Na podlagi zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo
in 21/18 – ZNOrg), je Ustanovni zbor, na svojem zasedanju, dne 26.8.2020, sprejel
sklep o ustanovitvi društva ZDRUŽENJE ZA ZANOSITEV – OZAVEŠČANJE O
NEPLODNOSTI IN POMOČ PAROM in na izrednem zboru članov dne 28.12.2020
sprejel popravek temeljnega akta na način:

TEMELJNI AKT - STATUT

ZDRUŽENJA ZA ZANOSITEV – OZAVEŠČANJE O
NEPLODNOSTI IN POMOČ PAROM
I.

TEMELJNA NAČELA

1. člen
Združenje za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in pomoč parom (v nadaljevanju
društvo), je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje državljanov, ki deluje na
podlagi Zakona o društvih.
2. člen
Ime društva je ZDRUŽENJE ZA ZANOSITEV – OZAVEŠČANJE O NEPLODNOSTI IN
POMOČ PAROM.
Sedež ima v Grosuplju. O spremembi naslova sedeža odloča Upravni odbor.
Skrajšano ime društva se glasi: ZDRUŽENJE ZA ZANOSITEV.
3. člen
Združenje za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in pomoč parom, je pravna oseba
zasebnega prava. Zastopa ga – Irena Horvat-Žnidaršič, predsednik. Podpredsednik
društva je Renata Rihter. Društvo deluje brez žiga.
4. člen
Društvo deluje javno, za kar sta odgovorna predsednik in podpredsednik, kot zakoniti
zastopnik pa predsednik društva ali njegov pisni pooblaščenec.
Javno delovanje društvo zagotavlja:

•
•
•
•

s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva;
z obveščanjem članov
z internetno stranjo in družbenimi omrežji;
preko javnih medijev.

Širšo javnost društvo o svojem delu obvešča tako, da so seje organov društva javne, da
organizira okrogle mize, tiskovne konference ter da na svoje seje povabi predstavnike
zainteresiranih ustanov, organizacij ter predstavnike javnih medijev.

II.

NAMEN, CILJI IN NALOGE DRUŠTVA

5. člen
Namen društva je ozaveščanje in informiranje širše javnosti o problematiki neplodnosti
ter prizadevanje za izboljšavo pogojev za paciente na področju zdravljenja neplodnosti
oz. postopkov oploditve z biomedicinsko pomočjo (v nadaljevanju OBMP).
Vizija oz. cilji društva:
•
•
•
•
•

izoblikovanje preventive na področju neplodnosti;
prizadevanje za izboljšavo izobraževalnih programov za mlade na področju
spolnosti oz. reprodukcije;
izoblikovanje/doseganje ustrezne in pravočasne informiranosti populacije na
področju plodnosti, neplodnosti oz. reprodukcije;
izboljšanje pogojev za paciente na področju OBMP;
doseganje višje stopnje kakovosti obravnave pacientov in kakovostnejšo izvedbo
OBMP postopkov.

Naloge društva:
•
•
•
•
•
•

sodelovanje s klinikami, ki se ukvarjajo z reproduktivno medicino, zdravljenjem
neplodnosti oz. OBMP;
seznanjanje pacientov z njihovimi pravicami, z novimi terapijami, z uspešnostjo
teh terapij v svetu in pri nas;
psihološka pomoč parom pred, med in po postopkih OBMP;
zavzemanje za boljše izobraževanje, humanost in potrpežljivost kadra, ki se
srečuje z neplodnimi pari;
spremljanje trendov v EU glede neplodnosti in načinov preprečevanja ter
zdravljenja le-te;
pomoč parom na potovanjih v tuje države v povezavi z zdravljenjem neplodnosti;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

III.

vzpostavitev sodelovanja z drugimi društvi in institucijami, tako v Sloveniji kot v
tujini;
ozaveščanje širše javnosti o problematiki neplodnosti;
pridobivanje darovalcev in darovalk spolnih celic;
ozaveščanje mladih o reproduktivnem zdravju;
zavzemanje za prevetritev zakona - ZZOBMP, ZZZDR;
aktivno sodelovanje v javni razpravi glede vseh predpisov, ki zadevajo pravice in
dolžnosti pacientov;
združevanje posameznikov oz. parov, ki se soočajo s problematiko neplodnosti
oz. težavami na področju reprodukcije oz. zanositve;
vzpodbujanje članov k navezovanju stikov, medsebojni podpori in delovanju na
področju reproduktivnega zdravja in neplodnosti;
vzpodbujanje in omogočanje članom pridobivanje in širjenje znanja s področja
plodnosti, neplodnosti, zanositve in OBMP;
organizacija delavnic, predavanj, tečajev, seminarjev;
organizacija srečanj podpornih skupin;
izdajanje publikacij;
izvedba individualnih svetovanj.

ČLANSTVO

6. člen
Vsakdo, ki sprejme temeljni akt Združenja za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in
pomoč parom, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane član društva.
Članarina se plačuje na mesečni ali letni ravni. Višino in način plačila članarine določa
Upravni odbor.
Člani društva morajo biti starejši od 18 let. Član društva lahko postane tudi tujec.
Članstvo v društvu je prostovoljno. Evidenco članstva društva vodi predsednik društva.

7. člen
Članstvo v Združenju za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in pomoč parom,
preneha:
•
•
•

s prostovoljnim izstopom;
z izključitvijo na podlagi odločitve disciplinske komisije;
s smrtjo;

•

s prenehanjem delovanja društva.

Član prostovoljno izstopi iz društva, v kolikor upravnemu odboru pošlje oz. preda pisno
izjavo o izstopu.
Člana se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, navedene v 8. členu
temeljnega akta, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če kljub tretjemu
pozivu, ne poravna članarine.
Proti izključitvi se član lahko pritoži na zbor članov društva. Člani, ki izstopijo ali so
izključeni iz društva, nimajo pravice zahtevati povračila ali odškodnine.

8. člen
Pravice in obveznosti članov Združenja za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in
pomoč parom, so da:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

spoštujejo statut društva;
uresničujejo sklepe organov društva;
sooblikujejo in uresničujejo program društva;
si prizadevajo za pridobitev finančnih in materialnih sredstev za delovanje
društva ter sprejemajo vsakoletni zaključni račun društva;
volijo, so izvoljeni ter delujejo v organih društva;
predlagajo in sprejemajo nagrade in priznanja kateregakoli organa društva;
po načelu dobrega gospodarjenja uporabljajo materialna in vsa druga sredstva,
ki jim jih daje društvo za delovanje, pod pogoji, ki jih določi upravni odbor
društva;
imajo pravico do nazivov ob pogojih, ki jih določajo pravilniki;
plačujejo članarino;
ohranjajo dobro ime društva.

9. člen
V skladu s pravili društva, zastopnik društva na podlagi sprejetih sklepov organov društva
in v skladu z nalogami, določenimi s pravili društva, operativno vodi društvo.
Zastopnik društva je lahko zaposlen v društvu oz. delo opravlja po pogodbi, o čemer
odloča zbor članov društva v skladu s programom in finančnimi zmožnostmi društva. Za
svoje delo zastopnik lahko prejema plačilo.

10. člen
Društvo ima lahko častne člane. Naziv častnega člana lahko pridobi član društva, ki ima
posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.
Naziv častnega člana lahko društvo podeli tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju
delovanja oz. dejavnosti društva.
Naziv častnega člana podeljuje zbor članov na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki
se ji podeli naziv častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.
Za izredne dosežke in požrtvovalnost ali posebno dejavnost članom upravni odbor
lahko dodeli ustrezno nagrado. O podelitvi in višini nagrade sproti odloča upravni odbor
društva.

11. člen
Društvo ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji in donatorji so lahko fizične ali
pravne osebe, ki društvu finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.
Sponzorji lahko sodelujejo ali razpravljajo na sejah zbora članov, nimajo pa pravice
odločanja.

IV.

ORGANI DRUŠTVA

12. člen
Organi Združenja za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in pomoč parom, so:
•
•
•

upravni odbor
nadzorni odbor
zbor članov
13. člen

Upravni odbor je izvršilni organ zbora in opravlja organizacijska, strokovno tehnična in
administrativna dela, ter vodi delo društva med zbori članov, po programu in sprejetih
sklepih zbora.
Upravni odbor je sestavljen iz zakonitega zastopnika, predsednika in podpredsednika.
Upravni odbor se načeloma sestaja trimesečno. Izvoljen je za dobo 5 (pet) let. Seje
upravnega odbora sklicujeta predsednik ali podpredsednik.

Upravni odbor je sklepčen, če so navzoči vsi člani. Odloča po sistemu večine. V primeru,
da je število glasov izenačeno, je sprejet sklep, za katere je glasoval predsednik.
Predsednik glasuje zadnji.
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje odbore. Naloge, število
članov in predsednika odbora določi upravni odbor. Člani odbora so lahko le člani društva.
Naloge upravnega odbora:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sklicuje reden ali izreden zbor članov,
skrbi za izvrševanje programa društva,
pripravlja predloge aktov društva,
pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
upravlja s premoženjem društva,
je pristojen za zunanjo politiko društva in podaja uradna stališča. Za podajanje
uradnih izjav lahko pooblasti druge člane društva, vendar ti ne smejo tega storiti
brez njegove vednosti,
odloča o tem, kateri projekti se bodo v okviru društva izvajali ter kdo od članov
društva je vodja posameznega projekta; pri tem ima prednost tisti, ki projekt
predlaga upravnemu odboru,
ustanavlja in ukinja odbore,
zahteva uvedbo disciplinskega postopka zoper člane, ki kršijo predpisan red,
vodi evidenco prostovoljnega dela v društvu in določa višino, rok in način plačila
članarine,
sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad
zaslužnim članom društva,
predlaga zboru članov podelitev naziva častni član,
opravlja nalogo arbitra v sporih med organi društva, ali v sporih med organi
društva in člani,
odloča o morebitnih pritožbah zoper odbore.
uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še
dodatno naloži zbor članov.
14. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja
nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva.
Nadzorni odbor enkrat letno poroča zboru članov, ki mu je tudi odgovoren za delo.
Nadzorni odbor je sestavljen iz najmanj 2 (dveh) članov in je sklepčen, če so navzoči vsi
člani. Odloča po sistemu večine.

Nadzorni odbor je izvoljen s strani zbora članov za dobo 5 (pet) let. Funkcija člana
nadzornega odbora ni združljiva s funkcijo v drugih organih društva.

15. člen
Najvišji organ društva je zbor članov, ki ga sestavljajo vsi člani društva.
Pristojnosti zbora članov so:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sprejema statut društva in druge potrebne akte;
voli in razrešuje upravni odbor društva;
sprejema program društva ter finančno poročilo in finančni načrt;
ustanavlja komisije in druga delovna telesa, določa njihov delokrog in imenuje
njihove predsednike;
odloča o prenehanju delovanja društva;
odloča o višini članarine, po predlogu upravnega odbora;
odloča o priznanjih in nagradah;
imenuje častne člane društva;
odloča o pritožbah zoper sklepe upravnega odbora;
odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami;
dokončno odloča o izključitvi člana iz društva;
odloča o drugih zadevah, ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z
namenom in cilji društva.

16. člen
Zbor članov je lahko reden ali izreden. Redni zbor članov sklicuje upravni odbor enkrat
letno. Zbor članov vsakih 5 let voli organe ter predsednika društva.
Izredni zbor članov pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega
odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni zbor članov sklepa le o zadevi, za
katero je bil sklican.
Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov v roku 30 dni od prejema zahteve za
sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga
skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi.

17. člen
O sklicu zbora članov, s predloženim dnevnim redom, morajo biti člani društva seznanjeni
najmanj 14 dni pred sklicem.

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna vsaj polovica članov. Sklepi so pa veljavni, če je
zanje glasovala večina prisotnih članov. Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani
na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.

Zakonito zastopanje društva
18. člen
Društvo zastopa zakoniti zastopnik društva - predsednik.
Predsednik predstavlja in zastopa društvo pred državnimi in drugimi organi ter
organizacijami doma in v tujini.
Predsednik in podpredsednik društva sta odgovorna za delovanje društva v skladu s
statutom in pravnim redom RS. Za uresničevanje nalog društva sta odgovorna občnemu
zboru.
Predsednik društva podpisuje vse akte društva, zastopa društvo neomejeno in
samostojno, v skladu z nalogami, ki jih predpisuje statut društva.

V.

MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE

Premoženje
19. člen
Društvo predstavljajo vse premičnine in nepremičnine, ki so last društva in so vpisane v
inventarno knjigo.
20. člen
Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi
načrti, ki jih sprejme zbor članov. Na rednem zboru člani društva vsako leto obravnavajo
in sprejmejo zaključni račun.
21. člen
Odredbodajalec za upravljanje s sredstvi društva je predsednik društva. Finančne in
materialne listine društva podpisuje predsednik društva.

Dohodki društva
22. člen
Dohodke društva predstavljajo:
•
•
•
•
•
•
•

članarina;
sredstva, pridobljena z organizacijo prireditev in izobraževanj;
sredstva, pridobljena s kandidiranjem na javnih natečajih in razpisih;
sredstva proračuna EU, RS in lokalnih skupnosti;
darila, volila, prispevki posameznikov, organizacij, donatorjev in sponzorjev;
drugih virov, kot to dopušča zakon;
dohodki iz dohodnine;

Presežek prihodkov nad odhodki se uporablja izključno za izvajanje dejavnosti, za
katero je bilo društvo ustanovljeno.
Sredstva, ki jih pridobi društvo za svojo dejavnost, se zbirajo na računu društva. S temi
sredstvi razpolaga izključno Združenje za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in
pomoč parom, v skladu s sprejetim finančnim planom in drugimi veljavnimi akti društva.
Finančno poslovanje društva se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim
standardom za društva.
Društvo ne sme deliti svojega premoženja članom. Vsaka delitev premoženja med
njegove član je nična.

VI.

PRAVNI POLOŽAJ DRUŠTVA

23. člen
Na podlagi Sklepa o pripojitvi Društva za večjo rodnost k Združenju za zanositev, ki sta
ga sprejela Društvo za večjo rodnost na zboru članov dne 23.12.2020 in Združenje za
zanositev dne 28.12.2020, se Društvo za večjo rodnost pripoji k Združenju za zanositev.
V skladu s 3. točko 15. člena ZNOrg Združenje za zanositev postane pravni naslednik
Društva za večjo rodnost.

VII.

PRENEHANJE DRUŠTVA

24. člen
Društvo preneha delovati po določilih zakona ali po volji članov in sicer s sprejetjem
sklepa o prenehanju delovanja.
V primeru prenehanja društva se poravnajo vse obveznosti, proračunska sredstva se
vrnejo v proračun, preostanek premoženja pa se prenese na Društvo Rdeči noski (DŠ:
55670725).
25. člen
Društvo lahko preneha delovati po sklepu zbora članov, na katerem je prisotnih najmanj
dve tretjini članov društva, ki sprejmejo sklep z dvotretjinsko večino glasov. Če zbor
članov ni sklepčen, se skliče nov zbor, ki sklepa o razpustitvi društva in glasuje z
dvotretjinsko večino glasov, če je navzoča vsaj polovica članov.

26. člen
Če društvo preneha delovati, mora predsednik v 30 dneh obvestiti pristojni organ in
zahtevati izbris društva iz registra društev.

VIII.

KONČNE DOLOČBE

Statut in njegove spremembe oz. dopolnitve sprejema zbor članov, ki ga sestavljajo vsi
člani društva. Za veljavno spremembo ali dopolnitev statuta je potrebno izpolniti dva
pogoja, in sicer sklepčnost zbora članov (prisotna vsaj polovica članov društva) in
večinsko glasovanje za spremembe (vsaj polovica navzočih članov društva).
Ta sprememba statuta Združenja za zanositev – ozaveščanje o neplodnosti in pomoč
parom stopi v veljavo z dnem 28.12.2020, ko ga je sprejel Izredni zbor članov,
uporabljati pa se začne, ko pristojni organ ugotovi, da je v skladu z Zakonom o društvih.

Ljubljana, dne 28.12.2020
Predsednik društva:
dr. Irena Horvat-Žnidaršič

