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Predgovor h Kodeksu  za funkcionarje

Spoštovana kolegica, kolega, najbližja sodelavka,
sodelavec, funkcionarka, funkcionar Zbornice – Zveze,

z veseljem in spoštovanjem, da ste pripravljeni
prostovoljno, aktivno in neposredno delovati v naši
organizaciji Zbornici – Zvezi, vam izročamo Kodeks etike
za funkcionarje Zbornice – Zveze, drobno knjižico, ki smo
jo oblikovali skupaj z vami, vašimi kolegicami in kolegi.

K izdelavi dokumenta smo pristopili s cilji: dvigovati
organizacijsko kulturo delovanja v Zbornici – Zvezi,
izboljševati in nadgrajevati kakovost našega dela ter
prepoznavnost stroke in naše organizacije, tudi
posameznika ali skupine v delovnih in drugih okoljih, in
vam pomagati oziroma vas opolnomočati pri vašem delu.
Ne gre samo za vlogo, funkcijo, področje, ki ga pokrivate
kot pomemben člen naše organizacije, gre za orodje, ki
naj vam služi, ko je treba nastopati v imenu in interesu
naše skupne organizacije, ki jo gradimo že skoraj 90 let.

Uspešno in hvala, da ste naš/a funkcionar/ka.

Darinka Klemenc



UVOD
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih dru-
štev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v na-
daljevanju Zbornica – Zveza) je reprezentativna stanovska strokovna or-
ganizacija medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in bolni-
čarjev negovalcev v R Sloveniji, ki združuje enajst regijskih strokovnih
društev in trideset strokovnih sekcij v homogeno celoto, prepozna-
vni glas izvajalcev zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v državi.

Za nastanek organizacije štejemo leto 1927. Zbornica – Zveza danes
združuje preko 15.000 članic in članov – medicinskih sester, babic, tehni-
kov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev. S prostovoljnim pove-
zovanjem v skupno organizacijo si prizadevamo zagotavljati sodobno,
kakovostno, varno, humano zdravstveno in babiško nego ter oskrbo
za vse prebivalce v državi ter ščititi strokovne interese članstva. V ob-
dobjih javnih pooblastil je tudi regulator obeh strok v državi (register, li-
cence, strokovni nadzori, specializacije). 

Zbornica - Zveza v skladu s svojim poslanstvom kontinuirano krepi
lastno organizacijsko kulturo, celostno podobo, prepoznavnost in
vpliv tako v domači kot v mednarodni strokovni in splošni javnosti.
Aktivno sodeluje pri oblikovanju zdravstvenega sistema v državi. Je čla-
nica številnih evropskih in svetovnih strokovnih združenj, kot npr.
Mednarodnega sveta medicinskih sester (ICN), Evropske federacije zdru-
ženj medicinskih sester (EFN), Mednarodne konfederacije babic (ICM),
Evropske babiške zveze (EMA) in drugih.

Zbornica - Zveza ima oblikovano obsežno organizacijsko strukturo.
S ciljem nenehnega razvoja organizacije kot celote in usklajenega delo-
vanja njenih posameznih členov spodbuja k proaktivnemu sodelovanju
vse akterje, vključene v organizacijo.

Strokovna in splošna javnost, druge stroke, sodelavci v timih in pacien-
ti pričakujejo od medicinskih sester, babic, tehnikov zdravstvene nege in
bolničarjev negovalcev najvišjo stopnjo znanja in strokovne uspos-
obljenosti, na sodobnih spoznanjih temelječe kakovostno, varno in
etično delovanje v skrbi za zdravega ali bolnega posameznika, sku-
pino in družbo.

Zbornica - Zveza se zaveda svoje prepoznavnosti in pomembnosti de-
lovanja tako v stroki kot v zdravstveni politiki, izpostavljenosti (tudi me-
dijski) ter zahtevnosti dela svojih funkcionarjev in jih želi pri njihovem
delu, tudi s tem dokumentom, dodatno opolnomočiti.
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FUNKCIONARJI ZBORNICE - ZVEZE
Funkcionarji Zbornice - Zveze so izvajalci zdravstvene in babiške nege,
ki so bili izvoljeni ali imenovani na določeno mesto ali funkcijo za dolo-
čen čas. To so: predsednik/ca, podpredsednik/ca, koordinatorja/ici regij-
skih strokovnih društev in strokovnih sekcij, drugi člani in članice
Upravnega odbora, predsedniki/ce regijskih strokovnih društev in stro-
kovnih sekcij, člani njihovih upravnih in izvršnih odborov, člani Častnega
razsodišča 1. in 2. stopnje, člani Nadzornega odbora, stalne in začasne
delovne skupine, komisije in druga telesa, uredništvi Obzornika zdrav-
stvene nege in Utripa.

Med funkcionarje sodijo tudi vsi člani, ki jih Zbornica – Zveza imenuje
za predstavljanje stroke in/ali organizacije oziroma za specifične delovne
naloge v ali izven organizacije (na ministrstvih, NIJZ, ZZZS, RSKZN, izven
države v strokovnih in drugih združenjih in drugje). Funkcionarji
Zbornice – Zveze so odgovorni in zavezani lastnemu članstvu, kolegi-
cam in kolegom, ki jih predstavljajo, in organom Zbornice – Zveze
(Skupščina, Upravni odbor, predsednik, podpredsednik, drugi).
Odgovorni so stroki, zgodovinskemu izročilu organizacije in strokovni ter
splošni javnosti. 

Funkcionarji s svojim delovanjem, z odnosom do članstva, do so-
delavcev in do organizacije, ki ji pripadajo, s svojimi formalnimi in ne-
formalnimi odločitvami, mnenji ter prepričanji, z vsebino svojega dela, z
aktivnim prenosom in pretokom informacij, s promocijo in z vodenjem
skupin/e, področja, ki jim je zaupano, pomembno vplivajo na Zbornico
– Zvezo kot celoto. S tem neposredno prispevajo k njenemu delovanju
in nadaljnjemu razvoju. 

Namen dokumenta »Kodeks delovanja funkcionarjev Zbornice –
Zveze« je opisati standarde ravnanja in delovanja funkcionarjev Zbornice
– Zveze. Ob nastopu funkcije funkcionar Zbornice – Zveze podpiše izja-
vo, da je seznanjen z dokumentom in sprejema napotke za svoje delova-
nje. Ob imenovanju in prevzemu določene naloge se seznani s podro-
bno predstavitvijo delovanja in  zastopanja Zbornice- Zveze.

Upravni odbor Zbornice – Zveze glede na morebitno neupoštevanje
vsebine dokumenta funkcionarjem Zbornice – Zveze posreduje pripo-
ročila ter navodila za ustrezno ravnanje. 



ODNOS DO ČLANOV ZBORNICE – ZVEZE IN DO STROKE
Funkcionarji Zbornice – Zveze delujejo profesionalno in dobrona-
merno v korist celotnega članstva in stroke.

Prizadevajo si zaznavati potrebe, pobude, želje članic in članov in
za pravočasno odzivanje nanje. 

V skladu s pravnimi in drugimi akti Zbornice – Zveze zagotavljajo
članstvu pomoč in podporo pri uveljavljanju in zaščiti njihovih pravic,
interesov in skrbijo za njihovo obveščenost o delovanju Zbornice –
Zveze.

Spoštujejo dosežke stroke, jo razvijajo, promovirajo (nova) znanja, de-
lujejo po sodobnih strokovnih usmeritvah, opirajoč se na znanstvena do-
gnanja (evidence based) v skladu s poklicnim kodeksom in drugimi po-
membnimi dokumenti.  

Spoštujejo sodelavce in druge člane organizacije
Pri izvajanju nalog, ki jih opravljajo, in pri sprejemanju svojih odločitev

spoštujejo vsakega posameznika oz. skupino, s katero sodelujejo.
Čeprav lahko pri delu prihaja do nasprotij interesov ali različnih pogle-
dov na isto zadevo, razumejo, da ima vsak pravico do izražanja lastne-
ga mnenja, do dostojanstva, osebne integritete in zasebnosti, ne-
glede na izobrazbo, položaj v Zbornici – Zvezi ali na delovnem mestu,
starost, spol, raso, spolno usmerjenost, narodnost, veroizpoved in druge
osebne okoliščine.

Skrbijo za strokovno, karierno in osebnostno rast članstva in bliž-
njih sodelavcev

Cenijo vse sodelavce, njihov trud in čas. V okviru svojih pristojnosti ter
realnih možnosti si prizadevajo za njihovo strokovno, karierno in osebno
rast. Če so v vlogi vodje, sodelavce usmerjajo tako, da se bodo razvijali v
samostojne in cenjene osebe, ki želijo aktivno sodelovati v Zbornici -
Zvezi in širiti njeno pozitivno podobo v svoja delovna in druga okolja.
Tako hkrati spodbujajo včlanjevanje novih članic in članov. 

Funkcionarji Zbornice – Zveze krepijo medsebojno solidarnost in si v
primeru stisk nudijo podporo in pomoč.
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ODNOS DO ORGANIZACIJE
Funkcionarji si prizadevajo delovati za uresničevanje ciljev, poslan-
stva in vsakoletnih načrtov dela Zbornice – Zveze, znotraj te pa skupine,
ki jo kot funkcionarji predstavljajo.

Prizadevajo si za uspešno, korektno, pravočasno, optimalno
izvajanje nalog in s tem za nenehen razvoj Zbornice – Zveze. Interese
organizacije in delovnega mesta smiselno ločujejo in jih čim bolj
optimalno usklajujejo. Kot funkcionarji Zbornice – Zveze se v tej
vlogi tudi predstavljajo. Prizadevajo si za odprto, asertivno
komunikacijo, dobre medosebne odnose in delovne rezultate, za
pošteno delo, ki omogoča tudi finančno vzdržnost področja, ki ga
pokrivajo in s tem vzdržnost organizacije same. 

Sproti se seznanjajo z novostmi v organizaciji, še posebej na področ-
jih, za katera so neposredno odgovorni, in z njimi seznanjajo članstvo v
okviru svojih pristojnosti. Sledijo usmeritvam vodstva Zbornice – Zveze,
dolžni so spremljati ključne informacije in novosti (npr. v Utripu in na
spletnih straneh) in se udeležujejo aktivnosti in dogodkov, ki jih pripra-
vlja Zbornica - Zveza. 

Krepijo pozitivno podobo zastopanih poklicnih skupin in organi-
zacije same ter prispevajo k izgrajevanju organizacijske kulture. 

Ena temeljnih nalog funkcionarjev Zbornice – Zveze je skrb za prepo-
znavnost in dobro ime organizacije. Zavedajo se, da je njihovo delo na-
menjeno organizaciji tako v vsebinskem kot organizacijskem in simbol-
nem smislu. Spoštujejo pravne akte (statut, pravilnike, kodekse, drugo) in
celostno podobo Zbornice – Zveze. To je še posebej pomembno, ko
predstavljajo organizacijo navzven (npr. dosledna uporaba logotipa/ov,
ustreznih tiskovin ipd.).  

Svoja področja delovanja kontinuirano usklajujejo z usmeritvami
Zbornice – Zveze. Upoštevajo pravne akte organizacije, varujejo podat-
ke ter strokovno in poslovno integriteto organizacije. Delujejo v skladu s
sprejetimi vrednotami, vizijo, poslanstvom in načrti organizacije; v skla-
du z njenimi navodili, pravnimi akti, etičnimi kodeksi ter drugimi doku-
menti, ki organizacijo ohranjajo in razvijajo kot sodobno obliko združe-
vanja, odprto za pobude in razvoj.

Upoštevajo statutarno določilo, da organizacijo predstavlja njeno vod-
stvo oz. zakoniti zastopnik/ica. To velja še posebej v primerih sodelova-
nja z državnimi institucijami (ministrstva, ZZZS, NIJZ, zavodi, drugo), pri
sklepanju dogovorov ali pogodb z institucijami izven Zbornice – Zveze in
pri komunikaciji z mediji. V situacijah, ko se morajo izrekati v imenu or-
ganizacije oz. področja, za katerega so odgovorni, lastne poglede ter sta-
lišča kontinuirano usklajujejo s stališči organov oz. vodstva Zbornice –
Zveze in jih skupaj pisno oblikujejo. 



NAČELA KODEKSA ETIKE 
v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije 

NAČELO I
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe skrbijo za
ohranitev življenja in zdravja ljudi. Svoje delo so
dolžni opravljati humano, strokovno, kakovostno,
varno, sočutno, odgovorno, vestno ter v odnosu do
pacienta spoštovati njegove potrebe, vrednote in
prepričanja.

NAČELO II
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo
pravico pacienta do izbire in odločanja.

NAČELO III
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe spoštujejo
dostojanstvo in zasebnost pacienta v vseh stanjih
zdravja, bolezni, ob umiranju ter po smrti.

NAČELO IV
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe v okviru svojih
pristojnosti nudijo pacientu kompetentno
zdravstveno nego in oskrbo.

NAČELO V
Delovanje izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe
temelji na odločitvah v korist pacienta.

NAČELO VI
Izvajalce zdravstvene nege in oskrbe zavezuje
poklicna molčečnost.

NAČELO VII
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe pri opravljanju
raziskovalnega dela spoštujejo pravice raziskovancev
in etične smernice v raziskovalnem delu.

NAČELO VIII
Zdravstvena obravnava pacienta predstavlja skupno
prizadevanje strokovnjakov različnih zdravstvenih
poklicev: izvajalci zdravstvene nege in oskrbe cenijo
lastno poklicno pripadnost ter priznavajo in
spoštujejo delo svojih sodelavcev. 

NAČELO IX
Izvajalci zdravstvene nege in oskrbe ravnajo v
skladu z usmeritvami, ki zagotavljajo boljše zdravje
in razvoj zdravstva.

NAČELO X
Stanovske organizacije izvajalcev zdravstvene nege
in oskrbe sprejemajo odgovornost za upoštevanje in
razvijanje etičnih načel v zdravstveni negi in oskrbi.

NAČELA KODEKSA ETIKE
za babice Slovenije

NAČELO I
Babica pri svojem delu spoštuje in zagovarja
temeljne človekove pravice, pravice matere, otroka
in družine.

NAČELO II
Babica spoštuje pravico ženske do izbire in
odločanja.

NAČELO III
Babica spoštuje zasebnost in dostojanstvo ženske,
otroka in družine. Pri tem jo zavezuje poklicna
molčečnost.

NAČELO IV
Babica je v okviru svojih poklicnih pristojnosti
samostojna. Dolžna je izvajati kakovostno in varno
babiško nego, utemeljeno na raziskavah, ter je za to
moralno, etično, strokovno in pravno odgovorna.

NAČELO V
Babica deluje zdravstveno-vzgojno in promovira
zdravje.

NAČELO VI
Babica se zaveda medsebojne odvisnosti na
strokovnem področju in sodeluje z drugimi
strokovnjaki.

NAČELO VII
Babica si prizadeva za vseživljenjsko izobraževanje,
za širitev strokovnega znanja in za raziskovalno
delo.

ODNOS DO DRUŽBE IN OKOLJA
Odgovorni so za varovanje okolja v najširšem smislu. Prizadevajo si
za zdravo okolje, spoštovanje narave in trajnostni razvoj družbe. V okvi-
ru svojih kompetenc delujejo zdravstvenovzgojno in se aktivno vključu-
jejo v politiko razvoja zdravstvenega varstva. Odgovorno sobivajo z dru-
gimi, spodbujajo okolju prijazen in zdrav življenjski slog, ob racionalni ra-
bi vseh virov, ki so jim na voljo.

ODGOVORNOST DO SAMEGA SEBE 
Funkcionarji Zbornice - Zveze si prizadevajo za lastno izobraževanje in
usposabljanje na svojem strokovnem področju ter na področjih, za kate-
ra ocenjujejo, da jim bodo v pomoč pri delu v Zbornici – Zvezi.

Aktivno iščejo ravnotežje med različnimi zahtevami okolja, delovnega
mesta ter organizacije. Skrbijo zase v skladu s svojimi potrebami po po-
čitku, gibanju, razvedrilu, lastnem osebnostnem razvoju in ustvarjalno-
sti. Skrbijo za svoje zdravje in čilost. 

Darinka Klemenc
Predsednica Zbornice – Zveze

Ljubljana, januar 2016
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