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Splošne določbe

1. člen
Definicija Koalicije

Koalicija za REKOM (v nadaljevanju: Koalicija) je mreža organizacij in posameznikov, ki si prizadevajo za
ustanovitev Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih in drugih hudih kršitvah
človekovih pravic na območju nekdanje SFRJ (v nadaljevanju: REKOM) v obdobju od leta 1991 do leta
2001, ki jo bodo sporazumno ustanovile države na območju nekdanje SFRJ.

2. člen
Naziv Koalicije

(1) Naziv Koalicije je Koalicija za ustanovitev Regionalne komisije za ugotavljanje dejstev o vojnih zločinih

in drugih hudih kršitvah človekovih pravic na območju nekdanje SFRJ.

(2) Skrajšani naziv je Koalicija za REKOM.

3. člen
Vsebina statuta

S statutom Koalicije (v nadaljevanju: statut) se določajo osnovni cilji delovanja, delovna načela, pravice
in dolžnosti članov/članic, notranja organizacija, volitve, pristojnosti organa in tudi druge zadeve, ki so
pomembne za delo Koalicije.

4. člen
Mandat Koalicije

Mandat Koalicije je:
 organizacija posvetov o modelu REKOM v okviru civilne družbe v državah, ki so nastale na

območju nekdanje SFRJ;
 izdelava modela REKOM, ki ga bo Koalicija posredovala na proučitev parlamentom držav, ki so

nastale na območju nekdanje SFRJ;
 medijska promocija in zagotavljanje javne in politične podpore za ustanovitev REKOM-a;
 organizacija sodelovanja državljanov/državljank pri podpiranju ustanovitve in delovanja REKOM-

a in tudi uresničevanja njegovih priporočil;
 javno predstavljanje in podpiranje REKOM-a pred najvišjimi državnimi organi v državah, ki so

nastale na območju nekdanje SFRJ, in mednarodnimi organizacijami;
 pritisk na institucije v državah, ki so nastale na območju nekdanje SFRJ, da odprejo

parlamentarno razpravo o potrebi regionalnega pristopa k preteklosti, iniciativi in modelu
REKOM;

 podpora REKOM-u pri izvajanju njegovega mandata;



 spremljanje uresničevanja priporočil REKOM-a.

5. člen
Območje delovanja

(1 ) Koalicija svoje aktivnosti izvaja v Bosni in Hercegovini, v Črni Gori, na Hrvaškem, na Kosovu, v
Makedoniji, v Sloveniji in v Srbiji.

(2) Podpiranje in promocija REKOM-a se lahko izvaja tudi v drugih državah.

6. člen
Znak in logotip Koalicije

(1) Koalicija ima svoj znak in logotip.

(2) Logotip Koalicije se obvezno uporablja pri vseh aktivnostih Koalicije.

(3) Znak Koalicije je v Prilogi št. 1 tega statuta.

(4) Logotip Koalicije je v Prilogi št. 2 tega statuta.

7. člen
Zastopanje Koalicije

(1) Koalicijo predstavljajo člani/ce koordinacijskega sveta Koalicije za REKOM, člani/ce skupin za
koordinacijo posvetov, koordinatorji in organizacije, organizatorji posvetov in spremljevalnih dejavnosti
na lokalnem, državnem/nacionalnem in regionalnem nivoju.

(2) Za prevzemanje pravnih poslov v imenu Koalicije je potrebno pisno pooblastilo/sklep
koordinacijskega sveta.

8. člen
Metodologija dela

Koalicija uresničuje svoje cilje z organizacijo forumov in svetovanja, konferenc za novinarje, sestankov
članov/članic Koalicije in medijskih kampanj, z izdajanjem publikacij, s sodelovanjem z  javnostjo,
relevantnimi institucijami in na drug način, ki je v skladu z odločitvami koordinacijskega sveta oziroma
skupščine.



Članstvo v Koaliciji za REKOM

9. člen.
Osnovna določila o članstvu

(1) Član/ica Koalicije je lahko vsaka organizacija ali oseba, ki sprejema cilje in statut.

(2) Organizacija ali oseba postane član/ica Koalicije z izročitvijo podpisane izjave o pristopu h Koaliciji.

(3) Član/ica Koalicije ne more biti organizacija, ki v svojem programu ali aktivnostih zagovarja rasno,
versko ali nacionalno nestrpnost, sovraštvo do žensk, homofobijo ali druge oblike mrženj, ki
predstavljajo spodbujanje diskriminacije, sovraštva ali nasilja.

(4) Član/ica Koalicije ne more biti oseba, ki javno zagovarja stališča in izvaja aktivnosti, ki so opisane v
tretjem odstavku tega člena.

(5) Član/ica Koalicije ne more biti oseba, ki je bila obsojena za sodelovanje pri vojnih zločinih.

(6) Članu/članici Koalicije, ki je obtožen/a za vojne zločine, se članstvo zamrzne. Odločitev o zamrznitvi
članstva sprejme koordinacijski svet.

(7) Odločitev o tem, ali obstaja ovira za članstvo  iz tretjega odstavka tega člena, sprejme koordinacijski
svet na zahtevo najmanj enega člana/članice Koalicije.

(8) Podatke o članih/članicah ureja sekretariat Koalicije (v nadaljevanju: sekretariat), ki izdeluje enoten
register članov/članic Koalicije (v nadaljevanju: Register članov/članic).

10. člen
Pravice članov/članic

Pravice člana/članice Koalicije so:
- da izbira in je izbran/a v organ Koalicije v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi in

posameznimi akti Koalicije;
- da je obveščen o aktivnostih Koalicije;
- da sodeluje pri delu Koalicije;
- da dobi podporo, če so ogrožene njegove osnovne pravice zaradi članstva v Koaliciji in

angažiranja pri aktivnostih;
- da uresničuje druge pravice, ki so predvidene s tem statutom in drugimi splošnimi in

posamezniki akti Koalicije.



11. člen
Dolžnosti članov/članic

Dolžnosti člana/članice Koalicije so:
- da spoštuje statut in druge splošne in posamezne akte Koalicije;
- da se zavzema za uresničevanje ciljev in poslanstva Koalicije;
- da ščiti interese, ohranja in krepi ugled Koalicije;
- da sodeluje pri delu,  prihaja na sestanke organa Koalicije, katerega član/ica je.

12. člen
Prenehanje članstva

(1) Članstvo v Koaliciji lahko preneha z izstopom ali izključitvijo.

(2) Če želi član/ica iz Koalicije izstopiti, o tem pisno obvesti svojo državno pisarno ali koordinacijski svet.

(3) Predlog za izključitev člana/ice lahko skupaj z obrazložitvijo koordinacijskemu svetu lahko poda
vsak/a član/ica Koalicije.

(4) Koordinacijski svet se o predlogu posvetuje s statutno komisijo, ki poda svoje mnenje.

(5) Koordinacijski svet odločitev o tem predlogu sprejme na prvi naslednji seji.

(6) S sklepom koordinacijskega sveta o izključitvi člana/članice so suspendirane njegove/njene pravice in
dolžnosti kot člana/članice Koalicije.

(7) Proti sklepu o izključitvi je dovoljena pritožba skupščini, ki se vloži preko pisarne v državi, iz katere
prihaja izključeni član/članica Koalicije, v roku petnajst dni od prejema sklepa o izključitvi.

(8) Skupščina sprejme končno odločitev o izključitvi člana/članice z dvotretjinsko večino prisotnih glasov
na prvi naslednji seji.

(9) Sekretariat izvrši sklep o izključitvi člana/članice tako, da izbriše člana/članico iz Registra
članov/članic.



Organizacijska struktura Koalicije

13. člen
Upravni organi Koalicije

Upravni organi Koalicije so:
- skupščina,
- koordinacijski svet,
- koordinacijske skupine.

14. člen
Strokovno-administrativni organi Koalicije

Strokovno-administrativni organi Koalicije so:
- sekretariat,
- statutna komisija.

15. člen
Odločanje v koaliciji

(1) Organi koalicije pravno veljavno odločajo z večino glasov prisotnih članov/članic organa, ki odloča.

(2) Odločitve o volitvah članov koordinacijskega sveta, volitvah članov/članic statutne komisije,
sprejemanju in spremembah statuta, pritožbah na sklep koordinacijskega sveta o izključitvi člana/članice
iz Koalicije in prekinitvi delovanja Koalicije, se sprejemajo z dvotretjinsko večino glasov prisotnih
članov/članic organa, ki sprejema odločitev.

(3) Glede na prvi odstavek tega člena lahko organ, ki odloča, izjemno s Poslovnikom o delu ali s posebno
odločbo predvidi možnost sprejemanja določene odločitve z dvotretjinsko večino glasov prisotnih
članov/članic ali s konsenzom članov/članic.

(4) Če o isti zadevi, o kateri  organ glasuje, obstaja več predlogov odločitve, se za sprejetega smatra tisti
predlog, ki dobi večje število glasov prisotnih članov/članic.

(5) Člani/ce skupščine in koordinacijskih skupin imajo pravico do naslednjega števila glasov:
a) organizacije članice Koalicije: dva glasova,
b) osebe člani/ce Koalicije: en glas.



16. člen
Glasovanje v Koaliciji

(1) Člani/ce skupščine in koordinacijskih skupin lahko glasujejo osebno ali preko pooblaščenca.

(2)  Ena oseba ima lahko največ tri pooblastila za glasovanje na seji skupščine ali na sestanku
koordinacijske skupine.

(3) Glasovanje je javno, razen če se člani/ce organa, ki sprejema odločitev, ne odločijo, da se o
konkretnem predlogu odločitev sprejme s tajnim glasovanjem.

(4) Člani/ce organa Koalicije lahko glasujejo za ali proti predlogu ali se vzdržijo glasovanja.

17. člen
Skupščina

(1) Skupščina je najvišji organ Koalicije, ki upravlja z delom Koalicije in sprejema statut in druge splošne
akte, ki so ji s tem statutom dani v pristojnost.

(2) Skupščino sestavljajo vsi člani in članice Koalicije.

(3) Skupščina svoje delo opravlja na sejah, katerih se udeležijo člani/ce skupščine.

(4) Redna seja skupščine poteka enkrat letno. Redno sejo skliče koordinacijski svet.

(5) Skupščina ima lahko tudi izredne seje. Izredne seje skliče koordinacijski svet in/ali tretjina
članov/članic Koalicije.

(6) Dnevni red, predlog sklepov in material za sejo skupščine pripravi sklicatelj.

(7) Sklicatelj mora vsem članom/članicam, ki so zajeti v Registru članov/članic, vročiti vabilo za sejo
skupščine, načrt predlogov dnevnega reda seje in ostale relevantne materiale najkasneje 14 dni pred
sejo.

(8) Pravico do glasovanja na seji skupščine imajo vsi/vse predstavniki/predstavnice organizacij članic
Koalicije in osebe člani/ce, ki so registrirali svoje sodelovanje na seji skupščine:

a) v primeru organizacij članic Koalicije: z registracijo in izročitvijo izpolnjenega in
overjenega mandatnega pisma, na osnovi katerega prejmejo glasovalni karton in

b) v primeru oseb članov/članic Koalicije: z registracijo, na osnovi katere prejmejo
glasovalni karton.



18. člen
Registracija članov/članic skupščine

(1) Registracija članov/članic skupščine za pridobitev pravice do glasovanja se ureja pred začetkom seje
skupščine.

(2) Članstvo v Koaliciji se ugotavlja z vpogledom v Register članov/članic.

19. člen
Delovno predsedstvo

(1) Sejo skupščine vodi delovno predsedstvo, ki se voli na začetku seje, in ki vodi sejo v skladu s
Poslovnikom o delu skupščine.

(2) Do izvolitve delovnega predsedstva seji skupščine predsedujeta dva/dve predstavnika/predstavnici
organizacije, ki je pobudnica iniciative.

(3) Organizacije, ki so pobudnice iniciative, so Fond za humanitarno pravo iz Beograda in Documenta –
centar za suočavanje s prošlošću (center za soočanje s preteklostjo) iz Zagreba.

(4) Delovno predsedstvo je sestavljeno iz sedmih članov/članic predstavnikov/predstavnic organizacij
članic Koalicije iz držav, ki so navedene v prvem odstavku 5. člena tega statuta.

20. člen
Pristojnost skupščine

Skupščina je organ odločanja, ki:
 sprejme  statut in spremembe statuta;
 sprejema Poslovnik o delu skupščine (v nadaljevanju: Poslovnik o delu);
 sprejema strateški program skupščine;
 izbira in razrešuje člane/članice koordinacijskega sveta;
 proučuje in sprejema poročila o delu med dvema zasedanjema skupščine, ki jih predloži

koordinacijski svet;
 sprejema končne odločitve o sklepu koordinacijskega sveta o izključitvi člana/članice

Koalicije;
 sprejema končne odločitve o sklepu koordinacijskega sveta o prenehanju delovanja

Koalicije;
 odloča o vseh drugih vprašanjih, ki so v interesu Koalicije;
 izbira in razrešuje člane/članice statutne komisije.



21. člen

S Poslovnikom o delu se določajo pravice in dolžnosti članov/članic skupščine in se ureja način
sklicevanja skupščine, potrjevanje dnevnega reda, vodenje in potek seje, način odločanja, vodenje
zapisnika, volitve za v organe Koalicije in druga vprašanja v okviru pristojnosti skupščine.

22. člen
Koordinacijski svet

(1) Koordinacijski svet je upravni organ koalicije. Ima 17 članov/članic, ki jih izbira skupščina.

(2) Zaradi izvajanja sklepov koordinacijskega sveta na terenu se zagotavlja zastopanost na naslednji
način: Bosna in Hercegovina (4), Črna Gora (2), Hrvaška (3), Kosovo (3), Makedonija (1), Slovenija (1) in
Srbija (3).

(3) Predlog za izbor člana/članice koordinacijskega sveta lahko poda vsak član/ica Koalicije.

(4) Sekretariat vse predloge posreduje koordinacijskemu svetu, ki sestavi končni seznam kandidatov in
ga predloži članom/članicam skupščine najkasneje sedem dni pred začetkom zasedanja skupščine.

(5) Koordinacijski svet se sestaja najmanj enkrat na dva meseca.

(6) Sejam koordinacijskega sveta prisostvujejo člani sekretariata (regionalni koordinator/ka,
koordinatorji/koordinatorke posvetov, predstavniki organizacij, ki nudijo tehnično in administrativno
podporo pri organizaciji posvetov), po potrebi pa tudi predstavniki/predstavnice organizatorjev posvetov
in predstavniki/predstavnice članic koalicije, brez pravice pri odločanju, katerih prisotnost pa je potrebna
za proučevanje vprašanj, ki so predvidena na dnevnem redu.

(7) Koordinacijski svet sprejema Pravilnik o delu koordinacijskega sveta, ki bolj podrobno ureja njegovo
delo.

(8) Mandat članov/članic koordinacijskega sveta je tri leta.

(9) Članstvo v koordinacijskem svetu avtomatično preneha na podlagi lastne odločitve, v primeru smrti
člana/članice, s prenehanjem članstva v koaliciji in neupravičenim izostankom s seje koordinacijskega
sveta dvakrat zapored.

(10) Koordinacijski svet lahko imenuje novega člana/članico na predlog katerega koli člana koalicije
namesto člana/članice, ki mu zaradi razlogov, navedenih v devetem odstavku tega člena, preneha
članstvo. Odločitev o novem članu/članici koordinacijskega odbora se sprejme s konsenzom. Skupščina
potrjuje (verificira) odločitev na prvi naslednji seji. Če več kot petim (5) članom/članicam, ki jih je izbrala
skupščina, preneha članstvo v koordinacijskem svetu, je ta organ dolžan v roku dveh (2) mesecev sklicati
izredno skupščino.



23. člen
Pristojnost koordinacijskega sveta

Koordinacijski svet:
 koordinacijski svet je odgovoren za izvrševanje odločitev skupščine, med dvema zasedanjema

skupščine pa sprejema odločitve v okviru svojih pristojnosti;
 na osnovi strateškega programa ali strateškega dokumenta skupščine izdeluje in uresničuje

operativni načrt Koalicije za REKOM;
 daje soglasje organizacijam in posameznikom za izvajanje posameznih aktivnosti in projektov v

imenu Koalicije;
 proučuje poročila o realizaciji projektov in finančna poročila, ki jih organizacije, nosilke

projektov, predložijo donatorjem;
 vsake tri mesece prouči in oceni delo sekretariata;
 predlaga spremembe statuta;
 sprejema pravilnik o delu koordinacijskega sveta in druge splošne in posamezne akte v zvezi z

delom Koalicije;
 formira in sprejme odločitev o prenehanju dela sekretariata;
 sprejme odločitev o izključitvi člana/članice iz Koalicije;
 skupščini predlaga odločitev o strateškemu sodelovanju z drugimi domačimi in mednarodnimi

institucijami, organizacijami in koalicijami;
 pripravi in predloži skupščini poročilo o delu;
 v skladu s potrebami Koalicije lahko formira druge ad hoc organe;
 opravlja vse druge aktivnosti, ki so nujne za delo Koalicije.

24. člen
Koordinacijske skupine

(1) V posameznih državah, ki so navedene v 5. členu, se po potrebi ustanovijo koordinacijske skupine, ki
jih sestavljajo člani/članice koalicije te države.

(2) Ustanovijo jih člani/ce Koalicije ali koordinacijskega sveta na predlog članov/članic Koalicije iz
posamezne države.

(3) Koordinacijske skupine sprejmejo Pravilnik o delu koordinacijske skupine, ki bolj podrobno ureja
njihovo delo.

(4) Pravilnik o delu koordinacijskih skupin mora biti v skladu s statutom.



25. člen
Pristojnost koordinacijskih skupin

Koordinacijske skupine:

 izvajajo sklepe koordinacijskega sveta v zvezi z delovanjem in cilji koalicije v določeni državi v
skladu z operativnim načrtom posvetovalnega procesa, ki ga sprejme koordinacijski svet;

 izvajajo operativni načrt posvetovalnega procesa;
 sprejemajo predloge in predlagajo člane/članice koordinacijskega sveta;
 pripravljajo in posredujejo poročilo o delu koordinacijskemu svetu;
 sestajajo se enkrat na dva meseca v okviru lokalnih in nacionalnih posvetov in proučijo delo

državnega koordinatorja/koordinatorke ter potek posvetovalnega procesa v posamezni državi.

26. člen
Sekretariat

(1) Sekretariat je strokovni in tehnični organ, ki za delo odgovarja koordinacijskemu svetu. Sestavljajo ga
regionalni/a koordinator/ka, državni/e koordinatorji/koordinatorke (koordinatorji/koordinatorke v
posameznih državah) in predstavniki/predstavnice organizacij, ki nudijo tehnično podporo pri
organizaciji aktivnosti Koalicije.

(2) Sekretariat spremlja delo koordinacijskega sveta in koordinacijskih skupin, pripravlja posvete in
forume ter druge dogodke po navodilih koordinacijskega sveta.

(3) Sekretariat v vsaki državi deluje preko državnega koordinatorja/koordinatorke (enega ali več), ki je
lahko zaposlen v organizaciji, ki nudi tehnično podporo pri organizaciji posvetov in ostalih aktivnosti
Koalicije.

27. člen
Pisarne

(1) Pisarne spremljajo delo koordinacijskega sveta, pripravljajo posvete in forume ter tudi druge
dogodke v posameznih državah po navodilih koordinacijskega sveta.

(2) Delo pisarn v posameznih državah organizira državni/državna koordinator/ka.

(3) Pisarne ustanavlja koordinacijski svet.



28. člen
Statutna komisija

(1) Statutna komisija spremlja upoštevanje statuta in odgovarja na pritožbe o kršitvah statuta, ki jih
lahko proti kateremu koli članu/članici poda kateri koli član/članica Koalicije.

(2) Statutna komisija ima tri člane/članice s področja pravnih znanosti.

(3) Statutna komisija je dolžna v roku 15 dni koordinacijskemu svetu dostaviti predlog odločitve v zvezi s
pritožbo na kršitev statuta.

Financiranje aktivnosti Koalicije

29. člen
Splošna določila o financiranju aktivnosti Koalicije

(1) Aktivnosti se financirajo:
 iz fondov, ki delajo v skladu z zakonom;
 z darili;
 s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb;
 s sponzorstvom in donacijami;
 iz ostalih virov v skladu z zakonom.

(2) Finančna poročila so dostopna na vpogled članom/članicam Koalicije in javnosti.

30. člen
Projekti članov/članic Koalicije

(1) Vsak/a član/ica Koalicije lahko predloži predlog projekta koordinacijskemu svetu, ki prouči in odobri
predlog projekta.

(2) Nosilec projekta  je neposredno odgovoren za realizacije aktivnosti in porabo sredstev.

(3) Nosilec projekta je dolžan koordinacijskemu svetu predložiti narativna in finančna poročila o
realizaciji projekta, ki jih predloži donatorju.

(4) Vsaka nepooblaščena uporaba imena REKOM ali zloraba sredstev, ki so pridobljena za izvajanje
aktivnosti, pomeni izključitev organizacije iz Koalicije skupaj z javno objavo razloga za izključitev.



Ostala določila

31. člen
Jezik statuta

Ta statut je napisan v albanskem, bosanskem, črnogorskem, hrvaškem, madžarskem, makedonskem,
romskem, slovenskem, srbskem in turškem jeziku, od katerih je vsaka verzija uradna in enakopravna
ostalim.

32. člen
Sprejemanje in sprememba statuta

(1) Spremembe statuta lahko predlagajo:
 koordinacijski svet,
 deset organizacij – članic Koalicije,
 dvajset oseb – članov/članic Koalicije.

(2) Spremembe statuta stopijo v veljavo takoj po sprejetju.

33. člen
Prehodne in končne določbe statuta

(1) Ta statut stopi v veljavo takoj po sprejetju na seji skupščine v Sarajevu 26. junija 2011.

(2) S tem ko stopi v veljavo ta statut, preneha veljati statut, ki je bil sprejet na seji skupščine, ki je bila v
Novem Sadu marca 2010.


