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Uradno preiiSdeno besedilo, sprejeto na
Gfavnem odboru Tveze dru5tev -
Slovenskega zdravni5kega druitva
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statut Slovenskega zdravniSkega druStva I>l

Na Podlagi f. in 20. tlena Zakona o drustvih (Uradni list RS 5t.6o/95) je clavni odbor Zveze druitev - Slovensko
zdravniiko drugtvo, na seji

dne, 13.10.2015 sprejel naslednji

STATUT

(prelisteno in novelirano besedilo dosedaniega statuta registriranega pri RSNZ

dne 2.9.1982 pod ;t. 16/6-5-024/17-Eo)

Pooblaiieni predstavniki obmodnih druitev slovenskih zdravnikov so na seji 6lavnega odbora dne, 11.o3.2o14
na podlagi dosedanjega statuta, ki tako kot njegovi predhodniki vsebujejo sklep o ustanovitvi Slovenskega
zdravnilkega dru5tva (v nadaljevanju SZD) za nedoloien {as, sprejemamo naslednje pretildeno besedilo
temeljnega akta zveze druStev z imenom

Zveza drultev - Slovensko zdrawri5ko drustvo

l. Poglavie
5ploine dolodbe

lme
r. ilen

(1) lme drultva je: Zveza drugtev - Slovensko zdravnlSko dru3tvo.
(2) v primeru mednarodnega sodelovanja se uporablia njegov prevod v anglesdino skupai s slovenskim
izvirnikom, tako da se glasi:

Slovenian Medical Association, Slovensko zdravni5ko druitvo
(3) Uradna kratica ie SZD

5ed€:
2. alen

Sede: SZD ie v Ljubljanina naslovu:

Dunajska 162

Sl-1ooo Liubljana
Slovenija

Organizaciiska oblika
l, alen

(1) sZD ie organizirano po:
. Strokovnem principu,
. Regionalnemprincipu.

(2) Pravnoorganizacijska oblika,e zveza drustev.

(3) Vsebinsko gre za skupnost strokovnih -zdruienj, -drujtev in -sekcijter regionalnih drustev.

4. Clen

(1) Bistveni element zveze drustev je strokovno povezovanje in zdruievanje.
(2) V okviru zveze se za potrebe strokovnega delovania ustanavljajo strokovna -zdruZenja, -druStva in -sekcije.
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statut slovenskega zdravniskega druitva 
I

Ustanovitelil
5. tl€n

(t) V pravnem pomenu so ustanovitelii po tem aktu
t. Zdravni5ko dru5tvo Celie
2. ZdravniSko drustvo Novo mesto
3. Gorenisko zdravniSko druStvo
4. Corisko zdravnisko drustvo
5. Korosko zdravniSko drustvo SloveniGradec
6. Zdravnisko drultvo Liubuana

7. Zdravnilko drultvo Maribor
8. Pomursko zdravnilko drultvo
9. Zdravnisko drustvo Posavje - Brezice
1o. ZdravniSko druStvo Ptul- Ormo:
11. Zdravnisko druStvo slovenske lstre in Krasa
tz. Zdravnilko druitvo Velenje
13. Zasavsko zdravnisko druStvo

(z) SZD zdruZuie regionalna druitva, ki so edino polnopravni elani. Ustanovitelji iz prvega odstavka tega tlena
so polnopravni dlani.

(3) Statuti druitev ne morelo biti v nasprotiu s temeljnim aktom SZD.

(4) SZD ima tudi dastne llane, ki nimalo statusa tlana v smislu zakona o drugtvih in tega akta o ustanovitvi.

Clanska lzkaznica
6, tlen

Polnopravni tlani, preko SZD kot zveze drugtev, izdaio enotno tlansko izkaznico svojim {lanom - fiziinim
osebam.

Cas traiania delovania SZD

7, tlen

SZD je ustanovljeno za nedoloten das.

Pravno nasledswo SZD

6. den

1) V primeru, da izstoPi iz zveze drultev predzadnie drustvo, zveza s tem preneha obstajati. Preostalo druitvo
je prevzemnik premoienja zveze.

(2) V primeru, da regionalna druitva sprejmejo sklep o prenehanju delovanja zveze, doloii Glavni odbor
prevzemnika premoZenja razpuldene zveze.

Pravna osebnost
9, alen

Slovensko zdravniSko drultvo je pravna oseba zasebnega prava.

Pravni prednik
ro. alen
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I

5ZD ie pravni naslednik in nadalju,e tradicijo Zdravni<kega bralnega druitva v Ljubljani, ustanovljenega 28.
oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo v Druitvo zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v
Slovensko zdravnisko drugtvo, 16. maja 198o, na obinem zboru, v Zveza zdravniskih dru5tev - Slovensko
zdravniSko druitvo in tE.oktobra 1996 na lX. kongresu v Zveza druitev - Slovensko zdravni5ko dru<tvo.

Namen delovania
ir. flen

Namen delovanja SZD je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, nestrankarsko zdruievanje pravnih
oseb, ki se zdruZujejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v tem aktu v skladu z doloebami zakona o
druStvih.

Javnost delovania
12. alen

(r) Delovanje SZD je javno.

(z) Obveldanje javnosti, kot svojega tlanstva, se zagotavlja z objavo za iavnost pomembnih informacij v
uradnem glasilu SZD ZdravniSkem vstniku in/alina spletni strani SZD.

ZaJeltni znak sZD
t3. {len

SZD ima zastitni znak, ki je ovalne oblike, centralno je poloien Eskulapov znak ob robu pa ie napis Zveza
drustev-Slovensko zdravniiko dru5tvo. Lahko se ga uporablja v zvezi s poslovanjem, na Zigu, v zvezi s celostno
podobo 52D, ter na vizitkah voljenih funkcionarjev in organov ter strokovnih teles, kadar ti nastopajo v zvezi s

Doslovaniem SZD.

Clanstvo v SZD

14, alen

O Clani SZD so regionalna zdravni5ka druitva, ki se zdruZujejo v zvezo drustev na podlagi pogodbe in sxrepa
najviSjega organa druStva.

(:) Kot regionalno zdravniiko druStvo se lteie tisto druitvo, katerega teritorij delovanja pokriva vsai 5 sosednjih
obtin. O izpolnjevanju pogojev za vdlanitev v SZD presoia Glavniodbor.

(3) Vsebinsko so s tem tlani regionalnega drustva, zlasti slovenski zdravniki in zobozdravniki ter Studenti
zadnjega letnika slovenskih medicinskih fakultet, vilanjeni v SzD, poleg njih pa tudi druge pridruzene fiziane
osebe, ki so pridruZeni dlani druStev.

Gostie
r5. ilen

Kot gostie v ilanstvu sodelujejo tudi slovenska zdravnilka druitva iz zamejstva, in s tem tudi niihovi dlani in
dastnitlani.

tE. alen

(1) Status gosta lahko pridobi druitvo, kije oblikovano kot samostoina pravna oseba, ki povezuje osebe iz tretiega
odstavka 14. dlena Statuta 5ZD.

(2) Status gosta se oPredeli s pogodbo iz J odstavka tega alena, v kateri mora biti dolo(eno, da bo to drustvo
spoEtovalo akte sZD ter s svojim delovanjem prispevato k strokovnemu delovanju SZD. Costi ne postanejo alani
naiviSiega organa SZD v smislu pridobitve pravic do upravljanja zveze
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(3) Medsebojne obveznosti med SZD in gostom se uredijo s "Pogodbo o povezovaniu", ki mora biti v skladu s tem
statutom,

Pridruieno druStvo
r7. ilen

(1) Drustvo, kije oblikovano na podlagi zdru:evanja zdravnikov na dolodenem strokovnem podroiju, lahko pridobi
status "pridru:enega dlana" ter sedei v Strokovnem parlamentu in pridobi aktivno ter pasivno volivno pravico na
strokovni ravni organiziranosti SZD to je v strokovna telesa SZD.

(2) Status pridruienega ilana se opredeli s Pogodbo o pridru:itvi.

(3) Pogodba o pridruiitvi mora vsebovati dolotila, da bo pridru:eno dru5tvo spostovalo akte SZD, s svojimi
aktivnostmi prispevalo k strokovnemu delovanju SZD, ter druge s tem aktom skladne medsebojne obveznosti in
Dravtce.

(4) Na podroaju Posamezne stroke oz. specializirane veie stroke lahko v SZD deluje le eno strokovno -zdruzenje,,
drustvo, -sekcija ali pridruieni dlan. Ce je na istem podroaju ved subjektov delovania, lahko delujejo v SZD Ie v
Povezavis subjekti, kiv SZD na tem podrotju Ze obstajajo in delujejo, o eemer odloda Clavni strokovni svet.

Naziv tastni ilan SZD

r8. Clen

(t) Fizitne osebe so lahko imenovane v tastno ilanstvo, ki ie iastni naziv. S tem imenovanjem ne postanejo
alaninaivi5iega organa SZD in ne pridobijo pravic do upravljanja zveze.

(z) Castni tlan je lahko tudi tuiec.

(3) Naiin imenovanja, pogoje imenovanja dastnega elana so opredeljene v posebnem pravilniku.

Il. Poglavie
Cilii, nameni in naloge SZD

19. ilen

(1) SZD ohranlanja, utrluje in nadaljuje vlogo in pomen zdravni5kega poklica, poloZaizdravnikov intelektualcev v
slovenski in mednarodni dru:bi ter s tem zagotavlianie visoke kakovosti in etike zdravniSkega dela.

(2) Za doseganie namena iz 11. ilena tega statuta in ciliev, navedenih v prvem odstavku tega dlena, razvija zlasti
naslednje naloge:

t. oblikuje in usklajuje strokovno medicinsko doktrino v sodelovaniu s katedrami medicinskih fakultet in
drugimi institucijami,

2 izvriuie javna pooblastila skladno z zakonom in zato deluje v iavnem interesu, skladno z zakonom in
odlotbami ministrstev,

3. doloea vsebine podiplomskega izpopolnjevania in usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraievanja
zdravnikov v sodelovanju z medicinskima fakultetama,

4. spodbuja in usmerja dlanstvo k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju in usposabljanju, s tem da:
. skrbi za nadrtno strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje dlanstva,
. naPotuie zdravnike in zobozdravnike, ilane SZD, na izobra!evanja ter jim, skladno s posebnim

pravilnikom o izobraZevaniu zdravnikov in zobozdravnikov, krije strolke izobra:evania prek sklada za
izobraZevanie.

. organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega usposabljania ter stalnega
medicinskega izobraZevanja in izpopolnjevanja.

. vodi in usklajuje koledar Podiplomskega zdravniSkega in zobozdravniSkega izpopolnjevanja in
usposablianja v R Sloveniii ter ga oblavlja v ZdravniSkem vestniku,

' skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izpopolnjevanja ter za zagotavljanie
kakovosti programov in strokovni nadzor te kakovosti,

' organizira ali sodeluie pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, sestankov, teiajev, razstav
in strokovnih, kulturnih in druibenih Drireditev.

. sodelujeprioblikovanjudodiplomskegaizobraievanja,
5. spodbuja znanstveno raziskovalno dejavnost svojih dlanov v okviru strokovnih organizacii,
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6. vodi, Podpira in omogoaa zaloinistvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske Iiterature v
slovenskem jeziku ter tujih iezikih in ie ustanoviteli strokovnih medicinskih revij,

7. sooblikuie kodeks zdravniskega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije in usmeritvami
Svetovnega zdravniSkega zdruienja (World Medical Association)

8. sodeluje z ZdravniSko zbornico Slovenije in drugimi zbornicami, drZavnimi organi ter drugimi
organizacijami in organi,

9. v skladu s statutom sodeluje v Svetovnem zdravniskem zdruienju (World Medical Association), ter v
Mednarodnem zobozdravni5kem zdruZenju (FDl),

1o. sodeluje z zbornicami in sindikatina podrotiu ustreznega vrednotenja zdravnikovega dela,
1i. sodeluie prioblikovanju zdravstvene politike v R Sloveniii,
12. aktivno sodeluie Pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediSdine slovenskih zdravnikov
13. ustanavlja, soustanavlja gospodarske druibe in ustanove in fondacije v okviru svoje deiavnosti,
14.52D je ustanovitelj druZbe ZdravniSki vestnik v skladu s prejsnlo totko, katera skrbi tudi za izdaianje

uradnega glasila Zdravni<ki vestnik,
l5.Povezuje se s sorodnimi domaiimi tu,imi in mednarodnimi organizacijami kot ustanovni ali pridruZeni alan

ali kot opazovalec,
16. za svoie alane, druZbe, ustanove in fondacije, ki jih ustanovi, vodi:

. raeunovodstvo,

. evidenco tlanstva
r in iim nudi druge organizacijske in strokovne storitve.

lll. Poglavie
Organi 52D in strokovna telesa SZD

2o. {len

(1) 5ZD ima naslednje organe:
. glavni odbor SZD (CO)
o predsednika 52D s podpredsednikoma
. generalnegasekretarja
. izvrsilni sekretar
o sekretariat SZD (S SZD)
. nadzorni odbor (NO)
. iastno razsodi5te (CR)

(2) 5ZD ima naslednja strokovna telesa, ki niso organi upravlianja SZD
. gtavni strokovni svet (GSS)
. strokovni parlament (sp)
. strokovni sveti

(3) szD lahko imenuie predstavniSki, gostujoii ali opazovalniorgan pri drugih organizacijah in organih v drZavi
alituiini.

(4) Medicinska akademiia SZD.

2r. alen

(t) Glavnl odbor szD je naivisji organ drustva. sestavlia ga po en ilan iz vsakega regionalnega drustva, ki je
polnopravni ilan zveze. predseduje mu predsednik SZD.

(z) Sestaja se najmanj 4 krat l€tno; obvezno ob skupsdini slovenskih zdravnikov (oziroma ob rednem letnem
sretanju slovenskih zdravnikov) in ob kongresu slovenskih zdravnikov.
(3) Praviloma glavni odbor voli funkcionarje
skupSdini slovenskih zdravnikov oz. rednem
zdravnikov.

(4) v Primeru, da obstajalo tehtni razlogi, se lahko glavni odbor sklite tudi po dopisni metodi, ie so izpolnjeni
naslednji pogoji:

Stran l5
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da se vsem tlanom hkrati pollje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov, glede katerih lahko glasuje
samo za, proti alivzdr:an,

(5) Glavni odbor na doPisni sejiodloda z absolutno vetino vseh glasov in podporo vsai 1iJ regionalnih druitev.

(7) Ce ni posebel doloteno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje vedina vseh navzoiih. V vsakem primeru
mora za posamezno odloiitev glasovati naimanj t/l vseh predstavnikov regionalnih druStev.

(8) Vablienje na seje glavnega odbora, ne glede na to, ali gre za sejo ali dopisno seio, ie potrebno izvesti tako,
da je zanesljivo Pridakovati, da ie alan glavnega odbora gradivo in vabilo osebno in pravoiasno spre,el. Kot tako
se lteie elektronsko vabilo. Vabilo mora biti poslano vsaj 7 dni pred predvideno sejo.

(9) PodrobneiSi postopek delovanla glavnega odbora doloaa niegov poslovnik.

(1o) C,lavni odbot veljovno sklicuje:
r predsednik
. generalnisekretar

(tt) Predsednik iniali generalni sekretar sklicuje GO na lastno pobudo ali na zahtevo 4 ilanov co ali na zahtevo
nadzornega odbora. Ce predsednik ali generalni sekretar glavnega odbora na zahtevo 4 alanov CO ali naozornega
odbora ne sklide GO v roku 30 dni po pisni zahtevi za sklic, ga skliiejo predlagatelji, ki predloZijo dnevni red z
ustreznimi materiali.

(rz) Glovni odbor sprejemo:
. program SZD,
o akte zvez drultev in spremembe le-teh,
. generalni kratkorodni in dolgoroani finanini natrt ter interne finanane obveznosti,
r pravilnik dastnega razsodilda,
. pravilnik nadzornega odbora,
o pravilnike strokovnih -sekcij, -druitev in -zdru:eni,
. ustanovne akte druZb in fondacii.

(B) clavni odbor izvoli:
o predsednika SZD,
. dva podpredsednika SZD,
. generalnegasekretarja,
o nadzorni odbor,
. tastno razsodilde.

(14) clovni odbor spreiemo porotilo
r predsednika SZD,
. generalnegasekretarja,
. nadzornega odbora,
. eastnega razsodiSta,
. glavnega strokovnega sveta,
. ostalih posameznih organizaciiskih delovnih teles (komisij...).

(14) GIavni odbor izvoia funkciio ustanovitelia all soustanoviteljo:
. v gospodarski dru:bi, ustanovi alifondaciii

(15) clavni odbor potriuje:
. sklepe glavnega strokovnega sveta,

' predlagane delne kratkoroane in dolgoroine nadrte sekcii, druStev in zdruZeni, ki iih te predlagaio
na temelju sredstev, kiiih same pridobe

. finantni natrt sZD

. letno poroailo
r poro{ilo Nadzornega odbora.

(16) Poroailo za glavni odbor pismeno predlaga v sprejem vodja posameznega organa ali organizacijskega
delovnega telesa ali strokovnega telesa.

(u) Glavni odbor potrjuje pravilnike in poslovnike svojih organov in drugih organizacilskih teles.

5rran l7
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22. tlen

(t) Vsak funkcionar le izvoljen kot fizidna oseba.

(z) Funkcionarja razre5uje isti organ, kiga je izvolil.

(l) Funkcionarja se razreli, ie deluje v nasprotju s statutom ali interesi SZD.

(4) Funkcionarja se tudi razreii, te za to zaprosisam ali ie umre.

23, flen

(t) Nadzorni odbor sestavljajo trije elani z mandatom 4 let in moZnostjo ponovne izvolitve. Vsak dlan ima po
enega namestnika. Predsednika nadzornega odbora izvolijo tlani izmed sebe. Nadzorni odbor nadzira finandno
materialno poslovanje z uporabo ustreznih revizijskih oziroma ra{unovodskih standardov in o svojih sklepih
poroaa glavnemu odboru in Skupidini SZD. Nadzorni odbor deluje po posebnem poslovniku.

(z) Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren Clavnemu odboru.

(3) CIani nadzornega odbora ne moreio biti hkrati dlani drugega organa zveze.

24. ilen

(t) Predsednlk SZD je tastni in predstavniski organ SZD ter je prvi polnopravni in zakoniti zastopanik SZD. Voli
ga glavni odbor SzD za obdobje 4 Iet z mo:nostjo ponovne izvolitve. Po funkci,i predseduje glavnemu odboru .

(2) Predsedniku pri njegovem delu pomagata podpredsednika. V primeru posebnega pooblastila, odsotnosti ati
nezmoZnosti Predsednika nadome5da eden od podpredsednikov SZD. Podpredsednik ima tudi tiste pravice, ki
mu jih izrecno doloaa ta statut.

(3) Dva podpredsednika se voli soiasno s predsednikom na enak nalin in za enako mandatno obdobje.
(4) obvezno je eden od podpredsednikov zobozdravnik razen v primeru, ko je za predsednika SZD izvolien
zobozdravnik. V takem primeru sta oba podpredsednika zdravnika.

(5) Predsedniku se lahko po izteku mandata podeli posamezne naloge tastnega predstavlianja SZD.

25, ilen

(r) Generalnisekretar ie organizacijski izvrsilni organ SZD, kije drugi polnopravni in zakoniti zastopnik SZD. Voti
ga glavni odbor SZD za obdobie 4let z moznostio ponovne izvolitve. To funkcijo lahko opravlja tudi poklicno.

(z) Oblikuje se lahko tudi funkcija izvriilnega sekretaria, ki ie poslovodno izvriilni organ drugtva. tzvrsilni
sekretar generalnemu sekretariu pri niegovem delu pomaga, v primeru odsotnosti ali nezmoznosti pa ga
Polnopravno in zakonito nadomesda. Voli ga glavni odbor na predlog generalnega sekretaria za mandatno
dobo 4let z moZnostjo ponovne izvolitve.

26, alen

(1) Sekretarlat SzD je operativno telo, ki pomaga generalnemu sekretariu pri izvajaniu njegovih nalog.
Sestavliajo ga: generalni sekretar, ki ga vodi in sklicuje, predsednik SZD, predsednik glavnega strokovneta
sveta, izvriilni sekretar. Na sestanke sekretariata se vabi: predsednika nadzornega odbora in oba
PodPredsednika ter urednika Zdravnilkega vestnika. Mandat dlana sekretariata ie enak mandatu funkcije, na
temelju katere je postal tlan sekretariata.

(2) Sekretariat odgovarla clavnemu odboru.
(3) Po potrebise na seie sekretariata vabitudi druge (predsednikiorganov, komisij ...).

5rran l6
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(l) Castno razsodiSie sestavliajo predsednik in 4 llani. Vsak ima svojega namestnika. Imenuje jih glavni odbor za
obdobie 4let z mo:nostjo ponovnega imenovanja. Castno razsodiide razsoja v primerih, ie so alani regionalnih
drustev, nlihovi organi ali organi SzD ravnali v nasprotju s Kodeksom medicinske deontologije Slovenije, s tem
aktom, kot najvisiim aktom SzD ali s pravilniki szD ter usmeritvami WMA. Casno razsodijie o svoiih
ugotovitvah obvesti regionalno druStvo ter mu skladno s poslovnikom izreae ustrezen ukrep.
(2) Castno razsodiSte odgovarja Glavnemu odboru.
(3) Delo dastnega razsodisia ureja poslovnik, ki ga sprejme glavni odbor SZD. skladno s tem poslovnrkom
deluje po uradnidolinostiali na predlog pristojnega organa.

28.llen

(1) Glavni strokovni svet je izvrsilno telo strokovnega parlamenta, kateremu pripravlja gradivo za odloiitve in
zastopa njegova stali5da. Mandat Glavnega strokovnega sveta je 4 leta z mo:nostjo ponovnega imenovanja.
Deluje po posebnem poslovniku.

(2) Clavni strokovnisvet koordinira in nadzira delo Strokovnih svetov. Sklep Strokovnega sveta, kiga oceni kot
Problematidnega,lahko zadrii. V primeru neusklajenih stali!i poiSie ustrezna dodatna mnenja in sprejme
dokondne sklepe.

(l) Glavni strokovni svet sestavliaio: predsednik szD, dva podpredsednika, generalni sekretar, izvr5ilni sekretar
(kadar je v mandatu aktivirana ta funkcila) ter 1o predstavnikov, ki lih je strokovni parlament izvolil iz svoje
sredine.

(4) Ko stalisd glavnega odbora, ki se nana5a na strokovno podroaje, in glavnega strokovnega sveta ni moi
uskladiti, se oba organa sestaneta na skupnem sestanku, ki ga skliee in vodi predsednik sZD.
(5) 6lavnistrokovni svet vodi njegov predsednik, ki ga css izvoliizmed svoiih voljenih elanov.
(6) Glavni strokovni svet odgovaria strokovnemu parlamentu.

Strokovni svet zdruienia
29. tlen

(1) Strokovni svet (v nadaljevanju S5) zdrulenja je nalviSji strokovni organ za doloieno strokovno podrodie.
Sestavljaio ga predstavniki tistih sekcij in zdruZenj, ki so strokovno povezani s podroajem, za katero je sS
ustanovljen. Mandat ilanov SS je 4leta z moZnostjo ponovnega imenovanja.
(2) Praviloma vsak strokovni svet pokriva strokovno dejavnost ene temeljne specializacije (seznam strokovnih
svetov in Stevilo ilanov je v prilogi).

(3). Stevilo tlanov 55 in delovanja dolota poslovnik SS.

(4). Sestava strokovnega sveta mora biti taka, da je s dlani zagotovljena pokritost Sloveni,e in je praviloma vsaJ
tretjina niegovih ilanov habilitiranih fakultetnih uditeliev.

(5) Clane SS imenuie Clavni strokovni svet na predlog strokvonih sekcij, - drustev ali -zdruZenj, ki pokrivajo
posamezno specialistitno podroije. SS so odgovorni Clavnemu strokovnemu svetu.

3o. Clen

(r) Strokovnemu svetu predseduje predsednik S5.

(z) 55 sklepa veliavno, de je na seji prisotna najmanj polovica ilanov. sklepi so potrjeni z navadno vedino. Ce je
Stevilo glasov priglasovaniu izenadeno, velia glas predsednika SS kot odloduiodi.
(3) ss sklicuie Predsednik. Na zahtevo najmanj ene tretiine tlanov, je predsednik dolzan sklicati strokovnj svet v
roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.

(4) o sklepih 55 se vodi zaPisnik, ki ga podpiieta predsednik sveta in zapisnikar. zapisnik je potrebno predtoziti v
potrditev na prvinaslednji seji strokovnega sveta.
(5) Potrien zapisnik se posreduje Glavnemu strokovnemu svetu.
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Jl, ilen

(r) Strokovni parlam€nt ima nalogo zagotoviti usklaienost delovania SzD v strokovnem smislu.

(z) Podala strokovna navodila, smernice, enotna deontoloska stalisia tako, da usklajuje samostoina stalisda

strokovnih -zdruZenj, -druStev in -sekciiter drugih organizacijskih delovnih teles. Vodi priprave na strokovni del

skupidine slovenskih zdravnikov oziroma rednih letnih sreianj slovenskih zdravnikov, kongresov SZD ter
tematskih sreaanj z drugimi zdravstvenimi organizaciiami. Usklajule tudi finanena vpraianja, nastala med
posameznimi strokovnimi -zdruZenji, -drultvi in -sekcijami ter glavnim odborom SZD.

(3) Strokovni parlament sestavljaio: predsednik SZD, predsednik glavnega strokovnega sveta, ilani glavnega

strokovnega sveta ter predsedniki strokovnih -zdruZenj, -dru5tev in -sekcij. Mandat dlana strokovnega
parlamenta ie enak mandatu funkcile, na temeliu katere je imenovan v strokovni parlament.

(4) Praviloma ga sklicuje in vodi predsednik SZD. Deluje po pravilniku, kiga potrdi glavni odbor SZD.

(5) Strokovni parlament o svojem delovanju porota Glavnemu odboru SZD.

Medicinska akademija 5zD

32. alen

(t) Medicinska akademiia predstavlja strokovni in etitni vrh tlanov 5ZD. Predstavlja avtoritativnost stroke med
zdravniki in v javnosti, zlasti takrat, ko se je potrebno strokovno in etidno opredeliti do ,avnega problema, ki
posredno ali neposredno zaiema zdravnistvo.

(z) Medicinsko akademijo vodi njen predsednik, sestavljaio jo do 50 ilanov, ki so strokovne in etitne avtoritete
slovenskega zdravniStva in ugledni tuji strokovniaki, ki sodelujejo s posamezniki ali zdravstvenimi ustanovami v
Sloveniii.

(l) Ustanovne ilane medicinske akademile in ustanovnega predsednika voli Clavni strokovni svet in potrdi
CIavni odbor 5ZD.

(4) Medicinska akademija ie pri svojih odloditvah avtonomna, vkljuino z volitvami novih tlanov.

(5) Medicinska akademija deluje po posebnem poslovniku, kiga sprejme sama.

(6) Kriteriji za elanstvo so vsaj 10 let samostoinega dela v stroki, odmevnost strokovnih in znanstvenih
prispevkov v mednarodnem prostoru in dobro ime kandidata.

Natin odloCania v organih/strokovnih telesih SZD

l3' llen

(1) Ce v tem statutu ni dolodeno drugaie, organi/strokovna telesa 52D sprejemajo odliditve pravnomoino, kadar je
prisotna ve{ina dlanov organa/strokovnega telesa.

(2) Ce v tem statutu ni doloteno drugaie, se na organih/strokovnih telsih odloda z glasovaniem.

(3) ae v tem statutu ni doloteno druga{e ie sklep spreiet, kadar ie zanj glasovala vedina prisotnih ilanov
organa/strokovnega telesa.

lV. Poglavie

Oblike organizirania v SZD

34. tlen

V okviru SZD se organizirajo tudi organizaciiska delovna telesa kot na primer:
. kongres slovenskih zdravnikov,
. skupiiinaslovenskihzdravnikov,
. strokovna -zdruZenja, -druStva in -sekcije,
c komisije.
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Kongres slovenskih zdravnikov

35. ilen

(1) Kongres slovenskih zdravnikov se sestaja vsaka 4leta ob dnevu slovenskih zdravnikov. Nanj se povabi vse

alane regionalnih druitev.

(2) Kongres slovenskih zdravnikov obravnava itiriletno porodilo o delovanju posameznih druitev, zveze,
organizacijskih delovnih teles in drugih s SZD povezanih organizacij.

(3) Kongres slovenskih zdravnikov predlaga smernice nadaljnega razvoja in delovanja SZD, posameznih

druStev, strokovnih -sekcij, -druitev in -zdruienj, organizacijskih delovnih teles in organov.

(4) Kongres slovenskih zdravnikov zakljuii kandidacijski postopek za;
o predsednika SZD,

r podpredsednika SZD,
c generalnegasekretaria,
. nadzorni odbor,
. aastno razsodiSde.

(5) Kongres deluje v skladu s pravilnikom.

(6) Do sprelema posebnega pravilnika se sklepe spreiema na temelju glasovanja elektorjev. Na vsakih 5o
zdravnikov v posameznem regionalnem druitvu pripada en elektorski glas. Posamezen sklep ie spreiet, ae zanj
glasu,e veiina navzodih elektorskih glasov, vendar s pogojem, da mora biti pri glasovanju prisoten na,manj po
en elektor od vsaj dveh tretin vseh regionalnih druitev.

Skup5{ina slovenskih zdravnikov

16. alen

(t) Skupiiina slovenskih zdravnikov se sklite enkrat letno ob dnevu slovenskih zdravnikov razen v letu
kongresa.

(z) Skupiiina slovenskih zdravnikov resuje najbolj aktualne strokovne in organizacijske dileme slovenskih
zdravnikov ter obravnava letna poro{ila prej navedenih organov in reiuje tekodo problematiko, pomembno za
delo zdravnikov. V letu, ko ni kongresa, izva,a njegove funkcije.

(3) Na skup5tino slovenskih zdravnikov oziroma redno letno sreianie se povabi delegate regionalnih drustev
ter organizaciiskih delovnih teles. 5kupiiina slovenskih zdravnikov deluje v skladu s pravilnikom.

(4) Do spreiema posebnega pravilnika, se sklepe spreiema na temelju glasovan,a elektorjev. Na vsakih 50
zdravnikov v posameznem regionalnem druStvu pripada en elektorski glas. Posamezen sklep ie spreiet, ie zanj
glasuje veiina navzodih elektorskih glasov, vendar s pogojem, da mora biti pri glasovaniu prisoten najman po
en elektor od vsai dveh tretiin vseh druitev.

Strokovna -zdru:enia, -drugtva in -sekciie

17. ilen

(1) V strokovna -zdrulenia,'druitva in -sekcije se povezuiejo zdravniki in zobozdravniki na temelju skupnih
strokovnih ali drugih interesov. Strokovna -zdru:enja, -druStva in,sekcije delujejo v skladu s pravilnikom (lahko
imenovan tudi statut), ki ga po odobritvi glavnega odbora ali glavnega strokovnega sveta spreime ustrezen
organ -zdruZenia, -druStva ali - sekcije.

(z) Praviloma se strokovna zdruzenia organiziraio za podrodja temeljnih specializacij. V kolikor se strokovno
Povezujeio strokovnjaki razliinih strokovnih podrodij, za katera se predvideva veije itevilo interesentov (vei
kot 5o), Iahko po predhodnem soglasiu Glavnega strokovnega, sveta ustanovijo zdru:enje.

$) Sekcije so namenlene povezovanju strokovniakov iz posameznih o:jih strokovnih podroiij. Pred ustanovitvijo
sekcije je potrebno pridobiti mnenje ustreznega zdruZenla.

(+) Steje se, da so predsedniki, blagajniki in tajniki-zdruZenj, - druitev in - sekcij in njihovi predstavnikiv UEMS -

funkcionarii SZD.

(5) Strokovna -zdruienia, -druitva in -sekciie niso samostojne pravne osebe.
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Sodelovanie strokovnih zdruieni,- druitev ali - sekcij z G55
j8. ilen

(t) Strokovna -zdru:enja, - druStva in -sekcije ob koncu leta posredujejo GSS terminski plan aktivnosti za naslednie
koledarsko Ieto.

(2) O svoji strokovni dejavnosti so strokovna -zdruZenja, -druStva in - sekcije dol:na posredovativsajenkrat letno
Disno Doroailo GSS.

Ukinitev/prenehanie delovania strokovnega - zdruienia, - druitva ali -sekciie
19. ilen

Steje se, da je strokovno - zdruZenje, - dru<tvo ali -sekciia prenehala delovati, v kolikor v dveh zaporednih letih,
kljub pozivu generalnega sekretarja SZD, ne posreuje GSS porodila o strokovnem delovanju.

Kandidaciiska funkciia Kongresa oz. Skupidine slovenskih zdravnikov
4o. Clen

(1) Kongres oziroma skupstina izvajata zakljuino opravilo kandidiranja posameznih fizidnih oseb, ki jih voli
glavni odbor, v kolikor ne gre za nujne in/ali nadomestne volitve.

(z) V primeru ko izvajata to funkcijo, se steje, da je kandidiranje zakljuteno, ko ie izbran en sam kandidat.

Komisiie
4t. alen

Komisiie (kot npr. statutarna, informacijska in podobne) glede na potrebe ustanovi kot stalne ali obiasne
glavni odbor SZD in glavnistrokovni svet. Komisiie deluiejo v skladu s pravilnikom, kiga sprejme glavni odbor ali
glavni strokovnisvet.

V. Poglavie
ZdravniSki vestnik

42. {len

O ZdravniSki vestnik ( v nadaljevanju ZV) je osrednia strokovna revija SZD in obenem uradno glasilo SZD,
obmotnih zdravniskih druStev in strokovnih -zdruienj, -drustev in -sekcil SZD.

(2) Ustanovitelj revije je SZD.

(4) SZD in organi SZD zagotavljaio potrebno,avnost delovanja z obiavami v ZV.

Glavni urednik
43. ilen

(1) Svojo ustanovite|jsko pravico SZD izvaja s tem, da imenuie glavnega urednika revije, ki ureja in vodi ZV.

(2) Mandat glavnega urednika ZV ie 4 leta z moZnostjo ponovnega imenovanja in se prekriva z mandatom
clavnega odbora SZD.

UredniSki odbor
44. alen

(1) UredniSkiodbor pomaga glavnemu in odgovornemu uredniku privodenju in urejanlu revije.
(z) Na predlog glavnega urednika imenuje alane uredniSkega odbora Glavni strokovnisvet.
(j) Mandat uredniEkega odbora se prekriva z mandatom glavnega urednika.
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Programska zasnova

45. alen

(r) ZV deluie v skladu s Programsko zasnovo, ki doloia namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodi56a za
delovanje ZV.

(:) Programsko zasnovo, ki jo predlaga glavni urednik, v imenu ustanovitelia in izdaiatelja tj. SZD, potrdi Clavni

strokovni svet enkrat letno.

46, ilen

ZV se lahko organizira kot gospodarska druzba ali fundacija v izkliutni lasti 5ZD. Deluie v skladu z njegovim
ustanovnim aktom. Do ustanovitve te druibe delule kot samostojni organ SZD pod vodstvom glavnega

urednika.

Vl. Poglavie

Pravice in dolinosti polnopravnih tlanov
47, ilen

(r) Pravice in dolznosti dlana SZD so:
. da se aktivno vkljutuie v vse oblike dejavnosti,
. da spodbuia in omogoda svojemu ilanstvu, da se teh dejavnosti in aktivnosti neposredno udelezuie,
. da se udeleiuje druitvenih aktivnosti, podreieno pa istovrstnih aktivnostim v drugih vzporednih

organizaciiah,
. da delule kot dlan glavnega odbora,
. da voliv organe SZD,
. da je njegov dlan - fizitna oseba - izvoljen v organe SZD,
. da s svojim ravnanjem skrbi za ugled 5ZD.
. da niegovi dlani - fizifne osebe - plaiujejo tlanarino 5ZD v skladu s sklepi glavnega odbora 52D.

(:) V kolikor tlan regionalnega drustva, fiziina oseba, ne plaia ilanarine dve zaporedni leti oz. dolguje dve
tlanarini, ga matieno druitvo opozori. V kolikor kljub opozorilu ne plada zaostalih alanarin, ga matidno regionalno
druitvo skladno s statutom tega drultva izkljuti in se ga izbriSe iz evidence SZD.

(3) V kolikor se :eli zdravnik ali zobozdravnik, kije bil izbrisan iz evidence 5ZD zaradi neplatevanja dlanarine, vnovit
vkljuaiti v SZD, mora ob vpisu plaiatizaostali nepladani dlanarini.

Clanski mandat
48, alen

(1) Regionalna drultva se s to pogodbo zdruZujejo v zvezo druitev.

(2) Posamezno regionalno drustvo lahko, na podlagi sklepa najviSjega organa tega druitva, izstopi iz zveze z z
enostransko iziavo.

Vll. Poglavie
Priznania 52D

49. alen

Stran 113



Statut Slovenskega zdravni5keEa druStva 
I

0) SZD podeljuje Gerbtevo nagrado, Dergantevo nagrado, iastno ilanstvo v 5ZD in druge nagrade in priznania
za dosezene uspehe v stroki in za delo v 5ZD. Praviloma se podeljujejo na skupsdini slovenskih zdravnikov ali na

kongresu slovenskih zdravnikov.

(2) Pogoje za {astno alanstvo v SZD in za pridobitev nagrad in priznanj, njihov namen in ostale podrobnosti
urejajo posebni pravilniki.

G) Svoja priznania lahko podeliuiejo tudi obmotna zdravniika druitva in strokovne
-sekcije, -druStva in -zdru:enja na temelju posebnih pravilnikov.

Vlll. Poglavie
Financiranie SZD

5o, tlen

(1) SZD pridobiva za svoje delovanje nepridobitna in pridobitna sredstva:

(2) Nepridobitna sredstva so:
. dlanarina,
. darila in volila,
. kotizaciie za strokovna sreaania,
. donaciie.
. nadomestila za izvaianie iavnih pooblastil,
r sredstva, pridobljena na razpisih za izvajanje izobraievalno raziskovalne dejavnosti iz 17. alena tega akta,
. iz drugih nepridobitnih virov.

(l) Pridobitna sredstva so:
. sponzorska sredstva
r iz naslova materialnih pravic in dejavnosti 5ZD,
o iz naslova prejema dobitka od pravnih oseb, katerih ustanovitelj, soustanoviteli ali delnidar je zveza

druStev
. iz javnih sredstev
. iz drugih virov

(4) Presezek prihodkov nad odhodki se uporablja izkljuano za izvajanje dejavnosti (t7. tlen), za katero je bilo
SZD ustanovljeno.

(5) SZD Iahko v skladu z veljavnimi predpisi opravlja pridobitno dejavnost samo, ali pa tako kot tudi druge svoje
naloge, organizacijsko poveri v izvajanie svoji dru:bi, fondaciji ali drugemu subjektu v skladu z naravo
posamezne naloge.

(6) Zveza v skladu s predpisi opravlja naslednie pridobitne deiavnosti:
- 85.59o - drugo nerazvriieno izobraZevanie, izpopolnievanje in usposabljanje
- 58.140 - izdajanie revij in druge periodike
- 58.i9o - drugo zaloinistvo
- 72.190 - raziskovalna in razvojna deiavnost na drugih podrodjih naravoslovja in tehnologije

Podporniki 52D in donator
51, alen

Pravni alifizi{ni osebi, dr:avnemu organu ali funkcionarju lahko glavni odbor podeli iastni naziv podpornika ali
donatoria SZD. Nadin pridobivanja naziva, pravice in dolZnosti so opredeliene s posebnim pravilnikom.

Finanino poslovanie

52. ilen

(1) Finanino poslovanie 5ZD se izkazuje v skladu z veljavnim radunovodskim standardom za druStva, zakonom o
drustvih in Pravilnikom o ratunovodstvu.
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(2) Drustvo razpolaga s finandnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finananim nadrtom, ki ga sprelme
glavniodbor.
Porodila, zakljudni raeun pripravi generalni sekretar, preizkuia pa ga nadzorni odbor. Skupaj z njegovim
mnenjem ga obravnava in spreime glavni odbor.

(3) Finandne in materialne listine podpisujeta predsednik, generalni sekretar in izvriilni sekretar drustva.
DruStvo ima lahko enega ali vei transakcijskih raaunov, odprtih pri eni ali razlianih poslovnih bankah.

(4) S pravilnikom o pooblastilih predsednikov zdruzeni, drultev in sekcii je dolodeno katere knjigovodske listine
lahko likvidira predsednik posamezne sekcije, z dolotenimi omeiitvami.

lX. Poglavie
KonCne doloibe

51. alen

Akti 52D, statuti obmotnih zdravniSkih druStev v R. Sloveniii ter pravila in pravilniki strokovnih -sekcij, -dru5tev
in -zdruzenj morajo biti usklajeni s tem aktom v 6 mesecih po sprejetiu tega temeljnega akta sZD.

54' {len

Ta temeljni akt SZD zaene veljati naslednii dan po sprejemu na Glavnem odboru Slovenskega zdravniikega to je
s 14. oktobrom 2016.

Generalni sekretar SZD;
Leon Herman, dr,dent.med,

Ljubliana, 14.1o.2oi6

l',1atidna Stevilka druStva
Datum vpisa v tegtsFt d fu Stev

Stevilo strani

Podpls u
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