Na podlagi 3. točke 19. člena Statuta Zveze paraplegikov Slovenije z dne 16. 4. 2014 je
Skupščina Zveze paraplegikov Slovenije na svoji seji dne 27. 5. 2016 sprejela sledeči:
PRAVILNIK
o podpori članicam Zveze Paraplegikov Slovenije pri včlanjevanju rednih članov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet urejanja)
S tem pravilnikom se podrobneje določa način izvajanja strokovne in tehnične podpore, ki jo
Zveza paraplegikov Slovenije; matična številka: 5195411 (v nadaljevanju ZPS) nudi
društvom paraplegikov, ki so njene članice, v zvezi s postopki včlanjevanja paraplegikov v te
članice ter podrobneje določa način izvajanja pravic in obveznosti članic ZPS v zvezi s temi
postopki.
Za izvajanje tega pravilnika je odgovorna predsednica oziroma predsednik ZPS.
2. člen
(pomen izrazov)
Izraz »članica ZPS« in »paraplegik« imata v tem pravilniku enak pomen kot v Statutu Zveze
paraplegikov Slovenije z dne 16. 4. 2014 (v nadaljevanju statut ZPS).
II. POSTOPEK PODAJE PRISTOPNICE ZA ČLANSTVO
3. člen
(vsebina pristopnice)
Članica ZPS od kandidatke oziroma kandidata za člana (v nadaljevanju kandidat) pridobi:
− izjavo, da sprejema temeljni akt članice ZPS in obveznosti, ki izhajajo iz njega za
člane,
− podatke, potrebne za presojo, ali kandidat izpolnjuje pogoje za članstvo, kot jih določa
temeljni akt članice ZPS,
− podatke, potrebne za vpis člana v evidenco članstva, ki jo tehnično vodi ZPS in
− soglasje kandidata, da dovoljuje članici ZPS in ZPS obdelovati njegove osebne
podatke za potrebe njunega delovanja in za potrebe pridobivanja sredstev za
delovanje.
Če pristopnico poda kandidat, ki je bil že sprejet v članstvo pri isti ali drugi članici ZPS, zanj
ni potrebno pridobiti podatkov o zdravstvenem stanju, če članica ZPS ali ZPS s temi podatki
razpolaga in kandidat dovoli njihovo uporabo.
ZPS za članice izdela obrazec pristopnice za včlanitev za primer iz prvega in drugega
odstavka tega člena, ki sta izdelana v celostni grafični podobi ZPS, in zajemata vse potrebne
podatke in izjave iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena.
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4. člen
(zbiranje pristopnic)
Pristopnice za članstvo v članicah ZPS zbira tudi ZPS.
Če ZPS prejme pristopnico za članstvo v članici ZPS, preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje
za članstvo v članici ZPS in o tem poda članici ZPS svoje mnenje.
Če članica ZPS prejme pristopnico za članstvo, jo posreduje ZPS z namenom, da ta preveri,
ali kandidat izpolnjuje pogoje in ji poda o tem mnenje ali pa izpolnjevanje pogojev preveri
sama.
III. PREVERJANJE POGOJEV ZA ČLANSTVO
5. člen
(preverjanje pogojev s strani ZPS)
Če pogoje za članstvo v članici ZPS preverja ZPS, preveri, ali kandidat izpolnjuje pogoje za
članstvo, kot jih določa temeljni akt članice ZPS in za potrebe presoje pogojev za članstvo
posreduje pristopnico z morebitno medicinsko dokumentacijo pogodbenemu zdravniku
specialistu. Zdravnik specialist lahko po potrebi zahteva dodatna pojasnila, dokazila ali opravi
pregled kandidata ter o svojih ugotovitvah poroča ZPS. Po prejetju ugotovitev zdravnika
specialista ZPS izdela mnenje o izpolnjevanju pogojev za članstvo in o tem poroča članici
ZPS, v katero se kandidat želi včlaniti.
ZPS obvesti članico ZPS o izpolnjevanju pogojev za članstvo, tako da svoje mnenje o
izpolnjevanju pogojev posreduje članici ZPS, ji pripravi osnutek sklepa o sprejetju v članstvo
ali o zavrnitvi v članstvo in njenemu predstavniku, zastopniku ali pooblaščencu (v
nadaljevanju predstavnik članice ZPS) omogoči vpogled v celotno dokumentacijo. ZPS lahko
članico obvesti tudi tako, da mnenje o izpolnjevanju pogojev s predlogom sklepa osebno vroči
predstavniku članice ZPS, prisotnemu na seji kateregakoli organa ZPS.
6. člen
(preverjanje pogojev s strani članic ZPS)
Če pogoje za članstvo v članici ZPS preverja članica sama, preveri, ali kandidat izpolnjuje
pogoje za članstvo, kot jih določa temeljni akt članice ZPS in zagotovi, da kandidata pregleda
ustrezen zdravnik specialist, ki poda mnenje, ali kandidat izpolnjuje pogoje za članstvo.
Članica lahko v ta namen koristi storitve zdravnika specialista, ki ga zagotavlja ZPS ali
zagotovi svojega ustreznega zdravnika specialista.
Šteje se, da je ustrezen zdravnik specialist, ki lahko poda mnenje, ali kandidat izpolnjuje
pogoje za članstvo, izključno tisti zdravnik specialist, ki deluje v osrednjem nacionalnem
zdravstvenem zavodu za celostno in interdisciplinarno rehabilitacijo bolnikov s funkcijsko in
delovno oviranostjo (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča) kot
glavni instituciji v Republiki Sloveniji za rehabilitacijsko medicino paraplegikov.
ZPS v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena zagotovi dostop do zdravnika specialista v
roku enega meseca od prejetja zahteve članice ZPS, ki ji ta predloži pristopnico s podatki iz
prvega odstavka 0. člena tega pravilnika in morebitno medicinsko dokumentacijo.
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IV. SPREJEM ODLOČITVE O ČLANSTVU
7. člen
(rok za sprejem odločitve o sprejemu v članstvo in obveščanju ZPS)
Če je pogoje za članstvo v članici ZPS preverjala ZPS in je predstavniku članice ZPS v skladu
z drugim odstavkom 0. člena tega pravilnika na seji organa ZPS izročila mnenje o
izpolnjevanju pogojev za članstvo in osnutek sklepa o sprejetju oziroma zavrnitvi v članstvo:
− predstavnik članice ZPS, ki je tudi pristojen za sprejem sklepa, sprejme sklep v času
seje organa ZPS in nato v času seje ali takoj po njej izroči ZPS sprejeti oziroma
podpisani sklep,
− predstavnik članice ZPS, ki ni tudi pristojen za sprejem sklepa, izroči mnenje in
osnutek sklepa organu članice ZPS, pristojnemu za sprejem sklepa, članica ZPS pa v
roku 14 dni od seje organa ZPS pošlje ZPS sprejet oziroma podpisan sklep.
Če je pogoje za članstvo v članici ZPS preverjala članica ZPS sama, sprejme članica ZPS
sklep o sprejemu oziroma o zavrnitvi članstva in ga posreduje ZPS v treh mesecih od prejema
pristopnice za članstvo. V tem primeru članica ZPS posreduje ZPS tudi pristopnico, ki zajema
podatke iz prvega odstavka 0. člena tega pravilnika, morebitno medicinsko dokumentacijo in
ugotovitve zdravnika specialista o izpolnjevanju pogojev za članstvo, razen če ZPS s to
dokumentacijo že razpolaga.
8. člen
(obveščanje o sprejemu v članstvo)
Ko ZPS prejme sklep o sprejemu v članstvo oziroma o zavrnitvi članstva s strani članice ZPS,
z odločitvijo seznani osebo, ki je podala pristopnico za članstvo.
Če oseba, ki je podala pristopnico za članstvo, ni bila sprejeta v članstvo in če ZPS presodi, da
bi bila glede na njeno invalidnost lahko sprejeta v članstvo kakšne druge invalidske
organizacije, osebo v obvestilu iz prejšnjega odstavka tega člena napoti na takšno organizacijo.
ZPS o sprejemu novih članov v članice ZPS obvešča upravni odbor ZPS.
V. PRITOŽBA ZOPER ODLOČITEV O ČLANSTVU
9. člen
(pomoč ZPS v primeru pritožbe zoper odločitev o članstvu)
Če oseba, ki je podala pristopnico za članstvo, ni bila sprejeta v članstvo in če zoper takšno
odločitev vloži pritožbo, o pritožbi odloči pristojni organ članice ZPS.
Če pritožbo prejme ZPS, jo v roku enega meseca preuči in skupaj s svojim mnenjem o njeni
utemeljenosti in osnutkom sklepa o odločitvi o pritožbi posreduje članici ZPS.
Če pritožbo prejme članica ZPS, jo lahko posreduje ZPS, da zanjo izdela mnenje o njeni
utemeljenosti in osnutek sklepa o odločitvi o pritožbi. ZPS izdela mnenje in osnutek sklepa v
roku enega meseca od prejema pritožbe s strani članice ZPS.
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Članica ZPS v roku treh mesecev od vložitve pritožbe s sklepom odloči o njej in o odločitvi
obvesti osebo, ki je pritožbo vložila. Članica ZPS lahko sprejet sklep o odločitvi o pritožbi
posreduje ZPS z namenom, da ta o odločitvi obvesti osebo, ki je pritožbo vložila.
VI. VODENJE EVIDENCE ČLANSTVA IN IZDAJA ČLANSKE IZKAZNICE
10. člen
(vodenje evidence članstva)
ZPS za članice ZPS tehnično vodi evidenco njihovega članstva, tako da zagotavlja
programske in strojne rešitve, ki omogočajo elektronsko vodenje evidence članstva.
ZPS v okviru tehničnega vodenja evidence članstva za članice ZPS izvaja predvsem sledeče
naloge:
− vpisuje podatke o članih članic ZPS v evidenco članstva,
− spreminja podatke o članih članic ZPS glede na spremembe,
− evidentira prenehanje članstva v članicah ZPS.
Če član članice ZPS sporoči ZPS spremembo svojih podatkov, ali če ZPS kako drugače izve
za spremembo podatkov, ZPS to zavede v evidenco članstva. Če član članice ZPS sporoči
članici ZPS spremembo svojih podatkov, ali če članica ZPS kako drugače izve za spremembo
podatkov o svojem članu, sporoči to ZPS, ki spremembo zavede v evidenco članstva.
Članica ZPS obvešča ZPS tudi o prenehanju članstva, kar ZPS ustrezno zavede v evidenci
članstva. Če ZPS prejme izstopno izjavo člana članice ZPS, ali če izve za okoliščine, da član
članice ZPS ne izpolnjuje več pogojev za članstvo v članici ZPS, obvesti o tem članico ZPS in
ji pripravi osnutek sklepa o prenehanju članstva. Za sklep o prenehanju članstva se smiselno
uporabljajo določbe tega pravilnika, ki veljajo za sklep o sprejetju oziroma zavrnitvi v
članstvo. ZPS podatke o osebah, ki so prenehale biti člani članic ZPS obravnava v skladu s
predpisi, ki veljajo za zasebno arhivsko gradivo.
ZPS na prošnjo članice ZPS obdeluje podatke o njenih članih in jih posreduje članici ZPS.
11. člen
(vpis v evidenco članstva)
ZPS vpiše osebo v evidenco članstva, ko prejme sklep članice ZPS o sprejemu v članstvo.
Če pogoje za članstvo v članici ZPS preverja članica ZPS in je sprejela sklep, da se kandidata
za redno članstvo prejme v članstvo, ZPS vpiše takšno osebo v evidenco članstva, ko ji
članica ZPS posreduje pristopnico s podatki iz prvega odstavka 0. člena tega pravilnika,
morebitno medicinsko dokumentacijo in pozitivno mnenje ustreznega zdravnika specialista,
da oseba izpolnjuje pogoje za članstvo.
12. člen
(članska izkaznica)
ZPS izda člansko izkaznico vsem članom članic ZPS, ki so vpisani v evidenco članov, ki jo
za članice ZPS tehnično vodi ZPS.
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Članska izkaznica se lahko članu članice ZPS posreduje skupaj z obvestilom o sprejetju v
članstvo (prvi odstavek 0. člena).

VII. HRAMBA DOKUMENTACIJE
13. člen
(hramba dokumentacije)
Dokumentacijo, ki je nastala pri preverjanju pogojev za članstvo ali pri odločanju o sprejemu
v članstvo, in jo je ZPS izdelala sama ali pridobila s strani članic ZPS, hrani ZPS in jo na
zahtevo članice ZPS kadarkoli reproducira in ji jo posreduje, če se nanaša na njenega člana ali
na kandidata za njenega člana.
VIII. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(veljavnost pravilnika iz razveljavitev)
Ta pravilnik prične veljati naslednji dan po njegovem sprejemu.
Ta pravilnik lahko poleg Skupščine ZPS spremeni ali dopolni tudi Upravni odbor ZPS, ki o
tem obvesti Skupščino ZPS.
Z dnem pričetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o včlanjevanju rednih
članov društva paraplegikov članov Zveze paraplegikov Slovenije z dne 10. 12. 1997.

Pacug, 27. 5. 2016

Dane Kastelic,
PREDSEDNIK ZVEZE

Mirjam Kanalec,
PREDSEDNICA SKUPŠČINE
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