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Ministrstvo za zdravje izdaja na podlagi petega odstavka 31. člena Zakona o nevladnih
organizacijah (Uradni list RS št. 21/18, v nadaljnjem besedilu: ZNOrg) in 207. člena Zakona o
splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 –
ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13, v nadaljnjem besedilu: ZUP) po uradni dolžnosti naslednjo

ODLOČBO

1. Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1000 Ljubljana, se podeli
status nevladne organizacije v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva.
2. S p odelitvijo statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju
zdravstvenega varstva Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1000
Ljubljana, preneha status društva v javnem interesu na področju zdravstvenega
varstva, ki je bil podeljen z odločbo št.: 093-67/2008 z dne: 12.12.2008
3. V postopku izdaje te odločbe posebni stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

ZNOrg v prvem odstavku 31. člena določa, da se ne glede na 6. in 10. člen ZNOrg za društvo,
ki je imelo na dan uveljavitve ZNOrg (to je na dan 14. 4. 2018) podeljen status delovanja v
javnem interesu šteje, da je nevladna organizacija v javnem interesu po ZNOrg do
pravnomočnosti te odločbe.
ZNOrg v četrtem odstavku 31. člena določa, da organizacije iz prvega odstavka 31. člena
uskladijo svoje ustanovitvene akte in delovanje s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu po ZNOrg, pristojnemu ministrstvu posredujejo izjavo, da sta
njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za podelitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu po ZNOrg, ter poročilo in program iz prvega odstavka 11. člena
ZNOrg. Za takšno poročanje se smiselno uporablja 11. člen ZNOrg, pri čemer se šteje, da je
takšni organizaciji status v javnem interesu podeljen na podlagi 6. člena ZNOrg.
Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1000 Ljubljana, (v nadaljnjem
besedilu: Društvo), je v skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZNOrg dne 18.12. 2020
Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) posredovalo:
-

izjavo, da sta njihov ustanovitveni akt in delovanje usklajena s pogoji, ki veljajo za
podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu po ZNOrg,

-

-

poročilo o delu, iz katerega je razvidno izvajanje programov, projektov in drugih
aktivnosti, ki jih je Društvo izvajalo v javnem interesu na področju zdravstvenega
varstva v zadnjih dveh letih (to je v letih 2019 in 2020),
finančno poročilo o porabi sredstev v zadnjih dveh letih (to je v letih 2019 in 2020),
program bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti (za leti 2021 in 2022).

Društvo je priložilo izjavo glede izpolnjevanja pogojev, ki veljajo za podelitev statusa nevladne
organizacije v javnem interesu po ZNOrg, v katerem je izjavilo, da je organizacija neprofitna ter
da bo v primeru prenehanja delovanja, po poravnavi vseh obveznosti, svoje premoženje
preneslo na drugo nevladno organizacijo z enakim ali podobnim namenom ali nepridobitno
pravno osebo javnega prava in se zavezalo, da bo uskladitev ustanovitvenega akta izpolnilo ob
prvi spremembi po podaji izjave.
Poslanstvo društva je: izobraževanje, ozaveščanje, zbiranje donacij. Ciljna skupina so:
prezgodaj rojeni otroci, starši prezgodaj rojenih otrok, strokovni delavci, ki obravnavajo
prezgodaj rojene otroke, druga zainteresirana javnost. Glavne dejavnosti so: organizacija in
izvedba izobraževanj za starše prezgodaj rojenih otrok, interno izobraževanje za strokovnjake,
ki obravnavajo prezgodaj rojene otroke, organizacija seminarjev, kongresov, izvedba dogodkov
ob svetovnem dnevu prezgodaj rojenih otrok, izvedba srečanja prezgodaj rojenih otrok v
Mostecu, promocija društva - njegovih programov in delovanja z namenom zbiranja sredstev za
nakup novih aparatov - potrebnih za intenzivno terapijo in nego prezgodaj rojenih otrok in drugih
novorojencev na EINT, zbiranje finančnih sredstev, nabava materialih sredstev, promocija akcij
ter dnevna komunikacija in delo s starši prezgodaj rojenih otrok ter svetovanje glede nege otrok
in razumevanja intenzivne terapije in nege.
Društvo izvaja program dela, iz katerega je razvidno, da deluje v javnem interesu na področju
zdravstvenega varstva, v skladu s kodeksom etičnih načel ter zagotavlja strokovno usposobljen
kader.
Društvo izvaja program širšega javnega pomena na področjih, preventivne dejavnosti,
zdravstvene vzgoje, zagovorništva, opolnomočenja prezgodaj rojenih otrok, ozaveščanja,
izobraževanja ter laične pomoči in podpore, promocije zdravega življenjskega sloga, zdravstva
in socialnega varstva.
Ministrstvo na podlagi navedenega pregleda ugotavlja, da delovanje Društva na področju
zdravstvenega varstva presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in je
splošno koristno.
Iz načrta dela Društva za leti 2021 in 2022 izhaja, da bodo še naprej nadaljevali z zastavljenim
delom in ozaveščanja družbe o navedeni problematiki.
Po proučitvi vloge ter v skladu s tretjim odstavkom 8. člena ZNOrg po uradni dolžnosti
pridobljene dokumentacije ministrstvo ugotavlja, da so izpolnjeni tudi vsi pogoji iz četrtega
odstavka 6. člena ZNOrg, da se Društvu podeli status nevladne organizacije v javnem interesu
na področju zdravstvenega varstva .
Glede na navedeno Društvo izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa nevladne organizacije v
javnem interesu na področju zdravstvenega varstva, zato je ministrstvo odločilo, kot je
navedeno v 1. točki izreka te odločbe.

Društvo mora vsako drugo leto od podelitve tega statusa na podlagi 11. člena ZNOrg do 31.
marca predloži ministrstvu poročilo iz prve in tretje alineje drugega odstavka 8. člena ZNOrg za
pretekli dve koledarski leti z dokazili o aktivnostih in pomembnejših dosežkih in program
bodočega delovanja za najmanj dve koledarski leti.
Organ, ki odloča o zadevi, je na podlagi prvega odstavka 118. člena ZUP dolžan odločiti tudi o
stroških postopka. V predmetnem postopku posebni stroški niso nastali, zato je ministrstvo
odločilo, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v 15 dneh od njene
vročitve. Pritožba se vloži pri Ministrstvu za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Postopek vodil:
Damijan Jagodic, sekretar
Po pooblastilu, št.: 020-10/2020/3 z dne 28.12.2020
mag. Marija MAGAJNE,
Državna sekretarka

Vročiti:
1. Društvu za pomoč prezgodaj rojenim otrokom, Zaloška 11, 1000 Ljubljana,
vročitev po ZUP

