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

STATUTDRUSTVA

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 seznanjajos svojimi pravicami kot bolniki,

-da sezranjadlanstvov primerih sprejemanjanovih zakonoviz podrodja zdravstv4
- da se aktivno vkljuduje ob javnih razpravahpri sprejemanjuzakonodaje iz podrodja
zdravstva,
- da se sezranja dlanstvo z novimi zakonskimi ukrepi na podrodju zdravstva in zdravstvene
preventive.
2. ilen
Ime druStvaje >DruStvo za zdravje naroda<<.
SedeZin naslov sedeZadruStvaje Ljubljana Tbilisijska 81.
Znak druStvaje :
Zig druStva je okrogle oblike s kroZnim napisom: DruStvo "Za zdravje Nancdan in napis
Ljubljana. V sredinije simbolni zrak druStva.
3. ilen
Delo druStvain njegovih organovje javno.
Clane druStvase obve5da:
- preko svoje intemetne strani,
- s pravico vpogleda dlanov v
"apisnike organov druStv4
- preko druStvenegasfokovnega glasil4
javnega obve5danja.
; preko sredstev
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 organizacijamiv RS in tujini, ki delujejo na
podrodjudejavnostipodobnegamalaja.
5. ilen
Dru3tvo je pravna oseba zasebnega prava in bo po registraciji pri: Upravni enoti Ljubljana
vpisana v register druStev.
Dru5tvo opravlja dejavnosti opredeljene v tem aktu v skladu z Ustavo in zakoni, ki veljajov
RS.
6. ilen
DruStvo svoj namen in cilje uresnidujez naslednjimi nalogami oziroma dejavnostrni:
- je zdruilenje z namenom angaliranja prebivalcev Slovenije vseh starosti, da se seznanjajos
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
zdravstvenegasistemaoz. sistemovvarstva prebivalcev Slovenije,
- da s svojimi aktivnostmi in predlogi vpliva pri izbolj5evanju organizaclje in financiranja
zdravstvenih zavodov,
Svoj namen in cilje druStvouresnidujez naslednjimi nalogami oziroma dejavnostmi:
- z organizacijozdravstvenihsimpozijev,
- zizdajo glasila druStvain 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 namenjenadlanom in nedlanom dru5tv4 na nepridobitni
osnovi.

7. ilen
ehn drustvalahko postanevsaka fizidna ali pravna oseb4 kr je inazila
tako zeljo in je
zainteresirana
za ohranjanjenivoja zdravstvenihstoritev
ter je priiravljena aktivnosodelovati
pri oblikovanjupredlogov izbolllaniezakonskihdolodil"oziromapodrodne
zakonodajein
.za
zakonodaje,ki se navezuje
na podrodno zakonodajozdravstva in zdravstvenegavarstva.
Zainteresirana
osebav ta namenpodpi5epristopnoi4wo.
je
oseba na obdnemzboruzaslopattupo iukooit"m zastopnikuali poobla5dencu.
!ju*u
Clanstvov drustvuje prostovodno.ilan drustvalahkopostane-opravilno
sposobna
polnoletna
oseba'-KdglZeli postatidlan iruStva, mora svojo voljo inazitipisno in
se zavezati,da bo
delovalv skladus statutomdru5tvain rednopladevaldlinarino,v k-olikor.ie
ta dolodena.
gtan Oru1tvalahko postanepod enakimipogo;i tudi tuj drinvljan.
Dru5tvoima rednein dastnedlane.
8. ilen
Pravicedlanovso:
Da volijo in so voljeni v organedruStva,
Da sodelujejopri delu in soodlodajov organihdruStv4
da uporabljajoskupnedoseZkein rezultati delovanjadruStvdpri svojemdelu,
da uresnidujejosvojeinteresena podrodjudelovanjadrustv4
da so seznanjenis programomin poslovanjemdruStvater njegovim finandnim
in
materialnimposlovanjem.
DolhrostidlanovdruStvaso:
da spo5tujejostatutin drugeakteter sklepedruStvq
da aktivno sodelujejoin s svojim delom prispevajok uresnidevanju
ciljev in nalog
dru5tv4
darednopladujejodlanarino,katerodolodiobdni zbordrusw4
da dajejo dru5tvu informacije, ki so potrebne za uspesno izvr5evanje
skupno
dogovorjenihnalog,
daprena5ajo
izkulnje nznarfiana mlaj5edlanedruStva,
da varujejougleddruStva.
f. ilen
elanstvov druStvupreneha:
-

s prostovoljnimodstopom,
s prenehanjem
napredlogupravnegaodborain sklepomobdnegazbora
drustv4
s smrtjo.

elan prostovoljnoizstopiiz druStva,deupravnemuodboruposljepisnoizjavo
o izstopu.

Clanstvoprenehafudi v primeru, de dlan kljub pisnemuopominune porawra
dlanarine.Razlog
za izkljuditev, ki jo mora potrditi obdni zboi, grobo krsenje pravil
druStv4 delova4ie v
ie
nasprotjus cilji in dejavnostjodruStvaali presopki,ki niso rnaOuz vedavnimi
p."Opiri.
"

Itr. ORGAIYIDRUSTVA
10.ilen
ORGANI DRUSTVA
- Obdnizbor-skup5dina,
- Upravniodbor,
- Nadzorniodbor.

11.ilen
oBENI ZBoR DRUSTVA- SKUPSdINA
zborje najvilji organdruIrvain ga sestavljajovsi dlani.
99dri
obdni zborje lahko rede ali izreden.Redni obeni zuo. sklicuje upravni
odbor enkrat letno.
rnedni obdnizbor pa sesklidepo sklepuupravnegaodbora,na-zahievonadzornega
odboraali
na zahtevoml/3 dlanovdruStva.Upravni odborje dolZanskiicati iziedni zbor
v .oio, :o dni od
prejemazahteveza sklic. ie upravniodborizrednegazboradlanstva
ne sklidev predpisanem
tgkl'. g1 sklide predlagatelj,ki mora predloZiti tudi-dnevni red z ustreznimi
materiali. Izredni
obdnizbor sklepaIe o zadevizakateroje sklican.
12.ilen
in dnevnemuredu morajo biti dlani seznanjenivsaj 14 dni pred
?*"
9-,1\t:"":T!"F:
sKllcem'ulail drustva
morajo biti o sklicu pravodasnoobvesdeni:na-spletnistranidruswa"
prekoe-poste,dlani,ki nimajoelektronskega
naslovapa prekoobidajnepoite.
obdni zborje sklepden,deje prisotnavedkot polovicadlanov.
Ce se ob otvoritvi dela obdnega zbon rn ob dolodeni uri zadetkaobdnega
zbora ugotovi
nesklepdnostlahko obdn!
po
preteku
30
minut
nadaljuje
z
delom
in veljavnim
{or
sprejemanjemsklepovne gledena Bteviloprisotnih dlanov.
Glasovanjeje pravilomajavno, lahko pa ie dlani na samemzasedanjuodlodijo
za tajni nadin
glasovanja.
Volitve organovdruStvasotajne.
obdni zbor sprejemasklepez vedinograsovnavzodihdranov.
13.ilen
Nalogeobdnegazboradlanov:

sklepa o dnevnem redu,
sprejem4 spreminja statut in druge akte dru5tv4
sprejema program dela druStva,
sprejema finandni nadrt in zakljudni radun,
voli in ra.ae5ujepredsednika,tajnika in blagajnika ter dlaneUO, NO
odloda o vi5ini dlanarine,
odloda o pritoZbahzoper sklepe UO, NO,
odloda o vkljudevanju in sodelovariu 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 obdnegazbora dlanov.
O delu obdnegazbora dlanov se vodi zapisnik, ki ga podpiSejopredsedujodi,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
obdnemzboru dlanov.
Upravni odborje za svoje delo odgovoren obdnemuzboru dlanov.
Upravni odbor Stejenajmanj 7 dlanov. Sestavljajo ga predsednrlqtajnilq blagajnik in najmanj
Stirje izvoljeni dlani.
Upravni odbor se sestajapo potrebi, vendar najmanj enkrat letno.
Mandatna doba dlanov upravnegaodboraje 4leta.
15. ilen
Naloge upravnegaodbora 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 predsednikdruStva"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 Upravnegaodbora, se za sprejetoodloditev, glas predsednikaStejedvojno.
Upravni odbor laltko za izvajanje posameznihnalog imenuje komisije. Naloge, Stevilo dlanov
in predsednikakomisij dolodi upravni odbor. ehni komisije so lahko le dlani druSwa.7.a svoje
delo so komisije odgovorneupravnemu odboru. Izjemoma lahko druStvopovabi 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 osebein morajo delati v skladu s statutomdruStva.
Zasvoje delo so sekcije odgovorne upravnemuodboru.

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, kateremuje tudi odgovorenza svoje delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iztrehdlanov, ki jih izvoli zbor dlanov. dlani izrned sebeizvolijo
predsednika. etani nadzornegaodbora 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 sprejemaz vedino prisotnih.
Mandatna doba dlanov nadzornegaodboraje 4leta.
19. ilen
PREDSEDNIK DRUSTVA

Predsednikzastopain predstavljadru5tvopred drZavnimiin drugimi organi in organizacijamiv
drLaviin v tujini.
Predsednikdru5tvaje hkrati tudi predsednikupravnegaodborain ga izvoli obdni zbor dlanov
zadobo4let.
Predsednikjeodgovorenza delovanjedru5tvav skladus statutomin pravnimredomRepublike
Slovenije.zasvoje deloje odgovorenobdnemuzborudlanovin upravnemuodboru.
20. ilen
TAJNIK DRUSTVA
Za opravljaryestrokovno-tehnidnega
in administrativnegadela ter za koordinacijo med organi
dru5waskrbi tajnik druStv4ki ga izvoli obdni zbor dlanovza dobo 4 let. Z,asvoje delo je
odgovorenobdnemuzborudlanov.

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 kateroje bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoZenjadru5tvamed njegove dlaneje 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/.

Finandnein materialne listine podpisuje predsednikali poobla5denidlan upravnegaodbora .
Finandno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega podrodja.
Dru$tvo bo finandno materialno poslovanje in poslovne knjige vodilo po sistemu dvostavnega
knj igovodstva,prirejenega za njegovepotrebe.
Ztnanji pogodbeni inajalec (radunovodski servis) je odgovoren 7a pravilno vodenje
finandnega in materialnega poslovanja" skladno z veljavnimi predpisi. Za druStvo lahko
radunovodskezadeveopravlja zunanji pogodbeni izvajalec (radunovodskiservis).
Dru$tvo ima transakcijski radun pri poobla5deniinstituciji 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
poobla5denegadlana upravnegaodbora in prisotnostjo najmanj dveh dlanov upravnegaodbora.

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 prezadolLenegaimetja.
25.a ilen
Za poslovanje drustva, dlani ne odgovarjajo s svojim osebnim premoZenjem.

26. ilen
DruStvo ima tudi dastnedlane.
Naziv dastnegadlana se lahko podelifrzllntali pravni osebi , ki ima posebnezaslugezzrazvoj
in uspe$nodelo 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.

Dru5tvo ima lahko tudi sponzorjein donatorje.Sponzorji in donatorji so lahko fizidne ali
pravne osebe, ki druStvu materialno, moralno ali kako drugace pomagajo. Sponzorji in
donatorji lahko sodelujejoin razpravljajona obdnihsejahzboradlanov,vendarnimajo pravice
odlodanja.

/7

V.ZAKL"TUCNEDOLOdBE
28.ilen
PRENEHANJE
DRUSTVN
Dru5tvolahkoprenehain seizbri5eiz registradru5tev:
po sklepuobdnegazboradlanov po samemzakonu.
Sklepo prenehanju
druStvasprejmeobdnizborz vedinoprisotnihdlanov.
Sklepo prenehanjumora vsebovati:
imenovanjedru5tva,zavoda,ustanoveali drugo nepridobitnopravnoosebos podobnimicilji.
na katerose po poravnavivsehobveznostiprenesepremoZenjedruStva.ee dru5tvov sklepune
dolodi naslednikapremoZenja
in ga tudi na podlagidolodbtemeljnegaaktani mogodedoloditi,
premoZenjepreide na lokalno skupnost,na obmodju katere je dru5tvo imelo svoj sedeZ.
Neporabljenasredstvapridobljena iz proradunase vrnejo proradunu.PremoZenjadruStvani
mogodeprenestina politidnostranko.
Ta statutje sprejelustanovnizbor clanovdne I 9. 0l . 2015 in veljatakoj.

5.{,t

Ustanovitelji: Darjal{uhar Kotnik
Dejan Bregar ^)_o
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