Na podlagi 2. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) ustanovitelji
REC - Predstavniška pisarna v Sloveniji, Slovenska 5, Ljubljana
ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj, Topniška 70, Ljubljana
Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela, Erjavčeva 25, Ljubljana
AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, Komenskega 7, Ljubljana
MIROVNI INŠTITUT, Metelkova 6, Ljubljana
sprejemajo naslednji
Akt o spremembi
Pogodbe o ustanovitvi zavoda
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana
1. člen
S Pogodbo o prenosu ustanoviteljskih pravic in obveznosti ter ustanoviteljskega deleža z dne
17.12.2001 je ustanovitelj LABECO, Center za ekološka raziskovanja, Metelkova 6, 1000
Ljubljana zaradi statusne spremembe – izločitve organizacijske enote ECO-IUS, ki ji je bilo
priznano pravno nasledstvo ustanovitve Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij
– PIC, prenesel svoj ustanoviteljski delež v Pravno-informacijskem centru nevladnih
organizacij – PIC na novega ustanovitelja ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj,
topniška 70, Ljubljana.
2. člen
V skladu s 7. členom Pogodbe o ustanovitvi Pravno-informacijskega centra nevladnih
organizacij - PIC, Ljubljana so ustanovitelji REC - Predstavniška pisarna v Sloveniji,
Slovenska 5, Ljubljana, Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela, Erjavčeva
25, Ljubljana, AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, Komenskega 7, Ljubljana in
MIROVNI INŠTITUT, Metelkova 6, Ljubljana podali izjavo, da v zvezi s prenosom ne
uveljavljajo prednostne pravice.
3. člen
S tem aktom o spremembi ustanoviteljske pogodbe zgoraj navedeni ustanovitelji ugotavljajo,
da je na mesto ustanovitelja LABECO Center za ekološka raziskovanja, Metelkova 6,
Ljubljana vstopil nov ustanovitelj ALCEDO, Zavod za kulturni in trajnostni razvoj, Topniška
70, Ljubljana ter se je spremenil tudi sedež in spremenila oziroma uskladila dejavnost zavoda
in zato sprejemajo Pogodbo o ustanovitvi Pravno-informacijskega centra nevladnih
organizacij – PIC, Ljubljana v naslednjem prečiščenem besedilu:
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»Pogodba o ustanovitvi zavoda
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana
I. NAMEN USTANOVITVE
1.člen
Ustanovitelji ustanavljajo s to pogodbo zavod za neprofitno opravljanje dejavnosti
obveščanja, svetovanja, izobraževanja in raziskovanja na pravnem področju. Te dejavnosti
zavod opravlja v podporo nevladnim organizacijam, drugim civilnim gibanjem in
posameznikom ob njihovem tvornem soočanju s protislovji in zahtevami pravne in
demokratične države ter pluralne strukture civilne družbe. Zavod v okviru svojega dela nudi
pravne nasvete s področja človekovih pravic, organiziranosti nevladnih organizacij, prava
okolja, socialnega prava ter z drugih pravnih področij, ki se tičejo dela nevladnih organizacij.
Na teh področjih zavod spodbuja in skrbi za razvoj pravne misli in iskanje naprednejših, bolj
demokratičnih in bolj humanih rešitev.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
2. člen
Ime zavoda je: Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Ljubljana.
Skrajšano ime zavoda je: PIC, Ljubljana.
Sedež zavoda je: Povšetova ulica 37, Ljubljana.
III. DEJAVNOST ZAVODA
3. člen
Dejavnosti zavoda so:
DE/22.110
DE/22.120
DE/22.130
DE/22.140
DE/22.150
G/52.120
K/72.300
K/72.400
K/73.201
K/73.202
K/74.110
K/74.120
K/74.130

Izdajanje knjig
Izdajanje časopisov
Izdajanje revij in periodike
Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa
Drugo založništvo
Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah
Obdelava podatkov
Omrežne podatkovne storitve
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju humanistike
Pravno svetovanje
Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
Raziskovanje trga in javnega mnenja
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K/74.851
K/74.852
K 74.853
K/74.871
K/74.873
M/80.422
N/85.323
O/91.120
O/91.330
O/92.310
O/92.400
O/92.511
O/92.512

Prevajanje
Fotokopiranje in drugo razmnoževanje
Druga splošna tajniška opravila
Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
Druge poslovne dejavnosti d.n.
Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
Dejavnost dobrodelnih organizacij
Dejavnost strokovnih združenj
Dejavnosti drugih članskih organizacij
Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje
Dejavnost tiskovnih agencij
Dejavnost knjižic
Dejavnost arhivov

4. člen
Zavod lahko tudi brez vpisa v sodni register opravlja druge dejavnosti, ki so namenjene za
opravljanje registriranih dejavnosti in se običajno v manjšem obsegu opravljajo ob navedenih
dejavnostih in lahko prispevajo k popolnejši in smotrnejši izrabi zmogljivosti, sredstev in
znanja zavoda.
IV. ORGANIZACIJA ZAVODA
5. člen
Zavod ima lahko v svoji sestavi organizacijske enote za opravljanje posamezne dejavnosti.
Takšne organizacijske enote se opredelijo v statutu zavoda v skladu s to pogodbo in z
zakonom.
V. ORGANI ZAVODA
6. člen
Zavod ima naslednje organe:
- svet zavoda
- strokovni svet
- direktor zavoda
- zbor rednih sodelavcev zavoda
7. člen
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavlja 9 članov in sicer ima vsak ustanovitelj po enega predstavnika, razen
Mirovni inštitut, ki ima dva predstavnika, člana pa sta tudi en predstavnik uporabnikov
storitev zavoda oziroma zainteresirane javnosti ter 2 predstavnika delavcev zavoda. Svet
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zavoda se na predlog ustanoviteljev lahko razširi s predstavniki novih ustanoviteljev na
podlagi soglasja ustanoviteljev. Pri prevzemu ustanoviteljskih pravic ob izstopu ustanovitelja
imajo prednost ostali ustanovitelji.
Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to funkcijo.
Predsednika sveta izvolijo člani sveta izmed sebe.
Svet zavoda lahko izvoli tri članski upravni odbor, ki spremlja tekoče izvajanje programa dela
zavoda in opravlja druge naloge, določene s statutom.
Svet zavoda ima pristojnosti, kot so določene z zakonom.
8. člen
Zavod ima strokovni svet kot strokovni organ.
Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih z zakonom in s
statutom zavoda.
Strokovni svet zavoda sestavljajo najmanj 3 člani in največ 5 članov. Člane imenuje svet
zavoda izmed priznanih strokovnjakov s področja dejavnosti zavoda na predlog direktorja ali
članov sveta zavoda.
Mandat članov strokovnega sveta je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja na to
funkcijo.
9. člen
Poslovodni organ in strokovni vodja zavoda je direktor zavoda. Direktorja imenuje svet
zavoda s soglasjem ustanoviteljev. Po sklepu sveta zavoda se lahko direktor zavoda imenuje
brez javnega razpisa. Mandatna doba direktorja zavoda je štiri leta, z možnostjo ponovnega
imenovanja na to funkcijo. Direktor vodi in organizira delo zavoda in je odgovoren za
zakonitost dela zavoda. Direktor zavoda ima odgovornosti in pooblastila, določena z zakonom
in s statutom zavoda.
Direktor je tudi strokovni vodja zavoda. Direktor zavoda vodi in je odgovoren za strokovnost
dela zavoda.
10. člen
Zbor rednih sodelavcev zavoda (v nadaljnjem besedilu: zbor) sestavljajo vsi delavci zavoda,
ki imajo status rednega sodelavca.
Status rednega sodelavca imajo vsi redno ali pogodbeno zaposleni delavci zavoda ter študenti
in drugi sodelavci, ki redno sodelujejo z zavodom.
11. člen
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Vse pravice delavcev v zvezi s sodelovanjem pri upravljanju zavoda se uresničujejo preko
zbora rednih sodelavcev. Zbor sklicuje najmanj enkrat letno predsednik zbora. Predsednika
zbora izmed sebe izvolijo člani zbora z javnim glasovanjem. Mandatna doba predsednika
zbora je eno leto.
Pristojnosti zbora natančneje opredeljuje statut.
12. člen
Zavod ima lahko tudi druge organe, določene s statutom zavoda v skladu s to pogodbo in z
zakonom.
Morebitni drugi organi ali službe zavoda se podrobneje določijo v statutu zavoda.
VI. SREDSTVA ZA DELO ZAVODA
13.člen
Ustanovitelji zagotovijo sredstva, ki so potrebna za ustanovitev in začetek dela zavoda.
Sredstva za ustanovitev zavoda in začetek njegovega dela znašajo 70.000 SIT. Od tega je vsak
ustanovitelj prispeval delež v vrednosti 10.000 SIT. Zaradi izstopa dveh prvotnih
ustanoviteljev pa so deleži posameznega ustanovitelja sledeči:
REC - Predstavniška pisarna v Sloveniji, Slovenska 5, Ljubljana
Ustanoviteljski delež - 12.000,00 SIT
ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj, Topniška 70, Ljubljana
Ustanoviteljski delež – 12.000,00 SIT
Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela, Erjavčeva 25, Ljubljana
Ustanoviteljski delež - 12.000,00 SIT
AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, Komenskega 7, Ljubljana – 11.666,70 SIT
MIROVNI INŠTITUT, Metelkova 6, Ljubljana
Ustanoviteljski delež– 22.000,00 SIT
Ustanovitelji se ob izstopu odpovedo izplačilu svojega deleža.
14. člen
Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim pa samo na podlagi
predhodnega soglasja ustanoviteljev.
Za upravljanje s premoženjem je zavod odgovoren ustanoviteljem.
15. člen
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Zavod pridobiva sredstva za delo:
- od ustanoviteljev
- od plačil za storitve
- z darili
- s sponzorstvom
- in s subvencijami.
VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN
NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
16. člen
Zavod razpolaga s presežkom prihodkov nad odhodki, ki jih doseže pri opravljanju svoje
dejavnosti, za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti in za druge z zakonom določene namene.
O načinu razpolaganja s presežkom odloča svet zavoda v skladu s programom in finančnim
načrtom zavoda.
17. člen
Primanjkljaj potrebnih sredstev za delo krije zavod s svojimi sredstvi, s katerimi samostojno
razpolaga. Svet zavoda lahko določi, da v posameznih primerih primanjkljaj sredstev lahko
krije tudi posamezni ustanovitelj, vendar le na podlagi njegovega, vsakokrat pridobljenega
soglasja.
VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM
PROMETU IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
18. člen
Zavod je pravna oseba, ki samostojno nastopa v pravnem prometu. Pravne posle v zvezi z
razpolaganjem z nepremičnim premoženjem lahko zavod opravlja samo s predhodnim
soglasjem ustanoviteljev.
19. člen
Zavod za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Za obveznosti zavoda, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti, ustanovitelji ne odgovarjajo.
IX. DRUGE MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED ZAVODOM IN
USTANOVITELJI
20. člen

6

Zavod je dolžan ustanoviteljem nuditi strokovne nasvete in storitve v skladu z načrtom dela,
ki ga sprejme svet zavoda, ter prostore za potrebe pravnega svetovanja in izvajanja skupnih
projektov, knjižnico ter prostore za sestanke.
Ustanovitelji so dolžni zavodu nuditi strokovno pomoč na področjih, ki jih pokrivajo, ter
sodelovati pri projektih zavoda v skladu z načrtom dela, ki ga sprejme svet zavoda.
Ustanovitelji imajo, po pravilih določenih s splošnimi akti zavoda, prednost pri izvajanju
projektov zavoda na področjih, ki jih pokrivajo.
X. DRUGI SPLOŠNI AKTI ZAVODA
21. člen
Zavod ima statut, ki ureja oz. natančneje določa:
- organizacijo zavoda
- organe zavoda in njihove pristojnosti
- način odločanja v organih zavoda
- druga vprašanja, pomembna za poslovanje zavoda.
Statut zavoda sprejme Svet zavoda s soglasjem ustanoviteljev.
22. člen
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte.
XI. STATUSNE SPREMEMBE
23. člen
O statusnih spremembah ter združitvah in spojitvah z drugimi zavodi ter delitvi zavoda
odločajo ustanovitelji. Predlog lahko poda vsak ustanovitelj ali direktor zavoda.
XII. REŠEVANJE SPOROV
24. člen
Za reševanje morebitnih sporov v zvezi s tem aktom je pristojno sodišče v Ljubljani.
XIV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
Ta pogodba velja od dneva podpisa zadnjega ustanovitelja.«
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Ta akt o spremembi Pogodbe o ustanovitvi Pravno-informacijskega centra nevladnih
organizacij – PIC, Ljubljana začne veljati z dnem podpisa vseh ustanoviteljev in je sestavljen
v 9 izvodih, od katerih prejme vsak ustanovitelj po en izvod, ostali izvodi pa se hranijo v
Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij – PIC, Ljubljana.
V Ljubljani, dne 11.6.2003
REC - Predstavniška pisarna v Sloveniji, Slovenska 5, Ljubljana
Direktorica:
Milena Marega
____________________
ALCEDO Zavod za kulturni in trajnostni razvoj, Topniška 70, Ljubljana
Direktorica:
Milada Mirkovič
____________________
Društvo za razvijanje prostovoljnega in preventivnega dela, Erjavčeva 25, Ljubljana
Direktorica:
Gorana Flaker
____________________
AMNESTY INTERNATIONAL SLOVENIJE, Komenskega 7, Ljubljana
Direktorica:
Nataša Posel
_____________________
MIROVNI INŠTITUT, Metelkova 6, Ljubljana
Direktorica:
Vlasta Jalušič
_____________________
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