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Temeljni akt zdruienja z imenorn.

ZDRUZENJE N=VROLOGCV SLOVENIJE . SZD
usklajen z Zakoncm o dru5ivih (Ur. 1. R. Slovenije 95/50) in pogodbo o ustanovitvi krovne organizacije
(zveze dru5tev z imenom Slovensko zdravniSko druStvo, v nadaljevanju 'SZD")

Dosedanja sekcija SZD je na predlog upravnega odbora sekcije na skupicini dne 28. 6.
1997 spreje{a naslednje preciS6eno besediio temeljnega akta zdruZenja z imenorn:

Zdruienje nevrologov Slovenije - SZD
v nadaljevanju >zdruZenje<.

l. Poglavje
SploSne dolodbe
lrne
1.

ilen

Polno ime zdruienja se glasi:
Slovensko zdravniSko druStvo - Zdruienje nevrologov Slovenije
SkrajSano ime zdruienja se glasi.

Zdruienje nevrologov - SZD

Za mednarodno sodelovanje se uporabija prevod v angleicino skupaj s

slovenskim

izvirnikom, tako da se ime giasi:
Slovenian Medical Association, Slovensko zdravniSko druStvo

Slovenian l.leurolog ical Society
2. 6len
Sede2 zdru2enja je na naslovu:
Komenskega 4
Sl-1000 Ljubljana
Sloveni.ia

Operativni kraj delovanja na naslovu: KLINCNI CENTER V LJUBLJANI,
NEVROLOSXA rUUlK.A, KO ZA NEVROLOGIJO, Zatoska c.7,1525 Ljubljana

Organizacijska oblika
3,

Iterrn

ilen

rg€nizacijska oblika zdruZevanja je zdruienje oblikovano kot organizacijska

crda

Zveze druStev z imenom "Slovensko zdravni5ko dru5tvo", Ljubljana Komenskega 4,
[<i vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno sirokovno enoto krovne organlzacije, to
je Slovenskega zdravniskega Cruitva (v nadaljevanju SZD).

ftani
4. ilen
Njegovi clani so slovenski zdravniki in zobozdrvniki (v nadaljevan.iu zdravniki) vilanjeni v
SZD, ki se povezujejo v to sirokovno in neodviso Zdru2enje nevroiogov Slovenije - SZD, z
namenorn pogiobijenega strokovnega zdru2evanja, skladno s cilji in nameni iz statuta
zdruienja in veijavnimi akti.

elanska izkaznica
5.

ilen

Zdru2enje ima lahko tudi svojo clansko tzkaznico.
Oas trajanja delovanja zdruienja
6. 6len

Zdruienje je ustanovljeno za nedolocen cas.
Pravni prednik
7. dlen

Zdru2enje je pravni naslednik dosedanle >Nevroloike sekcije SZD(, kot organizacijske
enote SZD pa v vsebinskem smlsiu nadaljuje pravno nasledsivo in tradicijo Zdravni5kega
bralnega dru5tva v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra '1861 , ki se ie 22. decernbra '1862
preimenovalo v Dru5to zdravnikov na Kranjskem , 2. novembra 1918 v Slovensko
zdravni5ko druStvo in'16. maja 1980 na obcnem zboru v Slovensko zdravni5ko druitvoZv eza zciravn iSkih dru5tev.

Narnen ustanovitve

8.

ilen

Spio5nr narnen

Namen ustanovitve zdruienja je prcstovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko,
nesti'ankarsko, neprofitno zdruievanje fiziinih oseb, to je prevsem zdravnikov
nevrologov, ki se zdru2ulejo zaradi skupnih interesov, opredeljenih v iem aktu v skladu z
dolodbami zakona o dru5tvih in Statuta SZD.

- '2*a'

iL

-

-=-=^,slanovitve doloca 18. ilen v lll. poglavju tega statuta

ri -ie v

javnem interesu, kar dokazuje

:: .e Slovenskemu zdravni5kemu druStvu.

s

statusonr podeijenim krovni

Za56itni znak
9. dlen

poleg za3iitnega znaka SZD (oprs in grafiina podoba - naknadno) lahko
-: as:=. oosebni zaicitni znak (opis in grafiina podoba - naknadno). Tak lasten znak
:: -:.tzalJa poieg skupnega zaScitnega znakav zvezi s pcslovanjem, na 2igu, v zvezi s
:::s:-c podobo zdruZenja, ter na vizitkah voljenih organov kadar ti nastopalo v zvezi s
:,S 3,;3n.J€m zdruienja.

-,--':-.€rma

ll. Poglavje
Fi

nanci ranje zd ruienja

10. 6len
ZdruLenje pridobiva sredstva za svoje deiovanle:

s iianarino
iz materialnih pravic in dejavnosti zdru2enja
iz prejetih nadomestil za izvajanje javnih pooblastil

z dariii in volili
s prispevki donatorjev
iz drugih virov, ziasti iz javnih sredstev, pridobljenih preko SZD
Prese2ek prihodkov nad odhodki se uporabija izkljuino za izvajanje dejavnosti, za katero
je bilo zdru2enje ustanovljeno.
Zdru2enje iahko opravlja pridobitno dejavnost preko pravne osebnosti SZD sarno, ali pa tako
kot iudi druge svo1e naloge, organizacijskc poveri v izvajanje za to ustanovljeni druZbi,
oziroma fondacili SZD ali drugemu subjektu v skiadu z naravo posamezne naloge.

11. 6len

Sredstva, ki jih pridobi zdru2en je za svolo dejavnost, se naceloma zbirajo na posebnem
podracunu 2iro racuna Slovenskega zdravni5kega dru5tva.
S temi sredstvi razoolaga izkljuino Zdruienle Nevrologov Slovenije - SZD ob upo5tevanju
zakonitosti (davcni in drugi predpisi) in pravnih aktov SZD v skladu s spreletim financnim
planom.

Odredbodajalec in samostojna odgovorna oseba je blagajnik zdru2enja, ki svcja
poobiastiia pridobi z aktom o irnenovanju ier deponiranjem podpisa pri tajniku SZD.

Castni 6lan, simpatizer, podpomi dlan in donator
'12.

6len

V delu zdruZenja poleg rednih clanov lahko sodelujejo oziroma nasiopajo tudi iastni
ilani in drugi simpatizerji, ziasti tudi podporni 6lani in donatorji.
13. iNen

ilan Zdrulenla nevrologov Siovenije - SZD je osebna

pravica nosilca, ki jo
srne skupaj z znakom zdrulenja uporabljati pri svojem predstavljanju (viziika,
memorandum, kuverta), ce dobi predhodno soglasje iajnika na konki'etno ceiostno
podobo uporabe naziva z znakom. Graficna cjokumentacija s soglasjem se arhivira.
Naziv fastni

14. 6len

Pravni ali fizicni osebi, drZavnemu organu aii funkcionarju lahko skupcina zdru2enja s
posebno listino podeli castni naziv podporni ilan aii donator ie presodi, da to
opraviiuje njen prispevek za ohranjanja ali razvoj dejavnosti zdrulenia.

Ta naziv je lahko tudi omejen z dostavkom 22. 10. za

leto

1997,

ie je prispevek

tovrstnega znataja- Tovrstni nazivi se isti pravni alr fizicni osebi, organu ali funkcionarju
lahko podelijo tudi veckrat.

Nacin pridobivanla naziva, pravice in Coi2nosti so opredeljene

s

pravilnikom tega

zdru2enja in veljavnimi akti.
'15. dlen

Naziv podporni clan ali donator zdru2enja za obdobje 4 leta.je osebna pravica nosilca, kt
jo sme skupaj z znakom zdru2enja uporabljati pri svcjem predstavljanju (vtziika,
memorandum, kuvefia), ie dobi predhodno soglasje tajnika na kcnkreino celostno
podobo uporabe naziva z znakom. Grafiina dokumentacija s soglasjem se arhivira.

Potrdilo o prispevku podpore zdruienja pravni ali fiziini osebi
16. 6len

Nosilcu tega castnega naziva, katerega prisoevek je moc finaninc ovrednotiii in se ga
izxazuje v posiovnih knjigah, se v skladu s financnimi predprsi in politiko SZD izstavr tudi
ustrezno potrdilo za davcni organ.
Potrdiia iz prejSnjega odstavka je pristojen izdati tajnik 2e pred potrditvijo na skup5cini. V
kolikor skup5iina odlocitve tajnika ne potrdi, se o tem nosiicu izsiavi usii'ezno novo listino.

Finanino poslovanje
17.

ilen

Samostojno financno poslovanje zdruienja se uredi z medsebojnim dogovorom med
Zdi-u2enjem Nevrologov Slovenije - SZD in SZD in se izkazuje 'r skladu z vel.iavnlm
ra6unovodskim standardom za dru5tva.

porocila o poslovanju pripravi blagajnik zdru2enja, nato ga sprejme skupicina zdruienia'
pripravi in
Zatem se izvede uskladitev t pr*Ctogom financnega porocila SZD, kar
predlaga v potrditev Glavnemu odboru SZD generalni sekretar SZD'
Uskladitev se opravi na temelju statuia in posebnega pravilnika SZD'

lll. Poglavje
Strokovni cilii, nameni in naloge
18. 6len
Cilji so zlasti:

in pomena zdravni5kega poklica, vloge zdravnikov koi intelektualcev
Ohranjanje vloge
"mednarodni
druZbi ter s tern zagotavljanje najveije kakovosti in eiike
v slovenski in
nudenja zdravniSkih storiiev zaupanim bolnikom'
zlasti
Za doseganje ciljev, navedenih v prvem odstavku tega ilena, zdruienje razvija

naslednje naloge na podrocju svojega delovanja:

1. sodeluje pri pripravi predloga strokovne r"nedicinske doktrine na

2.

podrocju
nevrolcgije pred dokoncno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, druitvih in zdru2enjih
Liubljani,
SZD v sodeiovanju s Kated ro za Nevrologijo Medicinske fakultete v
in
usklajuje, spodbuja in usmerja ilanstvo k stalnemu strokovnemu izobraZevan.lu
usPosabljanju,

in
3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraievanja
podrodju
na
usposabljanja ter stalnega sirJkovnega izobraZevanja zdravnikov
pred uskladitvijo na
nevrologi.le v sodelovanju z Medicinsko fakulteto v Ljubliani,

ravni SZD,

4.
5.

spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih clanov v okviru strokovnih
sekcij in zdru2eni SZD,
skrbi za nair-tno in usklajeno strokovno izpopolnjevanle in usposabljanje clanstva
na podroSu nevrologiie zlasti s tem, da:
. organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja

r
r
r

na Podrocju nevrologije,
in
vodi, organizira ali sodelule pri izpeljavi stalnega medicinskega izobrailevanja
usposablianja na podroiju nevrologije,
sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniSkeEa
izobraievanja v Repubiiki Sloveniji, pred uradno objavo tega koledarja ali
njegovega dela v uradnern glasilu sZD Zdravniski vestnik,
ter
skrbi za primerno strokovno rayefl prCIgraffiov podiplomskega izobra2evanja
kakqvosti programov in strokovni nadzor te kakovosti na

=" ="goirvljanje
nevrologije,

i
.
6.

Podrocju
teiajev,
organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev,
razstav in strokovnih sestankov zlasti s podroela nevrologije,
sodeluje pri oblikovanju dodipiornskega izobra2evanla na podrocju nevrologije,

zbira strokovne, staiistlirre in druge podatke, ki so pomembni za razvoj nevrologiie
in so v interesu 6lanstva,
E.

4

7. razyiia rneiode in cbtike eela ra cCIcroqr*'nev''ciogilj€

{. sc r

B. sodeluje pri prevetan1u ucinkovitosti novih zdravil

rf,tr€feSl"i

=.aflso'?

s pdrocja nevrologije in

predlaga njihovo registracijo.

I

posreduije or:oorcciia za pridcbivanje strokovnih ln castnih naztvov na podrocju

nevrologije
10. sodeiuje pri caiikcvanju zdravstvene mre2e na podrciiu nevrologije,
'1

1. vcdi. podpira in cmogoca zaio2niStvo in izdajanle strokcvne in poijudne rnedicinske
liierature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na podrocju nevrologije,

'12.

sooblikuje kodeks zdravnlSkega poklica v skladu s Kcdeksom medicinske
deontologije in usmeritvami Svetovnega zdravniSkega dru5iva (Wcrld Medicai
A.ssooaiion) na podrocju nevrologije,

13. prostovoljno in sarnosto.lnCI se povezuje v ustrezna strokoynazdruienja na ravni
SZD
'14. v skladu s statutom SZD sodeluje z Zdravi5ko zbornico Slovenije in drugimi

zbornicami, driavnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na podrocju

nevrologije
15. sodeluje rn se povezuje v mednarodne organizaciie, kot na primer:

European Federation of Neurological Society

World Federation of neurologY
16. v skladu s statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na podrocju ustreznega
vrednotenja dela nevrologov in njihovega statusa,
17. ornogoia varstvo in pravno

zaiiito svojim

6lanom,

18. v skladu s staiutom SZD sodeiuje pri usmerjanju in obiikovaniu zdravstvene politike
v R Sloveniji,
19. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske Cedi5cine
slovenski h zdravn ikov,

20. skrbi za kulturno, stanovsko, socialnc in Sportno udejstvovanje svojih ilanov,
2l . v sklaciu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in SZD podeljenimi
javnimi pooblastili izvrSuje taka javna pooblastila skladno z zakonom in akiom o
podelitvi,
22. v skladu s statutom SZD se povezuje s sorodnimi domacimi tujimi in mednarodnimi
organizacijami kot ustanovni aii prid;u2eni clan ali koi opazovalec

lV. Poglavje
Organi zdruienja
19. 6len
Zdru2enje ima naslednje organe:

r

skupSdino zdru2enja

|

.
.
'
.
.

predsednika zdruienja
upravni odbor
tajnika zdruienja
nadzorni odbor
blagajnika zdru2enja

S posebnim dodatkom k temu aktu skupiiina zdruhenja lanko cdicci , da

zaraCi
majhnega
Seviia cianov zdruZi posamezne iunkcije (skupScina lahko prevzarne deio in iunkcilo
nadzornega odbora, predsednik lahko prevzame delo in funkcijo upravnega odbora,
iajnik
pa lahko prevzame deio in funkcijo blagajnika)

Zdru2enje socjeiuje v nasiednjih organih SZD:

r
.

glavni sti'okovni svet (preko izvoljenega predsiavnika)
strokovni parlament (s svojim izvoljenirn predstavnikom)

Zdru2enle iahkc kandidira svojega clana tudi za nasiednje organe SZD:
. predsednika SZD s podcredsednikoma

r
.
.
r
.

Q€fl€ralnega sekretarja z izvrSilnrm sekretarjem
sekretariat SZD

nadzorni odbor

iasino razsodi5ce
organe akademije slovenskih zdravnikov

V skladu s statutom SZD lahko irnenuje predstavni5ki, gostovalni ali opazovalni organ pri
drugih organizacijah in organih v drZavi ali iujini.
Skup56ina
20. dlen

Skupicina je najvi5ji organ zdruienja. Sestavljajo jo vsi eiani
Delo skupicine:
Redna skup5iina:

Skupicina se sestaja najmanj 1 krat (enkrat) ietno. Vabiio s predlaganim dnevnim redom
morajo clani zdruZenja prejeti najmanj 14 dni prec predlaganim Catumom zasedanja
.:
skupSeine. Ce ni posebej doloceno, za sprejem posameznega skiepa zadostuje vecina
vseh navzccih clanov zdru2enja. Skup5iina je sklepcna, ie je navzocih najmanj pol
:ianov. Ce skupicina ni sklepcna ob napovedani uri, se skiice ponovno, lahko iudi za isii
:an (z istim vabilom). ie skupSiina ob ponovnem sklicu ob napovedani uri ni sklepcna,
sr:cne z delcm pol ure po napovedani uri zaieika po v vabilu predvidenem dnevnem
-ecu. Skiepi so potrjeni z navadno veaino giasov prisoinih clanov. Vabilo na redno in v
:e'-: odstavku omenjeno nadomestno sejo se lahko poSilja hkrati, pri cemer sta lahko obe
se : :udi istega dne.

lzredna skupicina:

lzredna skr-rp$cina se skli6e, kadar to zahteva delovanje zdrulenja. O sklicu izredne
skupicine odloca upravni odbor.
Upravni odbor je dot2an sklicati izredno skupicino na zahtevo najmanj ene cetrtine ilanov
zdruienja najkasneje v 45 dneh po dani zahievi.
Vabilo s predlaganim dnevnim redom, datumorn, uro in krajem zasedanja rnorajo 6lani
prejeti najmanj '14 dni pred predlaganim datumom zasedanja izredne skuicine. lzredna
skupicina je sklepdna, ie je prisotnih najmanl pol clanov. Ce ni posebej doloceno, za
sprejem posameznega sklepa zadostuje vecina vseh navzocih clanov zdruZenja.

Dopisna skupscina:
V primeru, da obsiajajo tehtni razlogi, se lahko skup5cino sklice tudi po dopisni metodi, ie
so izpolnjeni naslednji Pogoji:
da se vsem clanom hkrati poilje pisno vabilo z izdelanim predlogom sklepov, glede
katerih lahko glasuje sarno: za, proti ali vzdrian.

Skupicina na dopisni seji odlofia z absolutno vedino vseh glasov
Skup5cino veliavno sklicuie:

.
r
.

upravni odbor ali njegov tajnik,
Stirje ilani upravn€ga odbora ali
predsednikzdruZenla.

Skup$iina voli:

.
.
.
.
r
.
.

predsednika zdruienla,
podpr€dsednika zdruienja,
upravni odbor,
tajnika zdru2enja,

nadzorni odbor,
blagajnikazCruienja,
kandidate zdruieniaza organe SZD.

Skuo5cina obravnava in sPreiema:

r
.
r
r
r
r

progrsm zdruienja,
spremembe tega akta,

poroiila organov zdruienja,
viSino ilanarine zdru2enja,
predloge upravnega odbora,
kratkoradni in dolgoroini finandni p{an zdruienja ter interne finandne obveznosti,
skladu z obveznoitmi zdru2enja in v skladu z vi5ino finandnih virov zdruLenia.

Porocilo za skup5cino pisno predlaga

v

sprejem vodja posameznega organa ali

organizacijskega delovnega telesa oziroma tajnik zdru2enja.

Za posamezne naloge, kjer ni potrebno sodelovanje vseh 6lanov, lahko skup$cina
organizira oZje odbore.

zaradi operativnih nalog, lahko skupsiina imenuje posebne komisije.
Upravni odbor
21. dlen
l.,lpravnemu odboru predseduje predsednik zdru2enja.

v

casu med dvema zasedanjima skup5crne izvrsuje njeno funkcijo.

Upravni odbor sestavljajo predsednik zdru2enja. podpredsednik zdruZenja, tajnik

zdrulenla, biagalnik in trije neposredno na skup5cini izvoljeni ciani. Vsaj eden od clanov
upravnega cdbora mora biti iz vrst fakultetnih uciteljev.
Upravni odbor sklepa veljavno, ce so bili na sejo vabljeni vsi nlegovi clani in je od njih na
seji prisotna najmanj polovica. Skiepi so potrjeni z navadno vecino. ee je Steviio glasov pri
glasovanju izenaeeno, veija glas predsednika zdrulenja koi odlo6ujoii.
Upravni odbor sklicuje predsednik zdru2enja. Na zahtevo najnranj ene tretjine clanov.
predsednik doi2an sklicati upravni odbor v roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic.

.je

O sklepih upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga poclpi5eta predsednik zdruienja in
zapisnikar. Zapisnik je potrebno predloiiti v potrditev na prvi nasiednji seji upravnega
odbora.
22. dlen

Predsednik zdruienja je castni in predstavni5ki organ zdru2enja. Voii ga skup5cina za
obdoble 4 let z mo2nostjo ponovne izvolitve. Po funkciji predseduje iucii upravnemu
odboru zdru2enja.
V okviru njegove funkcije je v primeru neodlodenega glaso.;anja njegov glas odlociien.

Podpredsednika se voli na enak nacin kot predsednika, cja ga nadomeica po njunem
clcgovoru oziroma v primeru odsotnosii predsednika.

Tajnik zdruienja
23. 6len

Tajnik je organizacijski izvr5iini organ zdrulenja s pravico pcinoDravnega zastooanja
zdru2enja na temeiju siatuta in drugih v zdruZenju veijavnih aktov. Voli ga skup5cina za
obdobje 4 lel z raoZnostjo ponovne izvclitve.

Tajnik je poobia5cen, da podeii posamezno aii generaino pooblastiio drugi osebi za
posamezno cperaitvno vrsto opravil. V kolikor da poobiastilo za nedolocen cas, o tem
cbvesti upravni odbor in nadzcrni odbor.

Blagajnik zdruienja
24. dlen

Blagajnik je odgovoren za finanino materialno poslovanje zdru2enja, ki ga vodi v
sodelovanju z racunovodjo SZD. Biagajnik je poobla$een za podpisovanje i'aiunov. Voii
ga skup$*inaza obdobje 4 let z moinostjo ponovne izvoiitve.
Nadzorni odbor
25, 6len

Nadzorni odbor sestavliaio trip clani z mandatom 4 let in mo2nostjo ponovne izvolitve.
Predsednika nadzomega odbora iaroii neposreCno skupScina zdru2enja. Nadzorni odbor
nadzira financno materialno pcslovanje z uporabo ustreznih revizijskih ozjroma
racunovodskih standardov. Hadzomi odbor deluje po posebnem poslovniku.
Razre$itey pocarneznega funkcionarja

ffi.6lsr
Vsak funkcionar zdru2enja je izvoijen koi fiziEna CIseba-

Funkcionarja razreSuje isti organ, ki ga je iarolil,

ie

so

zEr

to rrterneljsli razlogi"

Kot utemeijen razlog se Steje delovanje v nasprotiu z interesizdruzenp.
Funkcionarja se tudi iahko razreSi,

te za to zaprosi sam.
RazsodiSie
27.

ilen

V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v

zdru2eniu

ali med pcsameznimi elani

zdruZenja, odloca razsodiSce SZD.

Razsodiide deluje na podiagi in izkljuino v okviru pobude disciplinskega toiilca

V. PoglavjePriznanja zdruienja28, ilen
Ziruienje podeljuje castno 0lanstvo in priznanja za Coseiene uspehe in za delo

v

zduienju. Praviloma se podeljujejo na skupScini zdruZenja.
Pogoje za castno clanstvo v zdruienju in za pridobiiev priznanj, njihov namen in ostale
podrobnosti urejajo posebni pravilniki v skladu s veljavnimi akti.

Vl. Poglavje
Kondne dolodbe

29.

ilen

Prehodne dolodbe
30. dlen

Ta Statut Zdrulenja ZVEZA NEVROLOGOV SLOVENIJE - SZD zaine veljati z dnem
sprejetja na sestanku skup5cine dne 28.

Predsedn ica Zdruienja nevrol ogov

Sl
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oven ij e - SZD

Asist. mag. Bojana Zvan, dr. med.

Ljubljana, 22. 10. 1997
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