
Na podlagi 4., 8. in f. ilena Zakona o dru5tvih(Ur. l. RS, 3t. 6ll2ffi, 5812009,39n011,
64l20ll-wB2 in nad.)je ustanovni zbor v Ljubljani, dne 19. januarja,
2015 sprejel sklep o ustanovitvi dru5tva "I)ru5tvo za zdravje narodaf in v ta namen
sledeii

STATUT DRUSTVA
ttDru5tvo r,a zdravje narodatr

L SPLOSIYE DOLOdBE

f. ilen

"DruStvo za zdravje naroda" je prostovoljno, nepridobitno, samostojno zdruZede z namenom
angaitanla prebivalcev Slovenije vseh starosti,
- da se ti seznanjajo s svojimi pravicami kot bolniki,
-da sezranja dlanstvo v primerih sprejemanja novih zakonov iz podrodj a zdravstv4
- da se aktivno vkljuduje ob javnih razpravah pri sprejemanju zakonodaje iz
zdravstva,

podrodja

- da se sezranja dlanstvo z novimi zakonskimi ukrepi na podrodju zdravstva in zdravstvene
preventive.

2. ilen
Ime druStva je >DruStvo za zdravje naroda<<.
SedeZ in naslov sedeZa druStva je Ljubljana Tbilisijska 81.
Znak druStva je :
Zig druStva je okrogle oblike s kroZnim napisom: DruStvo "Za zdravje Nancdan in napis
Ljubljana. V sredini je simbolni zrak druStva.

3. ilen
Delo druStva in njegovih organov je javno.
Clane druStva se obve5da:
- preko svoje intemetne strani,
- s pravico vpogleda dlanov v "apisnike organov druStv4
- preko druStvenega sfokovnega glasil4

; preko sredstev javnega obve5danja.
Sir5o javnost obve5da druStvo o svojem delu tako, da so seje organov druStva javne, da
organizka okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje ter druge organizirane dogodke
vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev
javnega obve5danja.
Za javnost delovanja druStvaje odgovoren predsednik druStva.



4. ilen

Druitvo lahko sodeluje z drugimi druStvi in organizacijami v RS in tujini, ki delujejo na
podrodju dejavnosti podobnega malaja.

5. ilen
Dru3tvo je pravna oseba zasebnega prava in bo po registraciji pri: Upravni enoti
vpisana v register druStev.
Dru5tvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki
RS.

6. ilen

Ljubljana

veljajo v

DruStvo svoj namen in cilje uresniduje z naslednjimi nalogami oziroma dejavnostrni:
- je zdruilenje z namenom angaliranja prebivalcev Slovenije vseh starosti, da se seznanjajo s
pravicami bolnikov v primeru bolezni,
-da angaina dlanstvo in zainteresirane javnosti v primerih sprejemanja novih zakonov iz
podrodja zdravsfra,
- da aktivno vkljuduje dlanstvo v javnih raryravah ob sprejemanju zakonodaje iz podrodja
zdravstv4
- da semanja dlanstvo z zakonskimi ukrepi katerimi: veljavnimi ali predvidenimi na podrodju
zdravsfr a in zdravstvene preventive,
- se zavzema za spo5tovanje etidnih in moralnih nadel zdravstvene stroke pri delovanju
druStva, organizira in izlvaja socialno varstvene aktivnosti.
Cilji dru5tva:
-da s pomodjo dlanov druStva in preko izvodenih organov druSwa vpliva na izboljSanje
zdravstvenega sistema oz. sistemov varstva prebivalcev Slovenije,
- da s svojimi aktivnostmi in predlogi vpliva pri izbolj5evanju organizaclje in financiranja
zdravstvenih zavodov,
Svoj namen in cilje druStvo uresniduje z naslednjimi nalogami oziroma dejavnostmi:
- z organizacijo zdravstvenih simpozijev,
- zizdajo glasila druStva in informativnih biltenov,
- s pripravo tnvzdrLevanjem spletnih strani druStv4
- z informiranjem dlanstva in Sirie javnosti o dejavnosti druStva s konstruktivnimi mnenji in
predlogi zdravstvenim organizacijam in drZavnim organom,

DruStvo izvaja svojo dejavnost, ki je namenjena dlanom in nedlanom dru5tv4 na nepridobitni
osnovi.



7. ilen

ehn drustva lahko postane vsaka fizidna ali pravna oseb4 kr je inazila tako zeljo in jezainteresirana za ohranjanje nivoja zdravstvenihstoritev ter je priiravljena aktivno sodelovatipri oblikovanju predlogov 
.za izbolllanie zakonskih dolodil"oziroma podrodne zakonodaje inzakonodaje, ki se navezuje na podrodno zakonodajo zdravstva in zdravstvenega varstva.Zainteresirana oseba v ta namen podpi5e pristopno i4wo.

!ju*u oseba je na obdnem zboruzaslopattu po iukooit"m zastopniku ali poobla5dencu.
Clanstvo v drustvu je prostovodno. ilan drustva lahko postane-opravilno sposobna polnoletna
oseba'-Kdgl Zeli postati dlan iruStva, mora svojo voljo inazitipisno in se zavezati,da bodeloval v skladu s statutom dru5tva in redno pladeval dlinarino, v k-olikor.ie ta dolodena.
gtan Oru1tva lahko postane pod enakimi pogo;i tudi tuj drinvljan.
Dru5tvo ima redne in dastne dlane.

8. ilen

Pravice dlanov so:
- Da volijo in so voljeni v organe druStva,
- Da sodelujejo pri delu in soodlodajo v organih druStv4
- da uporabljajo skupne doseZke in rezultati delovanja druStvd pri svojem delu,- da uresnidujejo svoje interese na podrodju delovanja drustv4
- da so seznanjeni s programom in poslovanjem druStva ter njegovim finandnim inmaterialnim poslovanj em.

Dolhrosti dlanov druStva so:
- da spo5tujejo statut in druge akte ter sklepe druStvq
- da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresnidevanju ciljev in nalogdru5tv4
- daredno pladujejo dlanarino, katero dolodi obdni zbor drusw4- da dajejo dru5tvu informacije, ki so potrebne za uspesno izvr5evanje skupnodogovorjenih nalog,
- daprena5ajo izkulnje nznarfiana mlaj5e dlane druStva,
- da varujejo ugled druStva.

f. ilen

elanstvo v druStvu preneha:

- s prostovoljnim odstopom,
- s prenehanjem napredlog upravnega odbora in sklepom obdnegazbora drustv4- s smrtjo.

elan prostovoljno izstopi iz druStva, de upravnemu odboru poslje pisno izjavo o izstopu.



Clanstvo preneha fudi v primeru, de dlan kljub pisnemu opominu ne porawra dlanarine. Razlogza izkljuditev, ki jo mora potrditi obdni zboi, ie grobo krsenje pravil druStv4 delova4ie vnasprotju s cilji in dejavnostjo druStva ali presopki, ki niso 
" 

rnaOu z vedavnimi p."Opiri.

Itr. ORGAIYIDRUSTVA

10. ilen

ORGANI DRUSTVA
- Obdni zbor- skup5dina,
- Upravni odbor,
- Nadzorni odbor.

11. ilen

oBENI ZBoR DRUSTVA- SKUPSdINA

99dri zbor je najvilji organ druIrva in ga sestavljajo vsi dlani.
obdni zbor je lahko rede ali izreden. Redni obeni zuo. sklicuje upravni odbor enkrat letno.rnedni obdni zbor pa sesklide po sklepu upravnega odbora, na-zahievonadzornega odbora alina zahtevoml/3 dlanov druStva. Upravni odbor je dolZan skiicati iziedni zbor v .oio, :o dni odprejema zahteve za sklic. ie upravni odbor izrednega zbora dlanstva ne sklide v predpisanem
tgkl'. g1 sklide predlagatelj, ki mora predloZiti tudi-dnevni red z ustreznimi materiali. Izredniobdni zbor sklepa Ie o zadevi zakatero je sklican.

12. ilen

9-,1\t:"":T!"F: ?*" 
in dnevnemu redu morajo biti dlani seznanjeni vsaj 14 dni predsKllcem' ulail drustva morajo biti o sklicu pravodasno obvesdeni: na-spletni strani druswa"preko e-poste, dlani, ki nimajo elektronskega naslova pa preko obidajne poite.

obdni zbor je sklepden, de je prisotna ved kot polovica dlanov.
Ce se ob otvoritvi dela obdnega zbon rn ob dolodeni uri zadetka obdnega zbora ugotovinesklepdnost lahko obdn! {or po preteku 30 minut nadaljuje z delom in veljavnim
sprejemanjem sklepov ne glede na Btevilo prisotnih dlanov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa ie dlani na samem zasedanju odlodijo za tajni nadinglasovanja.
Volitve organov druStva so tajne.
obdni zbor sprejema sklepe z vedinograsov navzodihdranov.

13. ilen

Naloge obdnega zbora dlanov:



sklepa o dnevnem redu,
sprejem4 spreminja statut in druge akte dru5tv4
sprejema program dela druStva,
sprejema finandni nadrt in zakljudni radun,
voli in ra.ae5uje predsednika, tajnika in blagajnika ter dlane UO, NO

odloda o vi5ini dlanarine,
odloda o pritoZbah zoper sklepe UO, NO,
odloda o vkljudevanju in sodelov ariu z drugimi sorodnimi organizacijami,
odloda o drugih zahtevah,ki jih predlagajo organi in dlani druStva v skladu z namenom

in cilji druStva, ki so dolodeni s tem statutom,
sklepa o prenehanju druStva

Posamezni predlogi za razpravo na obdnem zboru dlanov morajo biti v pisni obliki poslani

upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem obdnega zbora dlanov.

O delu obdnega zbora dlanov se vodi zapisnik, ki ga podpiSejo predsedujodi, zapisnikar in dva

overitelja.

14. ilen

UPRA\,/NI ODBOR

Upravni odbor je izvr5ilni organ obdnegazboru dlanov, ki opravlja organizacijska" strokovno

tehnidna in administrativna dela ter vodi delo druStva po programu in sklepih sprejetih na

obdnem zboru dlanov.

Upravni odborje za svoje delo odgovoren obdnemu zboru dlanov.

Upravni odbor Steje najmanj 7 dlanov. Sestavljajo ga predsednrlq tajnilq blagajnik in najmanj

Stirje izvoljeni dlani.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno.

Mandatna doba dlanov upravnega odbora je 4leta.

15. ilen

Naloge upravnega odbora so:
. sklicuje obdni zbor dlanov,
. skrbizaizvrsevanje progmma dela druStv4
. pripravlja predloge aktov dru5tva,
. pripravi predlog finandnega plana in zakljudnega radun4
. skrbizafinandno in materialno poslovanje druStva"



. upravlja s premoZenjem druStva,

. ustanavlja in ukinja komisije druStva,

. uresniduje druge naloge, ki irhajajo iz altov druStva in naloge, ki mu jih 5e dodatno
naloLi zbor dlanov.

16. ilen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik druStva" v njegovi odsotnosti pa tajnik
dru5tva.

Upravni odbor je sklepden, de je na seji navzodih ved kot polovico dlanov. Veljavne sklepe
sprejema z vedino glasov prisotnih. Kadar je za predlagani sklep glasovalo enako Stevilo
dlanov Upravnega odbora, se za sprejeto odloditev, glas predsednika Steje dvojno.

Upravni odbor laltko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, Stevilo dlanov
in predsednika komisij dolodi upravni odbor. ehni komisije so lahko le dlani druSwa. 7.a svoje
delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko druStvo povabi k sodelovanju
pri delu komisije zunanje sodelavce.

17. ilen

DruStvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela druStva, organizirane po
interesnem principu dlanov druStva. Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo dlanov druStva.
Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom druStva.

Zasvoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

18. ilen

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov druStva ter opravlja nadzor
nad finandno materialnim poslovanjem druStva. Nadzorni odbor enkrat letno poroda zboru
dlanov, kateremu je tudi odgovorenza svoje delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iztrehdlanov, ki jih izvoli zbor dlanov. dlani izrned sebe izvolijo
predsednika. etani nadzornega odbora ne morejo biti obenem dlani upravnega odbora. Lahko
sodelujejo na sejah upravnega odbora, vendar nimajo pravice odlodati. Nadzorni odbor je

sklepden, de so na seji prisotni vsi trije dlani. Veljavne sklepe sprejema z vedino prisotnih.

Mandatna doba dlanov nadzornega odbora je 4leta.

19. ilen

PREDSEDNIK DRUSTVA



Predsednik zastopa in predstavlja dru5tvo pred drZavnimi in drugimi organi in organizacijami v
drLavi in v tujini.

Predsednik dru5tva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli obdni zbor dlanov
zadobo 4let.

Predsednikje odgovoren za delovanje dru5tva v skladu s statutom in pravnim redom Republike
Slovenije. zasvoje delo je odgovoren obdnemu zboru dlanov in upravnemu odboru.

20. ilen

TAJNIK DRUSTVA

Za opravljarye strokovno-tehnidnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi
dru5wa skrbi tajnik druStv4 ki ga izvoli obdni zbor dlanov za dobo 4 let. Z,a svoje delo je
odgovoren obdnemu zboru dlanov.

Iv. F'INANCNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUSTVA

21. ilen

Viri dohodkov:
- dlanarinq
- darila, volila.
- dohodek iz dejavnosti druStva in naslova materialnih pravic,
- prispevkisponzorjev,
- javna sredstvq
- drugi viri.

ee druStvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari preseZek prihodkov nad odhodki, ga mora
porabiti zaizvajanle dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoZenja dru5tva med njegove dlane je nidna.

22. Elen

Dru5tvo razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finandnimi plani, ki
jih sprejme obdni zbor. Na rednem obdnem zboru se vsako leto obravnava in sprejme
zakljudni radun. Ta mora biti skladen z veljavnimi predpisi, ki urejajo delovanje druStev/.



Finandne in materialne listine podpisuje predsednik ali poobla5deni dlan upravnega odbora .

Finandno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega podrodja.

Dru$tvo bo finandno materialno poslovanje in poslovne knjige vodilo po sistemu dvostavnega

knj igovodstva, prirejeneg a za njegove potrebe.

Ztnanji pogodbeni inajalec (radunovodski servis) je odgovoren 7a pravilno vodenje

finandnega in materialnega poslovanja" skladno z veljavnimi predpisi. Za druStvo lahko

radunovodske zadeve opravlja zunanji pogodbeni izvajalec (radunovodski servis).

Dru$tvo ima transakcijski radun pri poobla5deni instituciji v Republiki Sloveniji.

24. Elen

Vsak dlan dru5tva ima pravico vpogleda v finandno in materialno dokumentacijo in poslovanje

dru5tva, skladno s predhodnim soglasjem predsednika upravnega odbora oziroma

poobla5denega dlana upravnega odbora in prisotnostjo najmanj dveh dlanov upravnega odbora.

25. ilen

Dru5wo ima lahko premidno in nepremidno premoZenje, ki je kot last druStva vpisano v

inventarno knjigo.

Premidno premoZenje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora nad

vrednostjo 500,00 EUR. Nepremidno premoZenje se lahko pridobi ali odtuji izkljudno na

podlagi sklepa upravnega odbora. Dru5tvo ne more sprejemati prezadolLenega imetja.

25.a ilen

Za poslovanje drustva, dlani ne odgovarjajo s svojim osebnim premoZenjem.

26. ilen

DruStvo ima tudi dastne dlane.
Naziv dastnega dlana se lahko podelifrzllntali pravni osebi , ki ima posebne zasluge zzrazvoj

in uspe$no delo druStva ali poseben ugled zaradi svojega delovanja na podrodjih delovanja

druStva, tako v Republiki Sloveniji ali v tujini.
eastnega dlana druStva izvoli obdni zbor na predlog upravnega odbora.



/7

Dru5tvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizidne ali
pravne osebe, ki druStvu materialno, moralno ali kako drugace pomagajo. Sponzorji in
donatorji lahko sodelujejo in razpravljajo na obdnih sejah zbora dlanov, vendar nimajo pravice
odlodanja.

V.ZAKL"TUCNE DOLOdBE

28. ilen

PRENEHANJE DRUSTVN

Dru5tvo lahko preneha in se izbri5e iz registra dru5tev:

po sklepu obdnega zbora dlanov po samem zakonu.

Sklep o prenehanju druStva sprejme obdni zbor z vedino prisotnih dlanov.

Sklep o prenehanju mora vsebovati :

imenovanje dru5tva, zavoda, ustanove ali drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji.
na katero se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoZenje druStva. ee dru5tvo v sklepu ne
dolodi naslednika premoZenja in ga tudi na podlagi dolodb temeljnega akta ni mogode doloditi,
premoZenje preide na lokalno skupnost, na obmodju katere je dru5tvo imelo svoj sedeZ.
Neporabljena sredstva pridobljena iz proraduna se vrnejo proradunu. PremoZenja druStva ni
mogode prenesti na politidno stranko.

Ta statut je sprejel ustanovni zbor clanov dne I 9. 0l . 201 5 in velja takoj.

5 . { , t
Ustanovitelji: Darja l{uhar Kotnik

Dejan Bregar ^)_o

Predsednik:

JoZef lvan Ocvirk

i / '
\ J

JoZef lvan Ocvirk

REPUBLI*W $LCIVENI' ]A
UPRAVNA HNOTA tJ UBTJAHA

rtifna*tevllkar,r,r-;r; Wfffi ':*'
i tum vpisa v regl tL* i :  Ctu{t*v
evi lo strani /

l l  
" . . . f . } + - , !

l l l
rdpis uradirf  os*he


