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ETIČNI KODEKS 
 

Ljubljana, 25. 03. 2022 

 

ETIČNI KODEKS DRUŠTVA ZA FIBROMIALGIJO 

UVOD 

Etični kodeks Društva za fibromialgijo izhaja iz Ustave in zakonov Republike Slovenije in pravnih aktov 
društva.. 

Etični kodeks zavezuje člane društva. Kodeks predstavlja osnovne smernice in minimalne standarde, 
ki naj bi jih člani upoštevali. 

Člani so vsi člani, ki imajo poravnane obveznosti do društva. Član je lahko hkrati redni član in častni 
član in član strokovnega sveta. 

Kodeks temelji na vzajemnem spoštovanju vseh članov, ki so vključeni v društvo. 

Člani spoštujejo pravice in posebnosti vseh, ne glede na raso, barvo kože, spol, starost, narodnostno 
ali etnično poreklo, jezik, gmotni ali družbeni položaj, življenjski stil, spolno, politično ali versko 
usmerjenost, socialni izvor, zmanjšane duševne ali telesne sposobnosti ali na kakšne druge okoliščine. 

I. SPLOŠNA ETIČNA NAČELA 

A. DRUŠTVO 

Upravni odbor ali predsednik društva ali od predsednika pooblaščena oseba seznani člane z etičnim 
kodeksom, pravili delovanja društva in organiziranostjo dela. Po potrebi poskrbi za pojasnila o vsebini 
posameznih določil kodeksa. 

1. Pri osebah, mlajših od petnajst let, in osebah z zmanjšano opravilno sposobnostjo društvo pridobi 
pisno soglasje njihovih staršev oz. skrbnikov. 

2. Društvo spoštujejo svobodno odločitev člana za vključitev v skupino za samopomoč. 

B. ČLAN 

1. Član ima pravico in dolžnost biti seznanjen in razumeti etični kodeks Društva za fibromialgijo. 

2. Član upošteva vse dogovore in pravila društva ter deluje v skladu z njihovimi cilji in načeli. 

3. Član sodeluje z vodjo in koordinatorjem skupine za samopomoč. Skupine za samopomoč si med 
seboj pomagajo in usklajujejo svoje delo za dobro članov društva. 

4. Ob strokovnih, moralnih ali drugih dilemah se član posvetuje s predsednikom društva. 

5. Članu društvo pravočasno zagotovi vse potrebne informacije (spletna stran ali družabno omrežje 
ali elektronska pošta ali SMS) za sodelovanje v programih in projektih društva. 

6. Član drugim članom ne vsiljuje svojih političnih, verskih ali drugih osebnih prepričanj. Člani ne 
zlorabljajo svojega odnosa z drugimi člani za zadovoljitev svojih čustvenih, seksualnih, finančnih 
ali drugih potreb. Ne izsiljuje in ne vršijo fizičnega ali psihičnega nasilja nad drugimi člani v društvu. 

7. Član na srečanju in v dialogu z drugimi člani društva, spoštuje njegovo osebnost, stališča, 
vrednote, čustveno doživljanje in njegove življenjske okoliščine. 

8. Član upošteva vse zdravstvene in varnostne standarde in ukrepe, da bi preprečil poškodbe ali 
prenos bolezni na člane ali druge ter preprečuje kakršnokoli oškodovanje vseh vključenih. 

9. Član v društvu in še posebej v skupini za samopomoč upošteva zaupnost podatkov (zbiranje in 
posredovanje) vsakega, tudi bivšega člana. Vodja skupine za samopomoč lahko zbira le tiste 
osebne podatke, katere neobhodno potrebuje za svoje delo. 

10. Tretji pristojni osebi lahko posreduje podatke le: 

o če je član (ali skrbnica/skrbnik) informiran o namenu zbiranja podatkov in da svoje pisno 
soglasje; 

o če tako določa zakon; 



o v izjemnih primerih, če s tem prepreči življenjsko ali drugo hujšo nevarnost. 

11. Vsak član skrbi za ugled društva. S svojimi izjavami ne zavaja javnosti, ni lažen, ne podcenjuje 
dela drugih članov. S svojimi izjavami ne škodi ugledu društva. 

12. V primeru, da član v društvu opazi kršitev načel tega kodeksa, na to najprej opozori odgovorne v 
svojem društvu - razen, če nujnost situacije ne zahteva drugačnega ukrepanja. 

II. ETIČNA KOMISIJA = UPRAVNI ODBOR 

O kršitvah etičnega kodeksa Društva za fibromialgijo presoja upravni odbor.  

Etična Komisija sprejema ocene, stališča, mnenja in predloge na osnovi konsenza. 

O svojih ocenah in odločitvah obvesti člana postopka. 

III. UKREPI 

Seja upravnega odbora za obravnavanje kršitev etičnega kodeksa je lahko v živo, virtualno ali dopisno. 
Upravni odbor z večino prisotnih članov veljavno odloča o ukrepih. Upravni odbor lahko izreče naslednje 
ukrepe: 

o Opomin, 
o Odstopi v odločanje častnemu razsodišču, 
o Izključitev iz društva. 

Izključitev iz društva je lahko začasna ali trajna. Za blatenje in poseg v osebnostne pravice drugega 
člana ter za škodovanje ugledu društva se izreče trajno izključitev iz društva. 

Zoper sklep upravnega odbora je mogoče vložiti pritožbo v roku 15 dni od prejema sklepa na zbor 

članov, ki o zadevi odloči dokončno. 

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Etični kodeks Društva za fibromialgijo je sprejel upravni odbor na svoji 10. seji dne, 25. 3. 2022 in se 
ga smiselno uporablja od dneva sprejetja. 

 

Vse morebitne kasnejše spremembe in dopolnitve Etičnega kodeksa Društva za fibromialgijo se 
sprejema na enak način. 
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