
Temeljni akt

»Društva za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki«

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Društvo  za  pomoč  bolnim  novorojenčkom  –  Prvi  koraki  je  samostojno  in  prostovoljno 
združenje, v katerem se združujejo za pomoč bolnim novorojenčkom zainteresirane osebe s 
ciljem, da oblikujejo in uresničujejo skupne interese v skladu z ustavo, zakoni in tem aktom.

2. člen

Ime društva je: Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom – Prvi koraki. 

Društvo je pravna oseba in deluje na območju Republike Slovenije. 

Sedež društva je v Ljubljani, na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

3. člen

Društvo ima štampiljko, ki je ovalne oblike, s premerom 2,5 cm x 3,5 cm. Ob spodnjem robu 
ima  napis  Društvo  za  pomoč  bolnim novorojenčkom.  V sredini  je  simbolni  prikaz  odtisov 
levega in desnega stopala novorojenčka. Na zgornjem robu je napis Prvi koraki. Štampiljka je 
simbol Društva in je podlaga za člansko značko.

4. člen

Društvo ima svoj znak. Le-ta je enak štampiljki. 

5. člen

Člani Društva ali Društvo kot celota se lahko vključujejo v ustrezna mednarodna društva. V 
skladu z zakonom se lahko združujejo tudi v nacionalna združenja z društvi za pomoč bolnim 
novorojenčkom.

6. člen

Društvo zastopa in predstavlja zastopnik društva – predsednik ali predsednica.

7. člen

Društvo deluje  po načelu  prostovoljnosti  in  nepridobitništva,  osnovna dejavnost  Društva  je 
humanitarna dejavnost. Dejavnost Društva temelji na ustavnih načelih in se izvaja v skladu s 
pravnim redom R Slovenije.
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8. člen

Društvo deluje javno. Vsem zainteresiranim osebam in organizacijam omogoča vpogled v svoje 
delo in dokumentacijo. Na zbor članov zastopnik društva vabi tudi predstavnike zainteresirane 
javnosti in sredstva javnega obveščanja. O svojem delu občasno poroča v sredstvih javnega 
obveščanja ali na drug javen način.

II. NAMEN IN NALOGE DRUŠTVA

9. člen

Namen Društva je pomoč bolnim novorojenčkom in njihovim družinam s ciljem zagotavljanja 
sodobne,  kakovostne  in  pacientom  čim  bolj  prijazne  zdravstvene  obravnave,  kar  Društvo 
uresničuje z opravljanjem naslednjih nalog:

•  z  zbiranjem prostovoljnih  prispevkov,  donacij  in  sponzorstev,  s  ciljem omogočiti  bolnim 
novorojenčkom  v  bolnišnici  in  ambulanti  strokovno  kakovostno,  sodobno  in  prijazno 
zdravstveno oskrbo;

• z zbranimi sredstvi zagotavljati dodatne materialne, izobraževalne in organizacijske pogoje za 
strokovno kakovostno, sodobno in prijazno zdravstveno oskrbo bolnih novorojenčkov;

• zagotavljati dodatno izobraževanje osebja, ki dela z bolnimi novorojenčki;

•  zagotavljati  izobraževanje in medsebojno pomoč staršev ter  laičnih  oseb za boljše  delo z 
bolnimi novorojenčki;

• urejanje in publikacija strokovne literature za ustrezno izobraževanje osebja, staršev in laičnih 
oseb za boljše delo z bolnimi novorojenčki;

• spodbujanje raziskovalnega dela in uvajanja novih postopkov prepoznavanja, zdravljenja in 
rehabilitacije na področju celostne oskrbe bolnih novorojenčkov;

•  zavzemanje  za  pravilno,  strokovno  in  multi  disciplinarno  obravnavo  hospitaliziranih  in 
ambulantno obravnavanih novorojenčkov.

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV

10. člen

Društvo ima redne in častne člane.

Članstvo v društvu je osebno. Pravno osebo v društvu zastopa pooblaščena oseba.

11. člen

Redni  član  lahko  postane  vsaka  polnoletna  oseba,  ki  sprejema  pravila  iz  predmetnega 
temeljnega akta in se po njih ravna.

12. člen
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Častno članstvo se podeljuje rednim članom društva kot priznanje za posebno zaslužnost za 
delo  v  Društvu,  za  uvajanje  dosežkov  na  področju  neonatologije,  za  izjemne  dosežke  pri 
organizaciji  zdravstvenega in socialnega varstva omenjenih bolnikov in za seznanjanje širše 
javnosti o problematiki bolnih novorojenčkov.

13. člen

Osebe,  ki  izpolnjujejo  pogoje  iz  11.  člena,  se  včlanijo  pri  izvršnem  odboru  Društva,  ko 
podpišejo pristopno izjavo. Izvršni odbor Društva potrdi članstvo tako, da ugotovi izpolnjevanje 
pogojev iz 11. člena. Občan, ki kljub svoji zahtevi ni bil sprejet v članstvo, ima pravico do 
pritožbe na občni zbor Društva.

O imenovanju častnih članov sklepa na predlog izvršnega odbora občni zbor Društva. 

Sklep občnega zbora je dokončen.

14. člen

Pravice in dolžnosti članov Društva so:
• da volijo in da so voljeni v organe Društva,
• da sodelujejo pri vseh oblikah društvene dejavnosti,
• da s pobudami skrbijo za aktualno vsebino društvenega dela in za učinkovitost njegovih akcij, 
• da se ravnajo po teh pravilih in po sklepih organov Društva,
• da opozarjajo na pomanjkljivosti in napake pri društvenem delu,
• da varujejo ugled Društva,
• da redno plačujejo članarino, če tako določi izvršni odbor.

15. člen

Pravice in dolžnosti članov društvenih organov so častne, zato za delo v Društvu ne prejemajo 
plačila.

16. člen

Članstvo v Društvu preneha:
• z izstopom,
• z izključitvijo,
• s smrtjo.

17. člen

Članstvo z izstopom preneha, če član pismeno izjavi, da želi izstopiti iz Društva. Članstvo z 
izključitvijo preneha, če disciplinska komisija sprejme sklep o izključitvi zaradi hujše kršitve 
društvenih pravil, sklepov organov Društva ali zaradi kršitve ugleda Društva. Občan, ki je bil s 
sklepom izvršnega odbora Društva izključen, ima pravico do pritožbe na občni zbor Društva. 
Sklep občnega zbora je dokončen.

18. člen

O vsebini in načinu vodenja evidence članov ter članarini odloča izvršni odbor Društva.
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III. UPRAVLJANJE DRUŠTVA

19. člen

Organi društva so:
 1. zbor članov,
 2. zastopnik društva – predsednik/predsednica,
 3. izvršni odbor,
 4. nadzorni odbor, 
 5. disciplinska komisija.

Mandatna  doba  zastopnika  društva,  članov  izvršnega  in  nadzornega  odbora  in  disciplinske 
komisije traja štiri leta.

Organi društva so dolžni, da se pri svojem delu za uresničevanje namena in nalog Društva v 
mejah svoje pristojnosti ravnajo po ustavi, zakonu, pravilih društva in danih pooblastilih.

Vsak član  posameznega  organa iz  2.  do  6.  točke  prvega odstavka je  lahko  odpoklican  ali 
razrešen pred potekom mandatne dobe, ima pa tudi pravico odstopiti s pisno izjavo in odstop 
obrazložiti.  O  predčasnem  odpoklicu  ali  razrešitvi  člana  odloča  organ,  ki  je  člana  izvolil 
oziroma  imenoval,  in  sicer  s  sklepom,  ki  se  sprejem  z  dvotretjinsko  večino  glasov  vseh 
navzočih članov organa. 

Organ je sklepčen, če je na seji navzoča najmanj polovica vseh članov, razen če ni s tem aktom 
izrecno določeno drugače. Vsaka odločitev je veljavno sprejeta, če je zanjo glasovala večina 
navzočih članov, razen če ni s tem aktom izrecno določeno drugače.

Na seji vsakega organa se piše zapisnik, ki ga podpišeta predsednik organa in zapisnikar.

20. člen

Zbor članov je najvišji organ Društva. Zbor članov sestavljajo vsi člani Društva. 

Predsednik Društva skliče zbor članov vsaj enkrat na leto. Zbor članov lahko skliče tudi  petina 
vseh članov društva. Zbor lahko sklepa samo o zadevi, za katero je bil sklican.

Zbor članov je lahko povezan s predavanjem ali drugo obliko društvene dejavnosti.

Sklic  zbora članov in njegov dnevni  red je  treba objaviti  na oglasni  deski  društva najmanj 
štirinajst dni pred zasedanjem. V istem roku se mora vsem članom društva poslati tudi pisno 
obvestilo o sklicu z dnevnim redom, na naslov, pod katerim so evidentirani v društvu. 

Sklep zbora članov je sprejet, če je zanj glasovala večina navzočih članov, če ni s tem aktom 
določeno drugače.  Zbor članov lahko veljavno sklepa,  če je ob napovedani uri  prisotnih na 
občnem zboru vsaj tretjina članov društva. V kolikor ob napovedani uri na občnem zboru ni 
prisotno zadostno število članov, se sklepanje prenese na naslednjo sejo.

21. člen

Pristojnosti zbora članov so:
 • sprejema temeljni akt društva, njegove spremembe in dopolnitve, 
 • obravnava in sprejema poročila o delu predsednika društva, izvršnega odbora, disciplinske 
komisije, 
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 • sprejema letno poročilo Društva, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz poslovnega izida s 
pojasnili k izkazom ter poročilo o poslovanju društva. Poročilo mora obsegati resnični prikaz 
premoženja in poslovanja društva. Ob statusnih spremembah oziroma prenehanju društva mora 
obravnavati letno poročilo tudi med letom, po stanju na dan statusne spremembe ali prenehanja,
 • sprejema finančni načrt za celotno mandatno obdobje predsednika društva, 
 • določa smernice za nadaljnje delo Društva,
 • z javnim glasovanjem neposredno voli in razrešuje predsednika, člane izvršnega odbora in 
člane nadzornega odbora,
 • odločba o pritožbah zoper odločitve ostalih organov društva,
 • odloča o prenehanju delovanja Društva.

22. člen

Izvršni  odbor je  upravni  organ Društva.  Sestavlja  ga sedem članov,  med  njimi  predsednik, 
podpredsednik, tajnik in blagajnik.

Za svoje delo je izvršni odbor odgovoren zboru članov.

23. člen

Izvršni odbor dela na sejah. Seje sklicuje predsednik Društva po potrebi, vendar najmanj enkrat  
letno. O seji in njenem dnevnem redu mora predsednik obvestiti člane odbora najkasneje sedem 
dni pred dnevom seje s priporočenim pismom.

Sejo izvršnega odbora mora predsednik sklicati tudi na zahtevo večine članov odbora, in sicer 
najkasneje v petnajstih dneh od dneva, ko je bila zahteva postavljena. 

V nujnih primerih lahko izvršni odbor na podlagi obrazloženega predloga sprejme sklep po 
pismeni ali elektronski poti, o čemer pa mora predsednik poročati na naslednji seji odbora.

24. člen

Naloge izvršnega odbora so:
 • uresničevanje sklepov in smernic zbora članov,
 • upravljanje in skrb za zakonito poslovanje Društva,
 • priprava predloga delovnega programa in finančnega načrta za celotno mandatno obdobje,
 • priprava letnega poročila v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskim standardom za 
društva,
 • priprava predlogov temeljnega akta Društva, njegovih sprememb ali dopolnitev,
 • priprava seje zbora članov društva,
 • sprejem splošnih aktov Društva, razen tistih, ki jih po tem aktu in zakonu sprejema občni 
zbor,
 • imenovanje članov disciplinske komisije,
 • ustanavljanje stalnih in občasnih delovnih teles za izvrševanje določenih nalog iz njegove 
pristojnosti ter imenovanje članov teh teles,
 • odločanje o izdaji društvenih informacij ali publikacij,
 • imenovanje predstavnikov Društva v druge organe,
 • sklepanje pogodb ali dogovorov o sodelovanju z drugimi društvi– po predhodni pridobitvi 
soglasja zbora članov
 • opravljanje drugih zadev v skladu s temi pravili.

25. člen

Predsednik Društva, ki je hkrati predsednik izvršnega odbora, je dolžan opravljati naslednje 
naloge:
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 • zastopa Društvo v pravnem prometu in pred ustreznimi organi,
 • pripravlja in vodi seje izvršnega odbora,
 • poroča zboru članov o delu Društva, opravljenem v času po zadnji seji zbora,
 • je odgovoren za javnost dela Društva,
 • skrbi za uresničevanje sklepov društvenih organov in za zakonitost poslovanja,
 • opravlja druge zadeve, za katere je pooblaščen po tem aktu in po sklepih zbora članov 
oziroma izvršnega odbora.

26. člen

Podpredsednik Društva opravlja vse naloge predsednika, v kolikor je predsednik odsoten.

27. člen

Tajnik Društva ima naslednje naloge:
 • vodi društveno administracijo,
 • sodeluje s predsednikom Društva pri pripravi gradiva za zbor članov in izvršni odbor,
 • skrbi za povezavo med društvenimi organi,
 • skrbi za obveščanje javnosti in članov društva,
 • opravlja druge naloge v skladu s tem aktom in pooblastili društvenih organov ter predsednika.

28. člen

Blagajnik Društva vodi finančno in materialno poslovanje Društva ter pripravlja zboru članov 
in izvršnemu odboru finančna poročila.

29. člen

Nadzorni  odbor pregleduje  finančno  in materialno  poslovanje ter  celotno  delo  Društva.  Če 
nadzorni odbor ugotovi pomanjkljivosti ali nepravilnosti, zahteva, da se odpravijo v določenem 
roku.

Nadzorni odbor opravlja notranji nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva, ki 
zajema zlasti ugotavljanje, ali so izpolnjene zakonske zahteve glede vodenja poslovnih knjig in 
spoštovanja  računovodskih  standardov,  glede  resničnega  prikaza  premoženja  društva  in 
zakonite porabe presežkov prihodkov nad odhodki.

Nadzorni odbor sestavljajo trije člani,  ki  izmed sebe izvolijo predsednika.  Odbor se sestaja 
najmanj enkrat letno. O svojem delu in ugotovitvah poroča zboru članov in izvršnemu odboru, 
za svoje delo pa je neposredno odgovoren zboru članov.

Člani nadzornega odbora se vabijo tudi na seje izvršnega odbora.

30. člen

Disciplinska komisija odloča o disciplinskih odgovornostih članov Društva zaradi kršitve tega 
akta, drugih splošnih aktov društva, sklepov organov Društva ali kršitev ugleda Društva.

V disciplinskem postopku se  smiselno  uporabljajo  pravila  zakona,  ki  ureja  splošni  upravni 
postopek.

Disciplinski ukrepi so:
 1. opomin,
 2. javni opomin,
 3. izključitev.
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Zoper  odločbo  disciplinske  komisije  je  mogoče  vložiti  pritožbo  v  roku  petnajstih  dni  od 
vročitve odločbe na zbor članov Društva, ki dokončno odloči o zadevi.

Disciplinska  komisija  šteje  tri  člane,  imenuje  pa  jih  izvršni  odbor  Društva  izmed  članov 
društva.

IV. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

31. člen

Viri finančnih sredstev so: članarina, dotacije, darila, volila, prispevki in drugi dohodki.

32. člen

Za svoje obveznosti je Društvo odgovorno z vsemi sredstvi. Sredstva, ki jih Društvo dobi za 
določene namene, se uporabljajo v skladu s temi nameni.

33. člen

Društveno premoženje upravlja izvršni odbor.

Društvo  ne  sme  deliti  svojega  premoženja  članom.  Vsaka delitev  premoženja  društva  med 
njegove člane je nična.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora 
porabiti  za  uresničevanje  svojega  namena  ter  ciljev  oziroma  za  opravljanje  nepridobitne 
dejavnosti, določene v tem aktu.

34. člen

Finančno in materialno poslovanje Društva poteka v skladu z zakonskimi predpisi po sprejetem 
letnem načrtu dohodkov in izdatkov na podlagi sklepov izvršnega odbora.

Društvo evidentira poslovne dohodke v skladu z veljavnimi pravili računovodskega standarda. 
Odredbodajalec  za  finančno  in  materialno  poslovanje  je  predsednik  Društva,  ki  lahko 
posamezne pravice prenese na podpredsednika.

V. POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

35. člen

O prenehanju Društva sklepa zbor članov. 

Ko Društvo preneha delovati, razpolaga z njegovim premoženjem v vsakem primeru Klinični 
oddelek  za  neonatologijo  na  Pediatrični  kliniki  v  Ljubljani  ali  Združenje  za  pediatrijo 
Slovenskega zdravniškega društva.

36. člen

Za razlago teh pravil je pristojen izvršni odbor.
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37. člen

Ta akt prične veljati, ko ga sprejme občni zbor in ko se Društvo vpiše v ustrezni register pri  
pristojnem organu Republike Slovenije.

V Ljubljani, 09. april 2009

(Datum ustanovnega zbora članic in članov društva).
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