen 

41. člen se spremeni in glasi: 

41. člen 

Strokovni odbor se ustanovi iz članov_ic  društva, ki imajo CTA, PTSTA ali TSTA. Sestoji se iz 6 

članov_ic, ki jih potrdi skupščina.  

Strokovni odbor na svoji ustanovni seji  izmed 6 članov_ic izvoli predsednika_co SO. Predsednik_ca 

sklicuje in vodi seje ter predlaga dnevni red. Predsednik_ca  Strokovnega odbora se na povabilo 

Izvršnega odbora udeležuje sestankov Izvršnega odbora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsednica društva - SLOVENTA 

 

Slavica Ravnik      _______________________________ 

 

 

Ljubljana, 16. april 2020 

 


