
Temeljni akt združenja z imenom 

SLOVENSKA SEKCIJA ZA REGIONALNO ANESTEZIJO (SSRA)-

SZAIM-SZD 

Usklajen z Zakonom o društvih (Ur.l. R Slovenije 95/60) in pogodbo o 

ustanovitvi krovne organizacije (zveze društev z imenom Slovensko zdravniško 

društvo, v nadaljevanju SZD). 

Dne 20. 11. 2013 je bila ustanovna skupščina SSRA. Sprejeto je bilo naslednje 

prečiščeno besedilo temeljnega akta sekcije z imenom SLOVENSKA SEKCIJA 

ZA REGIONALNO ANESTEZIJO-SZAIM-SZD.  

 

I.POGLAVJE 

Splošne določbe 

Ime 

1.Člen 

Polno ime sekcije se glasi : Slovenska sekcija za regionalno anestezijo- 

Slovensko združenje za anesteziologijo in intenzivno medicino- Slovensko 

zdravniško društvo (SSRA-SZAIM-SZD). V nadaljevanju sekcija. 

Za mednarodno sodelovanje se uporablja prevod v angleščino skupaj s 

slovenskim izvirnikom, tako da se ime glasi: 

Slovenian Section for Regional Anaesthesia (SSRA). 

 

Sedež 

2. člen 

Sedež sekcije je na naslovu: 

SZD 

Dunajska 162 

SI-1000 Ljubljana 



 

 

Organizacijska oblika 

3. Člen 

 

Pravno organizacijska oblika združevanja je sekcija oblikovana kot 

organizacijska enota Slovenskega združenja za anesteziologijo in intenzivno 

medicino (SZAIM), ki vsebinsko predstavlja neodvisno in samostojno strokovno 

enoto krovne organizacije, to je Slovenskega zdravniškega društva. Deluje v 

tesnem sodelovanju s SZAIM-om in s predsedstvom SZAIM-a morajo biti 

usklajene vse njene odločitve. 

 

Člani 

4. Člen 

Njegovi člani so slovenski zdravniki, ki se ukvarjajo z regionalno anestezijo in 

so včlanjeni v SZAIM, ki se povezujejo v to strokovno in neodvisno sekcijo  z 

namenom poglabljanja strokovnega združevanja, skladno s cilji in nameni 

statuta združenja in veljavnimi akti. 

Čas trajanja združenja 

5. Člen 

Sekcija je ustanovljena za nedoločen čas. 

Namen ustanovitve 

6. Člen 

Splošni namen 

Namen ustanovitve sekcije je prostovoljno, samostojno, strokovno, stanovsko, 

nestrankarsko, neprofitno združevanje fizičnih oseb, to je predvsem zdravnikov 

anesteziologov, ki se združujejo zaradi skupnih interesov opredeljenih v tem 

aktu v skladu z določbami zakona o društvih in Statuta SZAIM in SZD. 



Strokovni namen 

Strokovni namen določa 17. Člen v III. Poglavju tega statuta. 

Javni interes 

Združenje deluje v javnem interesu, kar dokazuje s statutom podeljenim krovni 

organizaciji, to je SZD. 

Zaščitni znak 

7. Člen 

Sekcija  ima lahko  poleg zaščitnega znaka SZAIM-a in SZD  tudi lasten zaščitni 

znak. Tak lasten znak se uporablja poleg skupnega zaščitnega znaka v zvezi s 

poslovanjem, v žigu, v zvezi s celostno podobo sekcije, ter na vizitkah voljenih 

organov, kadar ti nastopajo v zvezi s poslovanjem sekcije. 

II. POGLAVJE 

Financiranje sekcije 

8. Člen 

Sekcija nima svojih lastnih finančnih sredstev in ne svojega računa, ampak se 

financira s strani SZAIM-a. 

III. Poglavje 

Strokovni cilji, nameni, naloge 

9. Člen 

Cilji so 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 ciljev, navedenih v prvem odstavku tega člena, sekcija razvija 

zlasti naslednje naloge na področju svojega delovanja: 

1. Sodeluje in se povezuje v mednarodne organizacije, kot je npr.  European 

Society for Regional Anaesthesia (ESRA) 



2. Sodeluje in pripravi predloga strokovne medicinske doktrine na področju 

regionalne anestezije pred dokončno uskladitvijo v strokovnih sekcijah, 

društvih in združenjih SZD v sodelovanju s Katedrama za anesteziologijo 

in reanimatologijo Medicinskih fakultet v Ljubljani in Mariboru. 

3. Usklajuje, spodbuja in usmerja članstvo k stalnemu strokovnemu 

izobraževanju in usposabljanju. 

4. Sodeluje pri pripravi predloga vsebine podiplomskega izobraževanja in 

usposabljanja ter stalnega strokovnega izobraževanja zdravnikov na 

področju regionalne anestezije v sodelovanju z Medicinskima fakultetama 

v Ljubljani in Mariboru, pred uskladitvijo na ravni SZD. 

5. Spodbuja znanstveno raziskovalno delovanje svojih članov v okviru 

strokovnih sekcij in združenj SZD. 

6. V okviru SZAIM-a skrbi za načrtno in usklajeno strokovno 

izpopolnjevanje in usposabljanje članstva na področju regionalne 

anestezije zlasti s tem, da  

- Organizira in sodeluje pri izpeljavi podiplomskega strokovnega 

izpopolnjevanja na področju regionalne anestezije 

- Vodi, organizira ali sodeluje pri izpeljavi stalnega medicinskega 

izobraževanja in usposabljanja na področju regionalne anestezije 

- Skrbi za primerno strokovno raven programov podiplomskega 

izobraževanja ter za zagotavljanje kakovosti programov in strokovni 

nadzor te kakovosti na področju regionalne anestezije 

- Organizira ali sodeluje pri organizaciji strokovnih kongresov, 

simpozijev, tečajev, razstav in strokovnih sestankov zlasti s  področja 

regionalne anestezije 

- Sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževanja na področju 

regionalne anestezije 

7. Ostali cilji so skladni s cilji SZAIM-a in pri njihovem uresničevanju tesno 

sodeluje s SZAIM-om 



8.  SSRA mora promovirati in podpirati cilje ESRA-e in podpirati delovanje 

ESRA-e v Sloveniji 

IV. Poglavje 

Organi sekcije 

10. Člen 

Sekcija ima naslednje organe: 

- Skupščino sekcije 

- Predsednika sekcije 

- Podpredsednika sekcije 

- Tajnika sekcije 

11. Člen 

SSRA ima svojega predstavnika v ESRA-i in z ESRA-o aktivno sodeluje.  

Skupščina 

12. Člen 

Skupščina je najvišji organ sekcije. Sestavljajo jo vsi člani. 

Delo skupščine: 

Redna skupščina: 

Skupščina se sestaja najmanj 1 krat letno. Vabilo s predlaganim dnevnim redom 

morajo člani združenja prejeti najmanj 7 dni pred predlaganim datumom 

zasedanja skupščine. Če ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa 

zadostuje večina vseh navzočih članov združenja. Skupščina je sklepčna, če je 

navzočih vsaj pol članov. Če skupščina ni sklepčna ob napovedani uri, se skliče 

ponovno, lahko tudi na isti dan (z istim vabilom). Če skupščina ob ponovnem 

sklicu ob napovedani uri ni sklepčna, začne z delom pol ure po napovedani uri 

začetka po 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 pošlje hkrati, pri čemer sta lahko obe seji tudi istega 

dne. 

Izredna skupščina: 

Izredna skupščina se skliče, kadar to zahteva delovanje sekcije. O sklicu izredne 

skupščine odloča predsedstvo sekcije. 

Predsednik je dolžan sklicati izredno sejo skupščine na zahtevo najmanj ene 

četrtine članov sekcije najkasneje v 45 dneh po dani pisni zahtevi. 

Vabilo s predlaganim dnevnim redom, datumom, uro in krajem zasedanja 

morajo člani prejeti najmanj 7 dni pred predlaganim datumom zasedanja izredne 

skupščine. Izredna skupščina je sklepčna, če je prisotnih najmanj pol članov. Če 

ni posebej določeno, za sprejem posameznega sklepa zadostuje večina vseh 

navzočih članov združenja. 

Dopisna skupščina: 

Skupščina se lahko skliče tudi po dopisni metodi 

Skupščina na dopisni seji odloča z večino prejetih glasov. 

Skupščino veljavno sklicuje: 

- predsednik sekcije, podpredsednik sekcije ali 

- tajnik sekcije 

Skupščina potrjuje: 

- Predsednika sekcije, podpredsednika sekcije in tajnike sekcije 

Skupščina obravnava in sprejema: 

- Program sekcije 

- Spremembe tega akta 

- Poročilo organov sekcije 

- Predloge SZAIM-a in organov sekcije 



- Kratkoročni in dolgoročni finančni plan sekcije ter interne finančne 

obveznosti, v skladu z obveznostmi združenja in v skladu z višino 

finančnih virov združenja. 

Predsednik, podpredsednik sekcije 

13. Člen 

Predsednika sekcije predlaga predsednik SZAIM-a ali člani SSRA in ga na 

volitvah potrdi skupščina sekcije (za izvolitev je potrebna polovica na skupščini 

prisotnih članov sekcije). Je častni in predstavniški organ združenja. Njegov 

mandat traja 4 leta.  

Predsednik sekcije mora sodelovati s predsednikom SZAIM-a in vse odločitve 

uskladiti z njim. 

V okviru njegove funkcije je v primeru neodločenega glasovanja njegov glas 

odločilen. 

Podpredsednika se izbere na enak način kot predsednika, da ga nadomešča po 

njunem dogovoru oziroma ob odsotnosti predsednika. Po potrebi se lahko določi 

več podpredsednikov sekcije. 

Tajnik sekcije 

14. Člen 

Tajnik je organizacijski izvršilni organ sekcije s pravico polnopravnega 

zastopanja združenja na temelju statuta in drugih v združenju veljavnih aktov. 

Predlaga ga predsednik sekcije in na volitvah potrdi skupščina sekcije. Njegov 

mandat preneha z mandatom predsednika, ki ga je izbral.  

Če je potrebno, se lahko določi več tajnikov sekcije. 

Tajnik je pooblaščen, da podeli posamezno ali generalno pooblastilo drugi osebi 

za posamezno operativno vrsto opravil. V kolikor da pooblastilo za nedoločen 

čas, o tem obvesti predsednika sekcije. 

Razrešitev posameznega funkcionarja 

15. Člen 

Vsak funkcionar združenja je izvoljen kot fizična oseba. 



Funkcionarja razrešuje isti organ, ki ga je izvolil, če so za to utemeljeni razlogi. 

Kot utemeljen razlog se šteje delovanje v nasprotju z interesi združenja. 

Funkcionarja se lahko razreši tudi, če za to zaprosi sam. 

Razsodišče 

16. Člen 

V vseh sporih, ki nastanejo zaradi odnosov v sekciji ali med posameznimi člani 

združenja odloča razsodišče SZAIM in/ali SZD. 

V. Poglavje 

Priznanja sekcije 

17. Člen 

Sekcija po uskladitvi s SZAIM-om podeljuje častno članstvo in priznanja za 

dosežene uspehe in za delo v sekcije.  

Pogoje za častno članstvo v sekciji in za pridobitev priznanj, njihov namen in 

ostale podrobnosti urejajo posebni pravilniki v skladu z veljavnimi akti SZAIM-

a in SZD-ja. 

 

VI. Poglavje 

Končne določbe 

Ta statut sekcije začne veljati z dnem ustanovitve SSRA dne 20.12.2013. 

 

V Ljubljani, 19.9.2013 

 

 

 


