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Zapisnik 29. redne volilne Skupščine Zbornice – Zveze, ki je potekala v soboto, 19. marca 2016, z
začetkom ob 9. uri, v kongresni dvorani Kristalne palače, Ameriška ulica 8, BTC City Ljubljana, po
naslednjem dnevnem redu:
I.

Svečani del – podelitev nazivov častnih članov Zbornice - Zveze

II. Uradni del - potek 29. redne volilne Skupščine Zbornice - Zveze
1. Sprejem poslovnika o delu 29. volilne skupščine Zbornice – Zveze
2. Izvolitev organov 29. volilne skupščine Zbornice – Zveze
3. Poročilo verifikacijske komisije
4. Sprejem poslovnega poročila o delu Zbornice – Zveze v letu 2015
a) Poročilo o delu (Darinka Klemenc)
b) Sprejem poročila o finančnem poslovanju za leto 2015 (Kristinka Vuković)
c) Sprejem poročila Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2015 (Andrej Fink)
5. Sprejem načrta dela Zbornice – Zveze za leto 2016
a) Program dela (Darinka Klemenc)
b) Finančni načrt Zbornice – Zveze za leto 2016 (Kristinka Vuković)
6. Volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2016 - 2020
Odmor
7. Sprejem predloga za ustanovitev Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni
vzgoji
Nadaljevanje točke volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2016 – 2020 in zaključek

I.

Svečani del – podelitev nazivov častnih članov Zbornice - Zveze

Upravni odbor je s sklepom korespondenčne seje UO 719/39 K in s sklepom 43. seje z dne 16. 3. 2016 izbranim
posameznikom, ki niso izvajalci zdravstvene ali babiške nege ali oskrbe, podelil naziv častnega člana za njihov
pomemben prispevek na področju zdravstvene ali babiške nege oziroma za njihov pomemben prispevek pri
uresničevanju nalog Zbornice – Zveze.

Prejemniki naziva častnega člana Zbornice – Zveze v letu 2016 so:
-

-

prof. dr. Majda Pahor, za opolnomočanje medicinskih sester in babic na področju raziskovanja lastne
stroke, za sodelovanje več odmevnih raziskovalnih projektih odnosov in nasilja na delovnih mestih, tako
v DMSBZT Ljubljana kot v Zbornici – Zvezi na področju ter za doprinos k spodbujanju medpoklicnega
sodelovanja v zdravstvu.
Mr sci med Radmila Nešić, za razvijanje dolgoletnega uspešnega sodelovanja med Savezom udruženja
zdravstvenih radnika Srbije in Zbornico – Zvezo.
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-

-

Dušanka Dobrašinović, predsednica strokovno – znanstvenega odbora Saveza udruženja zdravstvenih
radnika Srbije, za uspešno strokovno sodelovanje med Savezom udruženja zdravstvenih radnika Srbije
in Zbornico – Zvezo.
Branka Rimac, za dolgoletno uspešno sodelovanje med Hrvatsko udrugo medicinskih sestara in
Zbornico – Zvezo.
Velka Lukik, za razvijanje dolgoletnega uspešnega sodelovanja med Združenjem medicinskih sester,
tehnikov in babic v Republiki Makedoniji in Zbornico – Zvezo.
Izr. prof. dr. Antonija Poplas Susič, za velik prispevek k vlogi in prepoznavnosti stroke zdravstvene
nege v zdravstvenih timih, še posebej za vključevanje diplomirane medicinske sestre v tim ambulante
(referenčne ambulante) družinske medicine.

II. Uradni del - potek 29. redne volilne Skupščine Zbornice – Zveze
Uvodne besede je podala Anita Prelec. V skladu s Poslovnikom o delu Skupščine Zbornice – Zveze so poslanci
prejeli naslednje skupščinsko gradivo:
1. Vabilo z dnevnim redom
2. Pooblastilo
3. Predlog Poslovnika o delu 29. volilne Skupščine Zbornice – Zveze
4. Predlog organov 29. volilne Skupščine
5. Načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2016
6. Kandidatni listi za:
- imenovanje članov Statutarne komisije
- predsednika Zbornice – Zveze
7. Predlog za ustanovitev Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji
8. Predlog finančnega poročila za leto 2015
9. Predlog finančnega načrta za leto 2016
10. Poročilo revizorja
11. Poročilo Nadzornega odbora
Na USB ključku:
12. Poročilo o delu organov Zbornice – Zveze za leto 2015
Ob prihodu so poslanci Zbornice - Zveze prejeli tudi glasovalne lističe. Pri glasovanju ZA se uporabi modri karton,
pri glasovanju PROTI se uporabi rdeči karton, PRIJAVO K RAZPRAVI omogoči zelen karton.
Ad 1. Sprejem poslovnika o delu 29. volilne skupščine Zbornice – Zveze
Anita Prelec je poslancem Zbornice – Zveze predstavila Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze s
poudarkom na členih, pomembnih za nemoteno delo Skupščine. Poudarila je, da so poslanci po pošti prejeli tudi
Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze v tiskani obliki. Obenem je posebej izpostavila naslednje člene
poslovnika:
7. člen
Vsak poslanec ima pravico predlagati razširitev dnevnega reda sedem dni pred zasedanjem.
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Predloga za razširitev dnevnega reda na Zbornici – Zvezi nismo prejeli.
8. člen
Vsak poslanec ima pravico postaviti vprašanja, dati pobude in amandmaje sedem dni pred zasedanjem.
Vprašanj, pobud ali amandmajev na Zbornici – Zvezi nismo prejeli.
9. člen
Vsak poslanec Skupščine ima pravico do razprave, pobude in replike. V vsaki točki dnevnega reda lahko
razpravlja praviloma samo enkrat. Razprava lahko traja največ deset minut, replika pa največ dvakrat po tri
minute.
15. člen
Predsedujoči mora k vsaki točki, ki je na dnevnem redu, odpreti razpravo. Skupščina lahko kadarkoli sprejme
predlog, da združi razpravo o enakih ali sorodnih točkah.
24. člen
Poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na Skupščini.
Predlaga se, da poslanci Zbornice – Zveze sprejmejo Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze. Poslovnik je
bil na podlagi glasovanja sprejet z vsemi glasovi ZA.
Sklep Skupščine 1/2016
Poslanci Skupščine Zbornice - Zveze so sprejeli Poslovnik o delu skupščine Zbornice – Zveze.
Ad 2. Izvolitev organov 29. redne Skupščine Zbornice - Zveze
Na podlagi sprejetega Poslovnika o delu skupščine Zbornice – Zveze je Anita Prelec podala predlog sestave
organov Skupščine, ki jih je predlagal Upravni odbor Zbornice – Zveze na svoji 41. redni seji z dne 10. 2. 2016,
sestava je bila zaradi nezmožnosti udeležbe posameznih predlaganih spremenjena na 43. seji Upravnega odbora
z dne 16. 3. 2016.
Predlog organov 29. redne Skupščine Zbornice - Zveze
DELOVNO PREDSEDSTVO
1. Anita Prelec, predsednica,
2. Irena Buček Hajdarević
3. Jože Prestor
VERIFIKACIJSKA KOMISIJA
1. Miha Okrožnik
2. Alenka Bijol
3. Gordana Lokajner
VOLILNA KOMISIJA
1. Đurđa Sima, predsednica
2. Lojzka Prestor
3. Andrej Koletnik
ZAPISNIKARJA
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1. Andrej Vojnovič
2. Bojana Bučar
OVEROVATELJA ZAPISNIKA
1. mag. Barbara Donik
2. mag. Branko Bregar
Anita Prelec je poslance Zbornice – Zveze pozvala, da, če se strinjajo s predlaganimi organi Skupščine Zbornice
- Zveze, le-te potrdijo z dvigom modrega kartona. Z vsemi glasovi ZA so poslanci Skupščine Zbornice – Zveze
imenovali organe 29. volilne Skupščine.
Sklep Skupščine 2/2016
Poslanci Skupščine Zbornice - Zveze so imenovali organe 29. redne volilne Skupščine v naslednji
sestavi:
- Delovno predsedstvo: Anita Prelec, predsednica, Irena Buček Hajdarević, Jože Prestor, člana;
- Verifikacijska komisija: Miha Okrožnik, predsednik, Gordana Lokajner, Alenka Bijol, člana;
- Volilna komisija: Đurđa Sima, predsednica, Lojzka Prestor, Andrej Koletnik, člana;
- Zapisnikarja: Andrej Vojnovič in Bojana Bučar;
- Overovatelja zapisnika: mag. Barbara Donik, mag. Branko Bregar.
Delovno predsedstvo je zasedlo svoja mesta. Skupščino je vodila predsedujoča delovnemu predsedstvu Anita
Prelec.
Ad 3. Poročilo verifikacijske komisije
Miha Okrožnik, predsednik verifikacijske komisije, je poročal, da je bilo na Skupščini od 99 imenovanih
poslank/cev Zbornice - Zveze prisotnih 91 poslank oziroma poslancev, kar predstavlja 92 % vseh poslank/cev
Zbornice – Zveze.
Skladno s 3. členom Poslovnika o delu skupščine Zbornice – Zveze so bili na podlagi poročila verifikacijske
komisije ustvarjeni pogoji za nadaljevanje dela 29. volilne Skupščine Zbornice - Zveze. Anita Prelec je predlagala
sprejetje poročila verifikacijske komisije. Z vsemi glasovi ZA so poslanci Skupščine Zbornice – Zveze sprejeli
poročilo verifikacijske komisije.
Sklep Skupščine 3/2016
Poslanci Skupščine Zbornice - Zveze so sprejeli poročilo verifikacijske komisije.

Ad 4. Sprejem poslovnega poročila in poročila o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze v letu 2015
a) Poročilo o delu Zbornice – Zveze v letu 2015
Predsednica delovnega predsedstva Anita Prelec je k besedi povabila predsednico Zbornice – Zveze, ki je podala
Poročilo o opravljenem delu Zbornice – Zveze v letu 2015. Darinka Klemenc je poudarila, da je Zbornica – Zveza
od ministrice za zdravje Milojke Kolar Celarc ponovno dobila podeljena javna pooblastila. S strani Mednarodnega
sveta medicinskih sester – International Council of Nurses (ICN) je bila v letu 2015 prejeta Zlata nagrado za
vključevanje članstva, ki jo ICN podeljuje reprezentativnim strokovnim združenjem. Zbornica – Zveza je v oktobru

-4-

Zapisnik 29. volilne Skupščine Zbornice – Zveze

___________________________________________________________________________
2015, v sodelovanju s članom vodstva Upravnega odbora ICN mag. Petrom Požunom, gostila predsednico ICN
dr. Judith Shamian v Sloveniji. Na nekatere siceršnje aktualne težave v zdravstveni in babiški negi so opozorili
tudi predsednika države Boruta Pahorja, ki je predstavnike Zbornice – Zveze sprejel 27. oktobra 2015 in v
dveurnem razgovoru prisluhnil njihovim pobudam, problemom, predlogom rešitev za razvoj zdravstvene in
babiške nege. Izvedena so bila številna strokovna srečanja, od 10. jubilejnega kongresa zdravstvene in babiške
nege, preko organiziranja številnih strokovnih srečanj strokovnih sekcij, regijskih strokovnih društev, drugih skupin
in teles, do reševanja vsakodnevnih strokovnih vprašanj, koordiniranja manjših in večjih skupin, intenziviranja
delovanja Centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (Center SKOR).
Z ministrico Milojko Kolar Celarc je Zbornica – Zveza vse leto dobro sodelovala in jo podpirala v njenih
prizadevanjih za pretežno javno, vsem dostopno zdravstvo. Z Ministrstvom za zdravje so sodelovali na več
področjih, ne le na področju javnih pooblastil, četudi je bilo to najbolj obsežno in zahtevno. Sodelovanje je
potekalo tudi z drugimi institucijami in posamezniki: NIJZ, ZZZS, Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve
in enake možnosti, Ministrstvom za šolstvo in šport, vzpostavili smo stike z novim vodstvom Skupnosti socialnih
zavodov, Društvom fizioterapevtov in drugimi.
Ob koncu drugega mandata je Darinka Klemenc podala veliko zahvalo vsem, ki so kakorkoli prispevali k
delovanju in vedno večji prepoznavnosti organizacije Zbornice – Zveze tako v strokovni kot v splošni javnosti in
tudi izven naših meja.
Posebno zahvalo predsednici Darinki Klemenc za njeno dosedanje delo je izrekla Đurđa Sima, predsednica
DMSBZT Ljubljana.
Z vsemi glasovi ZA so poslanci Skupščine Zbornice – Zveze sprejeli poročilo o delu Zbornice – Zveze v letu
2015.
Sklep Skupščine 4/2016
Poslanci Skupščine Zbornice - Zveze so sprejeli poročilo o delu Zbornice – Zveze v letu 2015.

b) Sprejem poročila o finančnem poslovanju za leto 2015
Poročilo o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2015 je podala Kristinka Vukovič iz Računovodske
hiše Unija d.d. Prihodki iz dejavnosti se sestojijo iz prihodkov iz članarin in ostalih prihodkov iz dejavnosti
(prihodki od kotizacij, oglaševanja, prihodki od prodaje priročnikov in podobno). Prihodki iz članarin so bili za leto
2015 planirani v višini 787 tisoč evrov, realizirani pa v višini 823 tisoč evrov, medtem ko so ostali prihodki iz
dejavnosti bili planirani v višini 564 tisoč evrov, realizirani pa v višini 634 tisoč evrov. Najbolj so k boljšim
rezultatom pripomogli višji prihodki iz članarin - za 36 tisoč evrov višji od planiranih - in prihodki od oglaševanja, ki
so od planiranih večji za 28 tisoč evrov. Največji delež prihodkov predstavljajo prihodki iz članarin članov, sledijo
jim prihodki od kotizacij, na tretjem mestu so prihodki iz oglasnega prostora in reklamiranja.
Odhodki iz dejavnosti so bili planirani v višini 1.331 tisoč evrov, uresničeni pa v višini 1.380 tisoč evrov. Finančni
odhodki znašajo 19 tisoč evrov. Skupaj je torej bilo uresničenih več prihodkov kot odhodkov, tako da je bil
ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki v višini 60 tisoč evrov. Razprave o sprejemu poročila o finančnem
poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2015 ni bilo.
c) Sprejem poročila Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2015
Predsednica delovnega predsedstva je pozvala predsednika Nadzornega odbora Zbornice - Zveze Andreja
Finka, da poda poročilo Nadzornega odbora.
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Nadzorni odbor Zbornice – Zveze je pregledal finančno poslovanje Zbornice – Zveze ter ugotovil, da je njeno
poslovanje v skladu z določili Zakona o društvih ter računovodskim standardom za društva. Letno poročilo o
finančnem poslovanju obsega resnični prikaz premoženja in poslovanja društva. Presežki prihodkov nad odhodki
so bili porabljeni za uresničevanje namena ter ciljev Zbornice – Zveze oziroma za opravljanje nepridobitne
dejavnosti Zbornice – Zveze. Predsednik Nadzornega odbora je predlagal poslancem v sprejem poročilo o
finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za leto 2015. Razprave o poročilu Nadzornega odbora Zbornice – Zveze
za leto 2015 ni bilo, saj se noben poslanec Zbornice – Zveze ni prijavil k razpravi.
Anita Prelec je predlagala sprejem poročila o finančnem poslovanju za leto 2015 ter sprejem poročila
Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2015. Z vsemi glasovi ZA so poslanci Skupščine Zbornice – Zveze
sprejeli poročilo o finančnem poslovanju za leto 2015 ter poročilo Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto
2015.

Sklep Skupščine 5/2016
Poslanci Skupščine Zbornice - Zveze so sprejeli poročilo o finančnem poslovanju Zbornice – Zveze za
leto 2015 ter poročilo Nadzornega odbora Zbornice – Zveze za leto 2015.
Ad 5. Sprejem načrta dela Zbornice – Zveze za leto 2016
a) Program dela Zbornice – Zveze za leto 2016
Anita Prelec je povabila na oder predsednico Zbornice – Zveze Darinko Klemenc. Darinka Klemenc je predstavila
načrt dela Zbornice – Zveze za leto 2016, ki so ga okvirno pripravili člani Upravnega odbora, upoštevajoč, da
usmerja aktivnosti za realizacijo omenjenega programa v skladu z določili Statuta Zbornice – Zveze predsednica
oziroma predsednik, katerega volitve pa bodo potekale v nadaljevanju Skupščine. V programu dela Zbornice –
Zveze je posebej izpostavljeno sistematično pridobivanje, ozaveščanje, povezovanje in skrb za članstvo, krepitev
sodelovanja med regijskimi strokovnimi društvi in strokovnimi sekcijami, zavodi, izobraževalnimi institucijami,
krepitev organizacije kot sogovornice pri uveljavljanju statutarnih in drugih nalog Zbornice – Zveze ter varovanje
pravic in interesov medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev negovalcev ter s tem posredno
tudi pacientov, spodbujanje kakovosti, varnosti, optimizacije, humanizacije in nenehnega razvoja zdravstvene in
babiške nege in oskrbe ter sodelovanje pri oblikovanju zdravstvene politike in oblikovanju potreb po
izobraževanju.
Predsedujoča je predlagala glasovanje o programu dela Zbornice – Zveze za leto 2016. Z vsemi glasovi ZA so
poslanci Skupščine Zbornice – Zveze sprejeli program dela Zbornice – Zveze za leto 2016.
Sklep Skupščine 6/2015
Poslanci Skupščine Zbornice - Zveze so sprejeli program dela Zbornice – Zveze za leto 2016.
b) Sprejem finančnega načrta Zbornice – Zveze za leto 2016
Kristinka Vukovič je predstavila finančni načrt Zbornice – Zveze za leto 2016. Skupni prihodki iz naslova
dejavnosti Zbornice – Zveze naj bi v letu 2016 znašali 1.615 tisoč evrov, prihodki iz naslova članarin 730 tisoč
evrov, skupni odhodki pa naj bi v letu 2016 znašali 1.597 tisoč evrov. Andrej Fink, predsednik Nadzornega
odbora je povedal, da Nadzorni obor podpira sprejem finančnega načrta Zbornice – Zveze za leto 2016.
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Sklep Skupščine 7/2016
Poslanci Skupščine Zbornice - Zveze so sprejeli finančni načrt Zbornice – Zveze za leto 2016.

Ad 6. Volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2016 - 2020
Anita Prelec je poslance seznanila, da sta v 6. točki dnevnega reda združeni tako volitve kot imenovanje.


Imenovanje članic Statutarne komisije za mandatno obdobje 2012 – 2016

Anita Prelec je povabila na oder predsednico Zbornice – Zveze z namenom predstavitve kandidatk za članice
Statutarne komisije Zbornice – Zveze. Darinka Klemenc je poslance seznanila, da je Upravni odbor Zbornice –
Zveze o imenovanjih razpravljal na 41. redni seji z dne 20. 2. 2016 in sprejel predlog, da se za članice Statutarne
komisije za mandatno obdobje 2016 – 2020 Skupščini v imenovanje posredujejo naslednji kandidati: Majda Cotič
Anderle in Stanka Košir, drugi mandat in Suzana Majcen Dvoršak, prvi mandat. Kandidatki Majda Cotič
Anderle in Stanka Košir sta delo v Statutarni komisiji v prvem mandatu vestno opravljali, zato ju Upravni odbor
predlaga v imenovanje še za drugi mandat. Suzana Majcen Dvoršak je aktivna članica Zbornice – Zveze dolga
leta. Je članica Izvršnega odbora Sekcije medicinskih sester v managementu. Prav tako je aktivna v Sekciji
medicinskih sester v enterostomalni terapiji. V zadnjih osmih letih so se z njenim aktivnim sodelovanjem v
organizacijskih odborih izvedli vsi večji izobraževalni dogodki Zbornice – Zveze (tako simpoziji kot kongresi) zato
je Upravni odbor mnenja, da je primerna za članico Statutarne komisije.
Anita Prelec se je zahvalila predsednici za podano obrazložitev Upravnega odbora in povedala, da so poslanci
prejeli kandidatno listo s predlaganimi članicami, zato jih je prosila za razpravo in glasovanje. Z vsemi glasovi ZA
so poslanci Skupščine Zbornice – Zveze sprejeli sklep o imenovanju članic Statutarne komisije za mandatno
obdobje 2016 – 2020.
Sklep Skupščine 8/2016
Skupščina Zbornice – Zveze je za članice Statutarne komisije za mandatno obdobje 2016 – 2020
imenovala: Majdo Cotič Anderle, Stanko Košir in Suzano Majcen Dvoršak.



Volitve za predsednico Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2016 - 2020

Anita Prelec je povabila predsedujočega kandidacijski komisiji Dejana Dobrška, da je predstavil delo
kandidacijske komisije.
Dejan Dobršek je predstavil delo kandidacijske komisije. Kandidacijska komisija v sestavi: Dejan Doberšek,
predsednik, Miha Okrožnik, Irena Buček Hajdarević, Janez Kramar, člani in Darinka Klemenc, nadomestna
članica je zasedala dne 29. 2. 2016 in podala naslednje ugotovitve: Upravni odbor je sprejel sklep o pričetku
volilnih postopkov na 39. seji z dne 16. 12. 2015. Razpis za predsednika/co je bil objavljen v januarski številki
glasila Utrip leto 2016. Rok za oddajo vlog po pošti je bil 29. 1. 2016.
Kandidacijska komisija je skladno s svojimi pooblastili pregledala eno prejeto vlogo, ki je na sedež Zbornice –
Zveze prispela v dogovorjenem roku. Člani komisije so ugotovili, da kandidatka, ki je posredovala vlogo,
izpolnjuje razpisne pogoje. Na kandidatni listi je pod zaporedno št. 1 vpisana Monika Ažman. Kandidatna lista je
zaključena s št. 1. Kandidacijska komisija je predlagala kandidatno listo Skupščini in so jo poslanci skupaj s
programom kandidatke prejeli po pošti.
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Anita Prelec se je zahvalila predsedniku kandidacijske komisije za podano poročilo. Skladno s Statutom
predsednico Zbornice – Zveze voli Skupščina na neposrednih tajnih volitvah. Glede na to, da so poslanci
program kandidatke prejeli s skupščinskim gradivom in je predstavljen v obsegu, kot je bil določen z razpisnimi
pogoji, je povabila Moniko Ažman, kandidatko za predsednico, da na kratko povzame program.
Monika Ažman je poudarila, da je odločitev sprejela na podlagi tehtnega premisleka in pregleda svojega
dosedanjega dela ter poznavanja stanovske organizacije in razmer v slovenskem zdravstvu. Njena vizija je trdna
umestitev poslanstva in vloge krovne organizacije v slovenski in evropski prostor. Namen in poslanstvo Zbornice
– Zveze sta usmerjena v skladno delovanje stroke zdravstvene in babiške nege, pripravo pobud za spremembo
zakonskih in podzakonskih aktov, zastopanje politik in stališč, ki omogočajo strokovni razvoj zdravstvene in
babiške nege in napredek profesije ter zagotavljanje ustreznega položaja izvajalcev zdravstvene in babiške nege
v družbi, spremljanje ter sodelovanje pri izobraževanju za področje zdravstvene in babiške nege ter razvijanje
raziskovalnega dela v zdravstveni in babiški negi. Posebej je izpostavila tudi, da je celostna skrb za članice in
člane temeljno poslanstvo organizacije.
Vprašanj za kandidatko ni bilo. Anita Prelec je povabila k delu volilno komisijo. Predsednica volilne komisije
Đurđa Sima je podala informacije o volitvah za predsednico Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2016 - 2020.
Povedala je, da bo volitve izvedla volilna komisija v sestavi: Đurđa Sima, predsednica, Lojzka Prestor in Andrej
Koletnik, člana. Volitve za predsednika/ico morajo skladno s 16. členom Statuta potekati tajno. Zato bo vsak
poslanec od volilne komisije prejel volilni listek za volitve predsednice. Pripravljena je volilna skrinjica. Voli se
tako, da se obkroži številka pred imenom kandidata. Glasovnica je veljavna, če je iz nje mogoče razbrati voljo
glasovalca. Anita Prelec je napovedala, da volitvam sledi odmor. V odmoru bo volilna komisija nadaljevala z
delom in v nadaljevanju Skupščine razglasila rezultate. Po odmoru je predsedujoča predlagala, da se Skupščina
nadaljuje s 7. točko dnevnega reda.
AD 7. Sprejem predloga za ustanovitev Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni
vzgoji
Anita Prelec je zaprosila predsednico Zbornice – Zveze, da poda obrazložitev k predlogu ustanovitve nove
strokovne sekcije – Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji.
Darinka Klemenc je povedala, da ustanovitev in delovanje strokovne sekcije opredeljuje Pravilnik o delu
strokovnih sekcij Zbornice – Zveze (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). V njem je opredeljeno:
- da se strokovna sekcija ustanovi za izvajanje strokovnih in programskih nalog Zbornice - Zveze na
področju strokovnega izpopolnjevanja, strokovnih doktrin, strokovnih smernic, standardov, navodil in
priporočil za strokovno delo z ožjega strokovnega področja;
- v 3. členu Pravilnika so še nadrobneje opredeljene njene naloge;
- 4. člen Pravilnika opredeljuje, da se strokovna sekcija lahko ustanovi na predlog najmanj 50 (petdesetih)
članov Zbornice - Zveze, ki delajo na ožjem strokovnem področju zdravstvene in babiške nege (člani
iniciativnega odbora). Pobudo je podpisalo 127 (stosedemindvajset) članic in članov Zbornice – Zveze;
- da mora predlog za ustanovitev vsebovati imena članov iniciativnega odbora, utemeljitev ter cilje
delovanja in ga morajo podpisati vsi člani iniciativnega odbora. Obvezna priloga predloga za ustanovitev
strokovne sekcije je načrt poslovanja ter diagnoza stanja strokovne sekcije za tekoče leto. Članice
iniciativnega odbora so: Majda Šmit, Tadeja Bizjak, Ria Jagodic, Sanja Vrbovšek, Mirna Nemanič, doc.
dr. Andreja Kvas, mag. Tamara Štemberger Kolnik in Ksenija Noč;
- Odbor strokovnih sekcij izda na podlagi predhodne utemeljitve iniciativnega odbora soglasje k
ustanovitvi strokovne sekcije.
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Odbor strokovnih sekcij je dne 4. 2. 2016 podal pozitivno mnenje. Na podlagi pozitivnega mnenja Odbora
strokovnih sekcij so pobudo na 41. redni seji dne 10. 2. 2016 obravnavali člani Upravnega odbora in sprejeli
pozitiven sklep, ki je bil potrjen na 42. redni seji dne 29. 2. 2016. Sklep UO se glasi:
- Upravni odbor Zbornice – Zveze na podlagi podanega soglasja Odbora strokovnih sekcij predlaga
Skupščini Zbornice – Zveze ustanovitev Sekcije medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni
vzgoji.
Anita Prelec se je zahvalila predsednici za natančno pojasnitev postopka predloga ustanovitve nove 31.
strokovne sekcije. Anita Prelec je še povedala, da so tudi poslanci z gradivom prejeli obrazloženo pobudo članic
iniciativnega odbora, ki so si jo lahko natančno prebrali ter sklep Upravnega odbora Zbornice - Zveze. Ker so to
pomembne odločitve, je besedo na kratko predala prvo podpisani Majdi Šmit, da je pred razpravo in glasovanjem
podala še zadnje pomembno pojasnilo.
Majda Šmit je poudarila, da je zdravstvena vzgoja pomembnem del dejavnosti zdravstvene in babiške nege na
vseh ravneh zdravstvenega varstva, v vseh dejavnostih in specialnostih. Slovenske medicinske sestre morajo
ohraniti in okrepiti svojo vlogo na področju zdravstvene vzgoje ter se umestiti v zdravstveni sistem kot nosilke
zdravstvene vzgoje. K razpravi se je prijavila tudi Martina Horvat, ki je podprla ustanovitev Sekcije medicinskih
sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji in obenem izpostavila pomen preventive v sistemu zdravstvenega
varstva. Anita Prelec je poslance pozvala h glasovanju. Z 79 glasovi ZA in 12 glasovi PROTI so poslanci
Skupščine ustanovili Sekcijo medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji.
Sklep Skupščine 9/2016
Skupščina Zbornice – Zveze je z 79 (devetinsedemdeset) glasovi ZA in 12 (dvanajst) glasovi PROTI
ustanovila Sekcijo medicinskih sester v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji.
Anita Prelec je povabila predsednico volilne komisije gospo Đurđo Sima in jo je zaprosila, če lahko skupaj
zaključita 6. točko dnevnega reda – izvolitev predsednice Zbornice – Zveze za mandatno obdobje 2012 – 2016 .


Nadaljevanje točke volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2016 – 2020 in zaključek

Predsednica volilne komisije Đurđa Sima je podala naslednje poročilo.
V volilnem postopku za predsednico Zbornice – Zveze je bilo razdeljenih 90 glasovalnih listkov. ZA kandidatko
Moniko Ažman je glasovalo 86 poslank oziroma poslancev, PROTI je glasovala 1 poslanka oziroma poslanec, 3
glasovnice pa so bile NEVELJAVNE.

Sklep Skupščine 10/2016
Skupščina Zbornice – Zveze je sprejela poročilo volilne komisije in ugotovitveni sklep, da je bila za
predsednico Zbornice - Zveze za mandatno obdobje 2016 – 2020 na podlagi prejetih 86
(šestinosemdesetih) glasovih ZA, 1 (en) glas PROTI, 3 (tri) glasovnice NEVELJAVNE, ob razdeljenih 90-tih
(devetdesetih) glasovalnih lističih, izvoljena Monika Ažman. Mandat predsednice nastopi z dnem 30. 3.
2016, po poteku mandata predsednice Darinke Klemenc.
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Novoizvoljena predsednica Monika Ažman se je ob izvolitvi zahvalila dosedanji predsednici, poslankam in
poslancem, ter vsem članica in članom, ki so omogočili, da je Zbornica – Zveza danes lahko sodobna,
avtonomna strokovna organizacija medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev negovalcev, ki
skrbi za razvoj stroke in zmore in bo zmogla uspešno poskrbeti tudi za lastno članstvo.
Predsedujoča delovnemu predsedstvu Anita Prelec in predsednica Zbornice – Zveze sta se navzočim na
Skupščini zahvali za sodelovanje, podporo in konstruktivno sodelovanje.

Skupščina Zbornice – Zveze je bila zaključena ob 13.00 uri.
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