Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, štev. 60/95) je ustanovna
skupščina dne 24.11.1999 sprejela sklep o ustanovitvi Evropske zveze za realitetno terapijo in
s tem v zvezi naslednji
STATUT
I. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Evropska zveza za realitetno terapijo (v nadaljevanju: zveza) je samostojna, nepridobitna,
strokovna, prostovoljna zveza, v katero se združujejo društva, inštituti in centri za realitetno
terapijo iz posameznih evropskih držav, ki izvajajo izobraževanje iz realitetne terapije in
praktično psihoterapevtsko dejavnost, izobraževanje za Glasserjevo kakovostno šolo in na
teoriji izbire zasnovano ne-gospodovalno vodenje. Združujejo se pogodbeno, na podlagi
skupnih interesov in Zakona o društvih.
2. člen
Ime: Evropska zveza za realitetno terapijo, sedež zveze je v Kranju, Bleiweisova 6, Slovenija,
Evropska unija.
Zveza ima svoj znak - originalni simbol realitetne terapije, ki je sestavljen iz štirih razprtih
dlani, iz njih pa seva plamen. V podnožju simbola je kratica EART.
Štampiljka zveze je okrogla, premera 4 cm, ob robi ima napis EUROPEAN ASSOCIATION
FOR REALITY THERAPY v angleščini in slovenski napis EVROPSKA ZVEZA ZA
REALITETNO TERAPIJO, v sredini pa znak zveze.
3. člen
Zveza je registrirana in ima sedež na območju Republike Slovenije deluje pa na območju
Evropske unije. Zveza je pravna oseba zasebnega prava.
4. člen
Zveza je polnopravni član Evropske asociacije za psihoterapijo (v nadaljevanju: EAP). S tem
poleg izobraževalnih standardov Inštituta Williama Glasserja in EART prevzema tudi
izobraževalne standarde in druge kriterije EAP za redno članstvo v njem. Izobraževalni
standardi za doseganje naziva psihoterapevt se podrobneje opredelijo v Pravilniku zveze o
izobraževalnih standardih, pogojih in načinih za doseganje naziva psihoterapevt.
II. NAMEN, CILJI IN NALOGE
5. člen
Namen in cilji zveze so:
povezovanje in sodelovanje evropskih združenj, inštitutov in centrov, ki izvajajo
izobraževanje iz realitetne terapije (RT) in usposabljajo za praktično svetovalno oz.
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-

psihoterapevtsko dejavnost v tej modaliteti,
izmenjava izkušenj in strokovnjakov na področju RT v Evropi,
pospeševanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti na področju RT in teorije izbire,
prispevanje k razvoju psihoterapevtske prakse in izobraževanja iz realitetne terapije v
Evropi in svetu,
skupna vključitev in multikulturno zastopanje realitetne terapije v Evropi in svetu,
organiziranje in razvijanje integralnega izobraževanja iz realitetne terapije v evropskih
državah, ki poleg zahtev Inštituta Williama Glasserja izpolnjuje tudi izobraževalne
standarde, ki jih EAP postavlja za doseganje Evropske diplome iz psihoterapije (v
nadaljevanju EDP),
6. člen

Zveza uresničuje namen in cilje z izvajanjem naslednjih nalog:
- širjenje idej teorije izbire in njene aplikacije v svetovanju, psihoterapiji, na področju
mentalnega zdravja, vzgoje in izobraževanja in vodenja v Evropi in svetu,
- prispevanje k razvoju do-certifikatnega programa Inštituta Williama Glasserja in
izobraževalnega programa za učitelje tega inštituta kot tudi razvijanje programa za
učitelje EART-a,
- razvijanje in izvajanje integralnega programa izobraževanja iz realitetne terapije za
pridobitev naslova psihoterapevta realitetne terapije,
- podelitev naslova psihoterapevta realitetne terapije,
- izdajanje priporočil kandidatom za EDP,
- organizacija kongresov, simpozijev, predavanj z mednarodno udeležbo,
- organiziranje delavnic, okroglih miz in posvetov,
- izdajanje glasila zveze,
- predstavljanje na spletni strani,
- izdajanje strokovnih publikacij,
- udeležba na strokovnih srečanjih,
- formiranje raziskovalnih skupin,
- sodelovanje z Inštitutom Williama Glasserja,
- sodelovanje z EAP in nacionalnimi krovnimi zvezami za psihoterapijo (angl.:
National Umbrella Organization - NUO),
- sodelovanje z drugimi psihoterapevtskimi modalitetami v Evropi in svetu,
- ostale dejavnosti
III. JAVNOST DELA IN INFORMIRANJE
7. člen
Delo zveze in njenih organov je javno. Zveza svoje člane obvešča:
-

z objavljanjem vabil in zapisnikov na spletni zveze,
z izdajo pisnih informacij,
preko zapisnikov, ki so dostopni na vpogled vsem članom zveze.

Širšo javnost zveza obvešča tako, da so seje organov javne, da se jih lahko udeležijo novinarji
ali druge osebe, ki to želijo, preko sredstev javnega obveščanja in s publicistično dejavnostjo.
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IV. ČLANSTVO V ZVEZI
8. člen
Članstvo v zvezi je prostovoljno. Zveza ima redne, pridružene in častne člane.
V članstvo zveze sprejema skupščina. Redni člani zveze lahko postanejo društva, inštituti in
centri za realitetno terapijo, ki delujejo v evropskih državah, ki zvezi predložijo sklep svojega
najvišjega organa o vključitvi v zvezo ter podpišejo pogodbo na podlagi katere plačujejo
članarino.
V članstvo so lahko sprejeti tudi posamezniki iz tistih evropskih držav, v katerih na področju
realitetne terapije ni organiziranih oblik združevanja. Posamezniki, ki zaprosijo za članstvo
morajo biti osebe, ki so pridobile certifikat Inštituta Williama Glasserja. Kot posamezniki s
tem postanejo člani Sekcije individualnih članov zveze, ki ima kot organizirana oblika
združevanja status rednega člana. Sekcijo individualnih članov ustanavlja Skupščina zveze.
Pridruženo in častno članstvo zveze določata člena 11. in 12.
9. člen
Članstvo v zvezi preneha s prekinitvijo pogodbe ali z izstopom člana iz zveze na podlagi
sklepa najvišjega organa člana. Sklep o izstopu mora član zveze pisno sporočiti zvezi, pred
izstopom iz zveze pa mora poravnati vse morebitne obveznosti, ki jih ima do zveze.
Članstvo v zvezi preneha tudi v primeru, da društvo, inštitut ali center preneha s svojim
delovanjem.
10. člen
Zveza lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne organizacije, ki imajo podobne
namene in cilje, s pogojem, da dejavnost te organizacije ni v nasprotju z interesi in
zakonodajo Republike Slovenije.
11. člen
Pridruženi član lahko postane društvo, inštitut, center, ki izvaja izobraževanje in praktično
psihoterapevtsko dejavnost na področju realitetne terapije v državah na drugih kontinentih,
pod pogojem, da se zavzema za iste cilje, kot jih ima zveza.
Pridruženi član imajo enake pravice kot redni člani, s tem da njihovi člani ne morejo biti
izvoljeni v organe zveze ter ne morejo glasovati na sejah organov zveze.
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12. člen
Zveza ima tudi častne člane. Častni član zveze je lahko član ali nečlan zveze ter fizična
oseba, ki ima posebne zasluge za delo in razvoj zveze. Častne člane imenuje skupščina zveze.
Če častni član ni član zveze, nima pravice odločanja.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ZVEZE
13. člen
Pravice članov zveze so:
-

da volijo in so izvoljeni preko predstavnikov v organe zveze,
da dajejo predloge in pobude za delo organov zveze ter sodelujejo pri njihovem delu in
izpolnjevanju nalog,
da sodelujejo dejavnostih, ki jih organizira zveza,
da so informirani o delu organov zveze,
da so prisotni na sejah organov zveze
da se lahko pri vseh problemih strokovne narave obrnejo na zvezo in njene organe,
da opozarjajo na kršitve statuta in etičnega kodeksa zveze.
da se v skladu z pravili, ki jih določa EAP in EART, vključijo v postopek
za pridobitev EDP
14. člen

Dolžnosti članov zveze so:
da varujejo in širijo ugled zveze in stroke ter zastopajo programe in interese realitetne
terapije,
da delujejo v skladu s statutom, pravilniki in etičnim kodeksom zveze,
da preko svojih predstavnikov aktivno sodelujejo v delu zveze pri uresničevanju
strokovnih in drugih nalog,
da redno izpolnjujejo materialne in druge obveznosti do zveze,
da spoštujejo odločitve in sklepe organov zveze in se ravnajo po njih,
da volijo in so izvoljeni prek svojih predstavnikov v organe zveze,
da dajejo predloge in pobude za delo organov zveze.
VI. ORGANI ZVEZE
15. člen
Organi zveze so:
- skupščina
- upravni odbor
- strokovni svet
- nadzorni odbor
- častno razsodišče
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Mandat predstavnikov članov zveze v organih zveze je 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.

SKUPŠČINA
16. člen
Skupščina je najvišji organ zveze. Sestavljajo jo po najmanj 1 pooblaščeni predstavnik
vsakega člana zveze ter pridruženi in častni člani. Člani zveze (društva, združenja, inštituti,
centri za realitetno terapijo), ki imajo:
-

do 20 individualnih članov delegirajo v skupščino 1 pooblaščenega predstavnika,
do 50 individualnih članov delegirajo v skupščino 2 pooblaščena predstavnika,
do 100 individualnih članov delegirajo v skupščino 3 pooblaščene predstavnike,
preko 100 individualnih članov delegirajo v skupščino po 1 dodatnega pooblaščenega
predstavnika na vsakih 100 članov, ki presegajo 199 članov (za 200 članov delegirajo
torej 4, za 300 članov 5 pooblaščenih predstavnikov itn.)

Pooblaščeni predstavniki članov morajo biti redni člani Inštituta Williama Glasserja.
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor po potrebi
enkrat letno ali enkrat na dve leti. Izredna skupščina pa se skliče po sklepu upravnega
odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov zveze. Upravni odbor je
dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni
odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagatelj, ki mora
predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, za
katero je bila sklicana.
17. člen
O sklicu skupščine in predloženim dnevnim redom morajo biti člani zveze seznanjeni
najmanj l4 dni pred sklicem.
Skupščina je sklepčna, če je prisotnih več kot polovica predstavnikov članov zveze.
Med prisotne člane se šteje tudi tiste pooblaščene predstavnike, ki so dali pisno pooblastilo
drugemu predstavniku, da v njihovem imenu glasuje. Pisno pooblastilo člana, ki se ne more
udeležiti sestanka, mora predsedujočemu skupščine biti predloženo pred glasovanjem.
Če skupščina ni sklepčna, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa je skupščina
sklepčna, če je prisotnih najmanj 10 predstavnikov članov zveze, s tem, da so zastopani vsi
člani zveze.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način
glasovanja. Volitve organov so praviloma tajne.
Skupščino odpre in vodi do izvolitve delovnega predsedstva predsednik zveze.
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18. člen
Naloge skupščine:
-

sklepa o dnevnem redu,
sprejema, spreminja in dopolnjuje statut, pogodbo o pristopu v zvezo in druge akte
zveze,
sprejema program dela zveze,
sprejema finančni načrt in zaključni račun,
voli in razrešuje predsednika, tajnika in blagajnika ter člane UO, člane SS,
NO in ČR
odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in ČR,
odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami ,
sprejema nove člane in odloča o njihovem izstopu,
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani zveze v skladu z namenom
in cilji zveze,
vzpostavlja register psihoterapevtov realitetne terapije
imenuje komisijo za registracijo in registratorja
določene zadeve lahko s sklepom prenese na UO in SS
odloča o višini članarine in drugih materialnih obveznostih članov zveze,
odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,
sklepa o prenehanju zveze.

Posamezni predlogi za razpravo na skupščini morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu
odboru najmanj 8 dni pred sklicem skupščine.
O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči in zapisnikar.

UPRAVNI ODBOR
19. člen
Upravni odbor je izvršilni organ zveze, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela ter vodi delo zveze med dvema skupščinama po programu in sklepih
sprejetih na skupščini.
Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini.
Upravni odbor šteje 7 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik
in še trije izvoljeni člani.
Upravni odbor se sestaja po potrebi.
20. člen
Naloge upravnega odbora so:
-

sklicuje skupščino in pripravlja gradiva za sejo,
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-

skrbi za izdelavo in izvrševanje programa dela zveze,
pripravlja predloge aktov zveze,
pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
skrbi za finančno in materialno poslovanje zveze,
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov zveze in naloge, ki mu jih še dodatno
naloži skupščina.
vodi evidenco o članstvu
ureja glasilo zveze
21. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik UO, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik. Predsednik UO je dolžan sklicati sejo UO na zahtevo najmanj 1/3 članov
upravnega odbora.
Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe
sprejema z večino glasov prisotnih članov.
NADZORNI ODBOR
22. člen
Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov zveze ter opravlja nadzor
nad finančno materialnim poslovanjem zveze. Nadzorni odbor o svojem delu poroča
skupščini, kateri je tudi odgovoren za svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli skupščina. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati Člani upravnega odbora. Lahko
sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen, če
so na seji prisotni vsi trije člani, sklepe veljavno sprejema z večino glasov.
ČASTNO RAZSODIŠČE
23. člen
Člane častnega razsodišča voli skupščina. Sestavljajo ga trije člani. Člani izmed sebe izvolijo
predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov zveze.
Častno razsodišče obravnava kršitve Statuta in Etičnega kodeksa zveze. Sestavo, naloge in
pristojnost ČR določa Pravilnik o delu časnega razsodišča.
PREDSEDNIK ZVEZE
24. člen
Predsednik zastopa in predstavlja zvezo pred državnimi organi in organizacijami v Evropi in
svetu. Predsednik zveze je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in član strokovnega sveta.
Izvoli ga skupščina. Za svoje delo je odgovoren skupščini in upravnemu odboru.

8

Predsednik je odgovoren za delovanje zveze v skladu s statutom in pravnim redom
Republike Slovenije. Predsednik daje pooblastila drugim osebam za opravljanje posameznih
nalog. V odsotnosti ga nadomešča predsednik strokovnega sveta, podpredsednik UO ali
oseba, ki jo za to pooblasti.
TAJNIK ZVEZE
25. člen
Za koordinacijo med organi zveze ter strokovno tehničnega in administrativnega dela skrbi
tajnik zveze, ki ga izvoli skupščina, kateri je odgovoren za svoje delo.
STROKOVNI SVET
26. člen
Strokovni svet sestavljata po 2 predstavnika člana zveze ter predsednik zveze. Strokovni svet
je strokovni organ zveze in ima naslednje naloge:
skrbi za kakovost in razvoj programa izobraževanja iz realitetne terapije ter vzdrževanje
izobraževalnih in etičnih standardov,
predlaga in načrtuje simpozije, kongrese ter druge oblike izobraževanja članov zveze,
rešuje strokovne probleme in daje strokovno mnenje o posameznih problemih na
prošnjo članov zveze ali zunanjih subjektov.
skrbi za strokovno- publicistično dejavnost,
skrbi za znanstveno-raziskovalne dejavnosti,
sodeluje v izdelavi pravnih aktov zveze pri vprašanjih, ki zadevajo strokovni razvoj,
na predlog skupščine opravlja tudi druge strokovne naloge.
27. člen
Predstavnik v strokovnem svetu je lahko le tista oseba, ki je redni član učiteljskega zbora
Inštituta Willam Glasser and EART.
Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta z možnostjo ponovne izvolitve. Člani
strokovnega sveta izmed sebe izvolijo predsednika. Strokovni svet je za svoje delo odgovoren
skupščini zveze.
REGISTER
28. člen
Skupščina vzpostavlja register psihoterapevtov realitetne terapije tako, da imenuje Komisijo
za registracijo na čelu katere je registrator, ki je odgovoren za registracijo.
Registratorja imenuje Skupščina za dobo štirih let.
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VII. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE ZVEZE
29. člen
Viri dohodkov:
- članarina,
- darila, volila
- dohodek iz dejavnosti zveze iz naslova materialnih pravic,
- prispevki sponzorjev in donatorjev,
- javna sredstva,
- drugi viri.
Če zveza pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bila ustanovljena.
30. člen
Zveza razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki
ga sprejme skupščina. Na redni skupščini člani obravnavajo in sprejemajo zaključni račun.

31. člen
Finančne in materialne listine v soglasju z predsednikom podpisuje tajnik zveze.
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 finančnem
materialnem poslovanju, v katerem zveza tudi določi način vodenja in izkazovanje podatkov o
finančno materialnem poslovanju zveze, ki mora biti v skladu z računovodskimi standardi za
društva.
Zveza ima svoj žiro račun.
32. člen
Delo blagajnika je javno.
Pooblaščeni član zveze ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in
poslovanje zveze.
Blagajnik za svoje delo odgovarja upravnemu odboru.
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli zveza finančnega
strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo.
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33. člen
Zveza ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last zveze vpisano v inventarno
knjigo.
Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora.
Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa skupščine.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
34. člen
Osnutek sprememb Statuta pripravlja UO in ga daje na razpravo članom zveze na rok 30 dni.
UO usklajuje v razpravi podane pripombe in predloge, oblikuje stališča o njih in določi
predlog Statuta. Spremembe in dopolnitve statuta in drugih aktov zveze potrjuje SZ.
35. člen
V skladu s tem statutom ima zveza še naslednje akte:
Kodeks etike
Pravilnik o izobraževalnih standardih, pogojih in načinih za doseganje naziva
psihoterapevt
Pravilnik častnega razsodišča s postopki za pritožbe.
36. člen
Zveza lahko preneha:
po sklepu skupščine z večino glasov prisotnih članov,
po samem zakonu.
37. člen
V primeru prenehanja zveze pripada premoženje članom zveze na način, ki ga določi
likvidacijska komisija, sestavljena iz predstavnikov članov zveze.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
38. člen
Ta statut je bil sprejet na redni skupščini dne 27. 09. 2008 in velja takoj.
Tajnik :
Bosiljka Lojk

Predsednik:
Leon Lojk

