Poslovnik delovanja
»Mreže za preporod Istre«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(1) Ta poslovnik ureja namen, delovanje in članstvo mreže nevladnih organizacij, imenovane
»Mreža za preporod Istre« (v nadaljevanju mreža).
(2) Poslovnik je sprejet za določeno časovno obdobje enega leta.
2. člen
V poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za moške in ženske.
II. OPREDELITEV, POSLANSTVO IN NAMEN
3. člen
(1) Mrežo sestavljajo predstavniki nevladnih organizacij (društev, zavodov in ustanov), ki
delujejo na območju Istre. V mreži lahko sodelujejo tudi fizične osebe.
(2) Mreža do sprejetja sklepa o pravni formalizaciji ni samostojna pravna oseba.
4. člen
(1) Poslanstvo mreže je aktivno prispevati k trajnostnemu razvoju Istre in temelji na sloganu
»Soustvarjamo preporod Istre«.
(2) Ključni nameni mreže so:
- krepitev sodelovanja med nevladnimi organizacijami, izboljševanje obstoječega položaja
ter promocija nevladnih organizacij,
- aktivno sodelovanje nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju politik razvoja in
vključevanju v procese javnega odločanja,
- oblikovanje pobud, izvajanje aktivnosti in zavzemanje za pozitivne in trajnostne
spremembe v družbi in okolju,
- krepitev lokalnega medsektorskega sodelovanja, sodelovanja z lokalnimi prebivalci in
čezmejnega sodelovanja.
III. ČLANSTVO
5. člen
(1) Članstvo v mreži je prostovoljno. Članice mreže so organizacije, ki izpolnjujejo pogoje iz 1.
odstavka 3. člena tega poslovnika.
6. člen (sprejem v članstvo)
(1) Nevladne organizacije podajo vlogo za članstvo v mreži s podpisom pristopne izjave, s
katero se posamezna prosilka zaveže k sprejetju tega poslovnika in ravnanju skladno z
njegovo vsebino.

(2) Vlogo za članstvo v mreži pregleda zbor članic, ki ugotovi izpolnjevanje pogojev iz 1.
odstavka 3. člena. V kolikor je vloga prosilke nepopolna, jo zbor mreže pozove k dopolnitvi
le-te.
(3) Ustanoviteljice so vse nevladne organizacije, ki so do dneva sprejetja tega poslovnika
podpisale pristopno izjavo o članstvu. Ustanoviteljice so članice mreže dokler izpolnjujejo
pogoje.
7. člen (prenehanje članstva)
(1) Članstvo v mreži preneha z izstopom ali z izključitvijo članice.
(2) Članica izstopi iz mreže tako, da zboru mreže poda pisno izjavo o izstopu. Članstvo
organizacije v mreži preneha s potrditvijo zbora mreže.
(3) Članico se izključi iz mreže, če grobo in zavestno krši ta poslovnik. O izključitvi odloča zbor
mreže na zasedanju z dvotretjinsko večino članic, prisotnih na zasedanju. Članica, o izključitvi
katere se odloča, ima pravico do pojasnila na zasedanju mreže, preden ta o tem glasuje.
(4) Za kršenje poslovnika mreže se štejejo predvsem: nespoštovanje skupnih stališč v imenu
mreže, nekorekten odnos do mreže ali posameznih članic ter zloraba imena mreže za interes
članice.
IV. DELO MREŽE
8. člen
(1) Organi mreže so: zbor članic in področne delovne skupine.
(2) Zbor članic je sestavljen iz vseh članic mreže. Vsaka članica mreže ima v zboru članic en
glas. Fizične osebe nimajo pravice do glasovanja. Zbor članic je odločevalsko telo mreže;
sprejema program dela mreže, letna poročila, odloča o novih članicah in prenehanju članstva
obstoječim članicam, sprejema skupna stališča in imenuje predstavnika mreže. Zbor članic se
sestane najmanj dvakrat letno.
(3) Zbor članic za obdobje enega leta (z možnostjo podaljšanja) imenuje predstavnika mreže,
ki koordinira delo mreže oz. zbora članic in zastopa mrežo navzven oz. v javnostih.
Predstavnik lahko imenuje tudi svojega pomočnika, ki mu pri delu pomaga.
(4) Delovne skupine se oblikujejo za delovanje na posameznih vsebinskih temah, na podlagi
pobude članice in interesa vsaj še dveh članic za sodelovanje v delovni skupini. Delovne
skupine delujejo v skladu s poslanstvom in načeli mreže ter redno poročajo zboru članic.
(5) Mreža in njeni organi se pri odločanju ter oblikovanju in sprejemanju sklepov opirajo na
sociokracijo. V skladu s to metodo sklepe sprejemajo s strinjanjem (ang. consent). V kolikor
strinjanja ni mogoče doseči, odloča večina na zasedanju prisotnih članov. V kolikor se
predstavnik ene izmed članic ne udeleži srečanja in za svojo odsotnost ne poda
vnaprejšnjega opravičila, se njegov glas ne šteje. Sklep mora biti zapisan v zapisniku in v
obliki ter vsebini, kot je bil sprejet na srečanju.

V. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV MREŽE
9. člen (pravice)
Pravice članic mreže so:
- da dajejo pobude in predloge za delo mreže in za uresničevanje njenega namena,
- da aktivno sodelujejo pri izpolnjevanju nalog mreže,
- da predlagajo in volijo predstavnika mreže,
- da sodelujejo pri ustanavljanju in delu delovnih skupin.
10. člen (dolžnosti)
Dolžnosti članic mreže so:
- da vestno in zanesljivo izpolnjujejo zaupane naloge,
- da spoštujejo ta poslovnik in sklepe mreže,
- da z lastnim prizadevanjem in vzorom pomagajo pri uresničitvi namenov mreže.
11. člen

VI. SPREMEMBE POSLOVNIKA

(1) Spremembe tega poslovnika lahko predlaga katerakoli članica.
(2) Spremembe so sprejete, če zanje glasujeta dve tretjini vseh na zasedanju prisotnih članic.
VII. RAZPUSTITEV ALI PREOBLIKOVANJE MREŽE
12. člen
Mreža se razpusti ali preoblikuje, če na zasedanju mreže za razpustitev ali preoblikovanje
glasujeta dve tretjini na zasedanju prisotnih članic.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

13. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem ustanovitve mreže.
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