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Združenje za pediatrijo SZD, je po predhodni odobritvi glavnega odbora/glavnega strokovnega 

sveta SZD z dne 9. 1. 2019, na redni skupščini združenja in dne 29. 11. 2019, sprejelo: 

 

 

 

STATUT 

ZDRUŽENJA ZA PEDIATRIJO SZD 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen  

 

Združenje za pediatrijo SZD (v nadaljnjem besedilu: združenje) je prostovoljno, samostojno, 

nepridobitno, nestrankarsko, stanovsko interesno združenje v katerem se združujejo zdravnice 

in zdravniki, zobozdravnice in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki oziroma člani, v 

ustrezni slovnični obliki), zaradi skupno določenih interesov in z namenom poglobljenega 

strokovnega združevanja, skladno s cilji in nameni, opredeljenimi v tem aktu in statutu Zveze 

društev - Slovenskega zdravniškega društva.  

 

Združenje je pravni naslednik dosedanje »Pediatrične sekcije SZD«, kot organizacijske enote 

SZD pa v vsebinskem smislu nadaljuje pravno nasledstvo in tradicijo Zdravniškega bralnega 

društva v Ljubljani, ustanovljenega 28. oktobra 1861, ki se je 22. decembra 1862 preimenovalo 

v Združenje zdravnikov na Kranjskem, 2. novembra 1918 v Slovensko zdravniško združenje in 

16. maja 1980 na občnem zboru v Slovensko zdravniško združenje - Zveza zdravniških društev. 

 

 2. člen 
 

Združenje je strokovna enota in organizacijsko delovno telo Slovenskega zdravniškega društva 

(v nadaljevanju: SZD) in deluje na območju celotne Republike Slovenije. 
 

 

3. člen 
 

 

Polno ime združenja je “Slovensko zdravniško društvo - Združenje za pediatrijo”. 

 

Skrajšano ime združenja je “Združenje za pediatrijo SZD”. 

 

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino, skupaj s slovenskim izvirnikom, 

tako da glasi: “Slovenian Medical Association, Slovensko zdravniško društvo  - Slovenian 

Paediatric Society” 

 

 

4. člen 

 

Sedež združenja je v Ljubljani. 

 

Poslovni naslov združenja je: Dunajska cesta 162, 2000 Ljubljana, Slovenija 
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5.člen 

 

Združenje ima svoj znak.  

 

Znak združenja se uporablja poleg zaščitnega znaka SZD v zvezi s poslovanjem na žigu, v zvezi 

s celostno podobo združenja ter na vizitkah organov združenja, kadar ti nastopajo v zvezi s 

poslovanjem združenja. 

 

 

6. člen 

 

Združenje je ustanovljeno za nedoločen čas. 

 

 

7. člen 
 

Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s statusom podeljenim krovni organizaciji 

Slovenskemu zdravniškemu društvu. 

 

 

 

II. STROKOVNI NAMEN IN CILJIZDRUŽENJA 

 

 

8. člen 

 

Strokovni namen združenja je zlasti ohranjanje vloge in pomena zdravniškega poklica, vloge 

zdravnikov kot intelektualcev v slovenski in mednarodni družbi ter s tem zagotavljanje največje 

kakovosti in etike nudenja zdravniških storitev zaupanim bolnikom. 

 

Za doseganje namena, navedenega v prvem odstavku tega člena in ciljev, združenje razvija 

zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja:  

 

1. sodeluje pri pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju pediatrije pred 

dokončno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, društvih in združenjih SZD v sodelovanju s 

Katedro za pediatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani in Katedro za pediatrijo 

Medicinske fakultete v Mariboru; 

2. usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu izobraževanju in 

usposabljanju; 

3. sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in usposabljanja ter 

stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na področju pediatrije v sodelovanju z 

Medicinsko fakulteto v Ljubljani in Medicinsko fakulteto v Mariboru, pred uskladitvijo 

na ravni SZD; 

4. spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru strokovnih sekcij in 

združenj SZD; 

5. skrbi za načrtno in usklajeno strokovno izpopolnjevanje svojih članov na področju 

pediatrije zlasti s tem, da: 

 organizira ali sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja na 

področju pediatrije,  

 vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega izobraževanja in 

usposabljanja na področju pediatrije, 
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 sodeluje pri vodenju in usklajevanju koledarja podiplomskega zdravniškega 

izobraževanja v Republiki Sloveniji, pred uradno objavo tega koledarja ali 

njegovega dela v uradnem strokovnem glasilu SZD - Zdravniški vestnik,  

 skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega izobraževanja ter za 

zagotavljanje kakovosti programov in strokovni nadzor ter kakovosti na področju 

pediatrije,  

 organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, simpozijev, tečajev, 

razstav in strokovnih sestankov, zlasti s področja pediatrije, 

 sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju pediatrije; 

6. zbira strokovne, statistične in druge podatke, ki so pomembni za razvoj pediatrije in so 

v interesu članstva; 

7. razvija metode in oblike dela na področju pediatrije, ki so v interesu članstva; 

8. sodeluje pri preverjanju učinkovitosti novih zdravil s področja pediatrije in predlaga 

njihovo registracijo; 

9. posreduje priporočila za pridobivanje strokovnih in častnih nazivov na področju 

pediatrije; 

10. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene mreže na področju pediatrije; 

11. vodi, podpira in omogoča založništvo in izdajanje strokovne in poljudne medicinske 

literature v slovenskem jeziku ter tujih jezikih na področju pediatrije; 

12. sooblikuje kodeks zdravniškega poklica v skladu s Kodeksom medicinske deontologije 

in usmeritvami Svetovnega zdravniškega društva (World Medical Association) na 

področju pediatrije; 

13. prostovoljno in samostojno se povezuje v ustrezna strokovna združenja na ravni SZD; 

14. v skladu s statutom SZD sodeluje z Zdravniško zbornico Slovenije in drugimi 

zbornicami, državnimi organi ter drugimi organizacijami in organi, na področju 

pediatrije; 

15. sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot na primer: IPA, CESP, 

UMEMPS, UNEPSA, APEE; 

16. v skladu s statutom SZD sodeluje z zbornicami in sindikati na področju ustreznega 

vrednotenja dela pediatrov in njihovega statusa; 

17. omogoča varstvo in pravno zaščito svojim članom; 

18. v skladu s statutom SZD sodeluje pri usmerjanju in oblikovanju zdravstvene politike v 

R Sloveniji; 

19. aktivno sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine 

slovenskih zdravnikov; 

20. skrbi za kulturno, stanovsko, socialno in športno udejstvovanje svojih članov; 

21. v skladu z izkazanim delovanjem SZD v javnem interesu in podeljenimi javnimi 

pooblastili SZD izvršuje taka javna pooblastila, skladno z zakonom in aktom o 

podelitvi; 

22. v skladu s statutom SZD se povezuje s sorodnimi domačimi tujimi in mednarodnimi 

organizacijami kot ustanovni ali pridruženi član ali kot opazovalec. 

 

 

 III. ČLANSTVO 

 

9. člen 

 

Združenje ima redne in častne člane.  

 

Redni član združenja lahko postane vsak zdravnik - pediater, ki je državljan Republike 

Slovenije, ki sprejme ta statut in druge akte združenja ter plača članarino. 
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Članstvo v združenju je prostovoljno. Člane sprejema v združenje upravni odbor po prejemu 

pristopne izjave. 

 

 

10. člen 

 

V delu združenja poleg rednih članov lahko sodelujejo oziroma nastopajo tudi častni člani in 

simpatizerji, zlasti tudi podporni člani in donatorji. 

 

Častno članstvo združenja je najvišje priznanje, ki ga združenje podeli za izjemne zasluge za 

uspešno delovanje združenja. Redni član združenja, ki pridobi status častnega člana, ohrani vse 

pravice združenja kot redni član. 
 

 

11. člen 

 

Osebe, ki jim je podeljeno častno članstvo, z imenovanjem ne postanejo člani najvišjih organov 

združenja in ne pridobijo pravic do upravljanja združenja, razen redni člani, ki so pridobili 

status častnega člana. 

 

Častni član je lahko tudi tuja oseba. 

 

Za način imenovanja in pogoje imenovanja častnega člana se uporabljajo določbe, opredeljene 

v posebnem pravilniku SZD.  
 

12. člen 

 

Članstvo v združenju preneha z izstopom, s črtanjem iz članstva, z izključitvijo, ali s smrtjo.  

 

Član izstopi iz združenja prostovoljno, če poda pisno izjavo o izstopu. 

 

Člana se črta iz združenja, če tudi po opominu ne plača članarine, določene s sklepom skupščine 

združenja za posamezno leto, najkasneje do skupščine združenja v naslednjem letu, ali kljub 

pisnemu opominu ne opravi določene naloge v združenju, v roku, ki mu ga je določil upravni 

odbor.  

 

Črtanje se izvede šele po predhodnem pisnem opominu, o čemer še posebej odloča upravni 

odbor.  

 

Izključitev je ukrep, ki ga članu, ki je grobo kršil ta statut ali povzročil združenju veliko škodo, 

izreče častno razsodišče. 

 

Zoper sklep o odklonitvi sprejema v članstvo, o črtanju iz članstva ali o izključitvi je mogoča 

pritožba v 15. dneh od prejema pisnega odpravka sklepa. Pritožbo je potrebno vložiti pri organu, 

ki je sklep izdal. O pritožbi odloča prva sklicana skupščina združenja. 
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IV. PRAVICE IN DOLŽNOSTI 

 

13. člen 

 

Člani združenja imajo pravico: 

 da se udeležujejo skupščine, članskih sestankov in prireditev združenja, 

 da sodelujejo pri delu in odločanju v združenju, 

 da volijo in so lahko voljeni v organe združenja ter kot predstavniki združenja v organe 

drugih organizacij, 

 da dajejo pobude, predloge in priporočila organom združenja za njihovo delovanje, 

 da so obveščeni o delovanju združenja, 

 da so pohvaljeni, nagrajeni ali grajani za kakovost svojega dela v združenju, 

 do vpogleda v dokumentarno in drugo gradivo združenja,  

 da predlagajo obravnavo strokovnih in drugih vprašanj, pomembnih za delovanje združenja. 

 

 

14. člen 

 

Dolžnosti članov združenja so: 

 da pri svojim delovanju spoštujejo statut in druge pravne akte združenja, 

 da pravočasno, kakovostno in etično opravijo zaupane jim naloge v združenju,  

 da se udeležujejo skupščine in drugih oblik delovanja združenja, 

 da plačujejo članarino, 

 da se ravnajo po programu združenja in sklepih organov, 

 da varujejo moralne in materialne koristi združenja. 

 

Dolžnost iz četrte alineje ne velja za častne člane. 

 

 

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE 

 

 

15. člen 

 

 

Predsednik združenja zastopa in predstavlja združenje ter je odgovoren za njegovo zakonito 

delovanje. 
 

 

 

VI. ORGANI ZDRUŽENJA 

 

 

16. člen 

 

 skupščina,  

 predsednik in podpredsednik, 

 upravni odbor, 

 nadzorni odbor, 

 tajnik, 
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 blagajnik, 

 častno razsodišče. 

 

 

17. člen 

 

Mandatna doba članov organov je (4) štiri leta. Po izteku mandatne dobe so člani organov lahko 

ponovno izvoljeni. Skupščina lahko razreši posameznega člana pred potekom mandatne dobe. 

 

 

18. člen 

 

Skupščina, ki jo sestavljajo vsi člani, je najvišji organ odločanja združenja.  

 

Skupščina voli druge organe združenja, če to ni v izključni pristojnosti upravnega odbora. 

 

 

19. člen 

 

Skupščina je lahko redna, izredna ali dopisna.  

 

Redna skupščina mora biti najmanj enkrat letno. Vabilo s predlaganim dnevnim redom morajo 

člani združenja prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom zasedanja skupščine. 

Skupščina je sklepčna,  če je navzočih najmanj polovica članov. Če ni posebej določeno, za 

sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh navzočih članov združenja. Če skupščina 

ni sklepčna ob napovedani uri, se skliče ponovno, lahko tudi za isti dan (z istim vabilom). Če 

skupščina ob ponovnem sklicu ob napovedani uri ni sklepčna, prične z delom pol ure po 

napovedan uri začetka po v vabilu predvidenem dnevnem redu. Sklepi so potrjeni z navadno 

večino glasov prisotnih članov. Vabilo na redno in v tem odstavku omenjeno nadomestno sejo 

se lahko pošilja hkrati, pri čemer sta lahko obe seji tudi istega dne. 

 

Izredna skupščina se skliče po potrebi oziroma kadar to zahteva delovanje združenja. Izredna 

skupščina sklepa samo o vprašanjih, zaradi katerih je sklicana. Izredno skupščino je potrebno 

sklicati najkasneje v 45. dneh po dani zahtevi. Vabilo s predlaganim dnevnim redom, datumom, 

uro in krajem zasedanja morajo člani prejeti najmanj 14 dni pred predlaganim datumom 

zasedanja izredne skupščine. Izredna skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj polovica 

članov. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh 

navzočih članov združenja. 

 

Dopisna skupščina se lahko skliče v primeru, da obstajajo tehtni razlogi, in sicer pod pogojem, 

da se vsem članom hkrati pošlje pisno vabilo z izdelanimi predlogi sklepov, glede katerih lahko 

glasuje samo: “za”, “proti” ali “vzdržan”. Skupščina odloča na dopisni seji z absolutno večino 

vseh članov.  

 

 

20. člen 

 

 

Skupščino veljavno sklicuje: 

• predsednik združenja 
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Izredno skupščino lahko sklicuje tudi: 

• večina članov upravnega odbora, 

• petina vseh članov združenja. 

 

Skupščina voli in razrešuje: 

• predsednika in podpredsednika združenja,  

• upravni odbor, 

• tajnika, 

• nadzorni odbor, 

• blagajnika, 

• kandidate združenja za organe SZD. 

 

Pristojnost skupščine: 

 sklepa o dnevnem redu, 

 sprejema temeljni akt združenja – statut, njegove spremembe in dopolnitve ter druge akte, 

 razpravlja in odloča o poročilih in predlogih upravnega in nadzornega odbora, 

 sprejema delovni in finančni program združenja ter interne finančne obveznosti, v skladu z 

obveznostmi združenja in v skladu z višino finančnih virov združenja, 

 sprejema poročila o delovanju združenja, o finančnem poslovanju in druga poročila, 

 odloča o predlogih, pobudah in prošnjah svojih članov, 

 določa višino članarine združenja, 

 imenuje častne člane in častnega predsednika združenja, 

 dokončno odloča o izključitvi članov iz združenja, 

 odloča o delovnih telesih skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija, 

zapisnikar, overitelja zapisnika, volilna komisija, ipd.), 

 odloča o nakupu in prodaji nepremičnin, 

 odloča o razrešnici organov in funkcionarjev združenja, 

 odloča o prenehanju in združitvi združenja. 

 

O delu skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overitelja. 

Skupščino vodi predsednik združenja oziroma posebej izvoljeni predsedujoči skupščini. 

 

Poročilo za skupščino pisno predlaga v sprejem vodja posameznega organa ali organizacijskega 

delovnega telesa oziroma predsednik združenja. 

 

Za posamezne naloge, kjer ni potrebno sodelovanje vseh članov, lahko skupščina organizira 

ožje odbore. 

 

Zaradi operativnih nalog, lahko skupščina imenuje posebne komisije. 

 

 

21. člen  

 

Skupščina lahko sprejema sklepe, kadar je sklepčna, z večino navzočih članov, razen če se 

odloča o prenehanju združenja, odtujitvi ali razdelitvi premoženja. Tedaj je potrebna 

dvotretjinska večina vseh prisotnih članov. Način glasovanja določi skupščina. 
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Volitve so praviloma javne, razen če se skupščina odloči za tajnost volitev. Glasuje se z dvigom 

rok. Opisani način glasovanja velja tudi za vse druge kolegijske organe. 

 
 

22. člen 

 

Sklepi skupščine so zavezujoči za vse člane in organe združenja. 

 

 

23. člen 

 

Predsednika združenja voli skupščina za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. Po 

funkciji predseduje tudi upravnemu odboru združenja. 

 

Predsednik združenja kot zastopnik: 

 zastopa in predstavlja združenje, 

 odgovarja za javnost in zakonitost dela združenja, 

 vodi članske sestanke in seje upravnega odbora, 

 podpisuje dopise in druge listine v imenu združenja. 

 

Predsednik združenja je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in skupščini. 

 

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločenega glasovanja njegov glas odločilen. 

 

Podpredsednika se voli na enak način kot predsednika, da ga nadomešča po njunem dogovoru 

oziroma v primeru odsotnosti predsednika. 

 

 

24. člen 

 

Najvišji organ vodenja združenja med dvema skupščinama je upravni odbor. Upravni odbor je 

izvršilni organ skupščine, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela 

ter vodi delo združenja med dvema skupščinama po programu in sklepih, sprejetih na skupščini. 

 

Upravnemu odboru predseduje predsednik združenja. Upravni odbor sestavljajo predsednik 

združenja, podpredsednik združenja, tajnik združenja, blagajnik in trije neposredno na 

skupščini izvoljeni člani. Vsaj eden od članov upravnega odbora mora biti iz vrst fakultetnih 

učiteljev. 

 

Upravni odbor veljavno sklepa, če so bili na sejo vabljeni vsi njegovi člani in je od njih na seji 

prisotna najmanj polovica. Sklepi so potrjeni z navadno večino. Če je število glasov pri 

glasovanju izenačeno, velja glas predsednika združenja kot odločujoči. 

 

Upravni odbor sklicuje predsednik združenja. Na zahtevo najmanj ene tretjine članov, je 

predsednik dolžan sklicati upravni odbor v roku 8 dni po prejemu zahtevka za sklic. 

 

O sklepih upravnega odbora se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsednik združenja in 

zapisnikar. Zapisnik je potrebno predložiti v potrditev na prvi naslednji seji upravnega odbora. 
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25. člen 

 

Upravni odbor je pristojen, da: 

 skliče skupščino, 

 izvršuje sklepe skupščine, 

 pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa, 

 daje navodila občasnim delovnim telesom in drugim oblikam delovanja združenja ter  

 spremlja njihovo delo 

 izvršuje program dela, ga po potrebi spreminja in dopolnjuje, 

 izvaja finančni načrt, 

 pripravlja predloge aktov, ki jih sprejema skupščina, 

 sprejema splošne akte, razen tistih, ki so v pristojnosti skupščine,  

 upravlja premoženje, 

 predlaga višino članarine, 

 skrbi za zagotavljanje finančnih in drugih materialnih sredstev za izvajanje dejavnosti 

združenja, 

 imenuje stalna in občasna delovna telesa, 

 sprejema redne člane, 

 predlaga častne člane in častnega predsednika združenja, 

 odloča o črtanju članov iz združenja,  

 razpolaga s sredstvi združenja v okviru plana, če ta pravica ni pridržana skupščini. 

 

 

26. člen 

 

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani z mandatom 4 let in možnostjo ponovne izvolitve.  

 

Predsednika nadzornega odbora izvoli neposredno skupščina združenja. Nadzorni odbor 

nadzira finančno materialno poslovanje z uporabo ustreznih revizijskih oziroma računovodskih 

standardov. Nadzorni odbor deluje po posebnem poslovniku. 

 

 

27. člen 

 

Tajnik združenja organizira in vodi splošno administrativno poslovanje združenja, skrbi za 

izvršitev sklepov organov združenja in usklajuje njihovo delo. Za svoje delo je odgovoren 

upravnemu odboru in predsedniku združenja. 

 

Tajnika voli skupščina za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. 

 
 

28. člen 

 

Blagajnik odgovarja za finančno in materialno poslovanje združenja, ki ga vodi v sodelovanju 

z računovodjo SZD in je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in predsedniku združenja. 

Blagajnik je s strani predsednika pooblaščen za podpisovanje računov.  

 

Blagajnika voli skupščina za obdobje 4 let z možnostjo ponovne izvolitve. 
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29. člen 

 

V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v združenju in med posameznimi člani združenja, 

odloča častno razsodišče.  

 

Združenje lahko imenuje častno razsodišče ali pa to funkcijo opravi razsodišče na ravni SZD.  

 

Častno razsodišče deluje na podlagi in izključno v okviru pobude disciplinskega tožilca, če ga 

je združenje imenovalo. 

 

V primeru, da je častno razsodišče izvoljeno, veljajo naslednja pravila: 

• Častno razsodišče sestavljajo predsednik in namestnik predsednika ter dva člana in njuna 

namestnika. Častno razsodišče odloča v senatu treh (predsednik in dva člana). 

• Zoper sklep častnega razsodišča je mogoča pritožba na skupščino združenja v roku 15 dni od 

prejema pismenega odpravka sklepa. Sklep skupščine združenja o pritožbi, o kateri mora 

odločati na prvi naslednji seji, je dokončen. 

• Častno razsodišče deluje na podlagi in izključno v okviru pobude disciplinskega tožilca.  

• Častno razsodišče izreka naslednje ukrepe: 

• opomin, 

• opomin pred izključitvijo, 

• izključitev. 
 

 

VII. FINANČNO POSLOVANJE ZDRUŽENJA 

 

 

30. člen 

 

Združenje pridobiva sredstva za svoje delovanje: 

 s članarino, 

 iz naslova materialnih pravic in dejavnosti združenja, 

 iz prejetih nadomestil za izvajanje javnih pooblastil, 

 z darili in volili, 

 s prispevki, donacijami in sponzorstvi, 

 iz kotizacij za strokovna srečanja, 

 iz javnih sredstev, pridobljenih preko SZD, 

 iz drugih virov v skladu s predpisi. 

 

31. člen 

 

Finančno poslovanje združenja se izkazuje v skladu z veljavnim računovodskim standardom za 

društva. 

 

Poročila o poslovanju predhodno pripravi blagajnik ali predsednik združenja, zatem ga 

predhodno sprejme skupščina združenja, nato pa se izvede uskladitev s predlogom finančnega 

poročila SZD, kar pripravi in predlaga v potrditev glavnemu odboru SZD generalni sekretar 

SZD. 

 

Uskladitev se opravi na temelju statuta in posebnega pravilnika SZD. 
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VIII. JAVNOST DELA 

 

 

32. člen 

 

Delovanje združenja je javno.  

 

Združenje obvešča javnost o svojem delu preko objav za javnost v uradnih glasilih in/ali na 

spletni strani združenja oz. SZD, lahko pa tudi preko medijev, tiskovnih konferenc ali na drug 

primeren način. 

 

33. člen 

 

Člani združenja imajo pravico biti obveščeni o delovanju in poslovanju ter drugih vprašanjih, 

ki se nanašajo na delo zvez oz. organizacij, v katere je združenje včlanjeno.  

 

Vsem članom združenja je dana možnost, da se seznanijo z zapisniki in drugimi listinami ter z 

delom združenja. 

 

34. člen 

 

Za uresničevanje javnosti dela in obveščanja je odgovoren predsednik združenja. 

 

 

 

IX. POKROVITELJSTVO 
 

 

35. člen 

 

Državni organi, lokalne skupnosti in njihovi organi, gospodarske družbe, zavodi ter druge 

organizacije, lahko prevzamejo pokroviteljstvo nad združenjem ali posamezno prireditvijo. 

 

Pokroviteljstvo se uredi s posebno pogodbo ali s sklepom. 

 

 

 

X. NAČIN PRENEHANJA ZDRUŽENJA IN RAZPOLAGANJE S PREMOŽENJEM 

 

 

36. člen 

 

Združenje lahko preneha po sklepu skupščine ali na podlagi statuta SZD. Sklep o prenehanju 

združenja in razdelitvi premoženja sprejme skupščina z 2/3 večino glasov vseh članov. 

 

V primeru prenehanja združenja preide premoženje na Zvezo društev - Slovenskega 

zdravniškega združenja, Dunajska cesta 162, 1000 Ljubljana, oziroma na njegovega pravnega 

naslednika. 
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O gornjem sklepu mora predsednik ali oseba, ki jo pooblasti skupščina, nemudoma obvestiti 

predsednika SZD. 

 

XI. KONČNA DOLOČBA 

 

37. člen 

 

Vse spremembe in dopolnitve Statuta Združenja za pediatrijo SZD se sprejmejo po enakem 

postopku in na enak način, kot je bil sprejet ta statut združenja. 

 

Statut združenja prične veljati z dnem sprejema na skupščini članov združenja, in velja od         

29. 11. 2019 dalje. 

 

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Združenja za pediatrijo SZD, sprejet dne 

26. 4. 1997. 

 

  

 

 

 

V Ljubljani, dne 29. november 2019 

 

  Asist. dr. Matjaž Homšak, dr. med.  

  predsednik Združenja za pediatrijo SZD 

 
 


