
Na podlagi 6., 9., 10., 12., 19., 23., 24., 26., 29., 30., 39. in 46. člena Statuta 
Zbornice zdravstvene nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije Upravni odbor Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveze strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na svoji 16. seji dne 12. 03. 2009 
sprejel  
 
 

PRAVILNIK O DELU  
ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV  

ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE  NEGE SLOVENIJE-  
ZVEZE STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN 

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen  
S tem pravilnikom se urejata organizacija in način dela Odbora regijskih 
strokovnih društev ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov Odbora  
regijskih strokovnih društev.  

 
2. člen  

Odbor regijskih strokovnih društev (v nadaljnjem besedilu ORSD) sestavljajo: 
- izvoljeni predsedniki regijskih strokovnih društev,  
- koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev,  
- član upravnega odbora, ki ga imenuje ORSD.  

 
3. člen  

ORSD zastopa in predstavlja koordinator dejavnosti regijskih strokovnih 
društev, v njegovi odsotnosti pa član upravnega odbora, ki ga imenuje ORSD. 
 

II. NALOGE ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 
 

4. člen  
Naloge ORSD so v skladu s 30. členom statuta Zbornice-Zveze:  

- spremlja in koordinira delovanje regijskih strokovnih društev,  
- oblikuje pobude za obravnave na sejah upravnega odbora,  
- razpravlja o aktualnostih širšega poklicnega in strokovnega pomena,  
- sprejema, obravnava in rešuje pobude društev in njihovih članov, 
- na poziv upravnega odbora predlaga kandidate za člane komisij in 

delovnih skupin. 
 
Druge naloge ORSD so: 

- spremlja delovanje posameznih regijskih strokovnih društev,  
- koordinira delovanje regijskih strokovnih društev pri doseganju skupnih 

ciljev in izvajanju nalog skupnega pomena za stroko zdravstvene in 
babiške nege in njene izvajalce,  



- sprejema, obravnava in rešuje pobude regijskih strokovnih društev in 
njihovih članov,  

- oblikuje pobude za obravnavo na sejah Upravnega odbora Zbornice-
Zveze,  

- usklajuje in usmerja strokovna in druga izobraževanja, izpopolnjevanja, 
ki jih organizirajo regijska strokovna društva, ter se v ta namen povezuje 
z ustreznimi strokovnimi institucijami,  

- usklajuje aktivnosti regijskih strokovnih društev pri ohranjanju in razvijanju 
kulturne in zgodovinske dediščine zdravstvene in babiške nege in njenih 
izvajalcev,  

- obravnava gradiva, predloge sklepov in usmeritev ter oblikuje pobude 
za obravnavo na sejah Skupščine Zbornice-Zveze,  

- uveljavlja in izvaja naloge, sprejete na Skupščini Zbornice-Zveze,  
- sodeluje pri oblikovanju in usmerjanju strategije delovanja Zbornice-

Zveze pri uveljavljanju interesov stroke zdravstvene in babiške nege in 
njenih izvajalcev,  

- razpravlja o aktualni problematiki širšega strokovnega pomena, še 
posebej pri pripravi zakonov in predpisov s področja zdravstvene in 
babiške  nege in zdravstvenega varstva,  

- sodeluje pri pripravah in izvedbi jubilejnih srečanj medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije,  

 
Sklep o pristopu novega strokovnega društva sprejme skupščina Zbornice-
Zveze v skladu s statutom Zbornice-Zveze. 
 

6. člen  
ORSD ima pravico zastaviti vprašanja organom in delovnim telesom Zbornice-
Zveze. Vprašanje s strani ORSD pisno posreduje koordinator odbora regijskih 
strokovnih društev na organ ali delovno telo Zbornice-Zveze.  
 
Naslovni organ ali delovno telo Zbornice-Zveze je dolžan podati pisni odgovor 
do naslednje seje ORSD.  
 
 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV ORSD 
 

7. člen  
Član ORSD ima pravico in dolžnost sodelovati na sejah ORSD.  

 
8. člen  

Član ORSD ima pravico do prejemanja vabila in gradiv za seje ORSD, 
razprave, replike, pobude in predloga sklepa v posamezni točki dnevnega 
reda sklica ORSD.  
 
Član ORSD lahko predlaga predlog dnevnega reda naslednje seje ORSD. 
Pobudo naslovi sklicatelju seje ORSD. Pobuda mora vsebovati vsebino točke, 
predlagana gradiva ter vabljene k obravnavi.  



9. člen  
Član ORSD ima pravico vpogleda v spise in gradivo, ki se hranijo na sedežu 
Zbornice-Zveze. Vpogled v spise in gradiva, ki vsebujejo podatke osebne 
narave, je dopusten le članom, na katere se ti podatki nanašajo. 
  
Članu ORSD je lahko dopusten vpogled v spise in gradiva, ki vsebujejo 
podatke osebne narave drugih oseb, vendar le z dovoljenjem predsednika 
Zbornice-Zveze in člana, na katerega se ti podatki nanašajo.  

 
10. člen  

Član ORSD je dolžan skrbeti za koordinacijo med društvom, ki ga zastopa in 
Zbornico-Zvezo, izdelati pisno poročilo o delu društva za preteklo leto in ga 
posredovati koordinatorju regijskih strokovnih društev in v tajništvo Zbornice-
Zveze do 20. v mesecu januarju. Oblikovani načrt dela društva za prihodnje 
leto pa do zadnjega dne v mesecu oktobru. 

 
11. člen  

Član ORSD prejema za svoje delovanje nagrado. Višino določi Upravni odbor 
Zbornice-Zveze.  
 
Finančna nagrada se izplačuje za obdobje januar – junij v mesecu septembru 
in za obdobje julij – december v mesecu februarju. 
  

12. člen  
Za neopravičeno odsotnost na seji ORSD se šteje, če član ORSD ne sporoči 
svoje odsotnosti vsaj tri dni pred sejo in ne pošlje pooblaščenega 
predstavnika. 
 

13. člen  
Za neizpolnjevanje nalog, ki so opredeljene v tem pravilniku, se finančna 
nagrada članu ORSD zmanjša v višini, ki jo predlaga koordinator regijskih 
strokovnih društev, potrdi pa Upravni odbor Zbornice-Zveze. 
 
 

IV. SEJE ODBORA REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV 
 

14. člen  
Delo ORSD je javno.  
 
Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če tako zaradi splošnih koristi odloči 
ORSD.  
 

15. člen  
ORSD deluje na rednih, izrednih in korespodenčnih sejah.  
 
OSRD se praviloma sestaja vsaka dva meseca. 



Sklic seje ORSD je obvezen v tekočem mesecu pred sklicem Skupščine 
Zbornice-Zveze.  
 

16. člen  
Sejo ORSD skliče koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev. Vabila na 
sejo morajo biti poslana najkasneje 7 dni pred sklicem. 
  

17. člen  
Izredno sejo lahko skliče koordinator regijskih strokovnih društev na lastno 
pobudo, na pisno zahtevo tretjine članov ORSD, pisno zahtevo Upravnega 
odbora Zbornice-Zveze ali Nadzornega odbora Zbornice-Zveze. 
  
Izredno sejo je koordinator regijskih strokovnih društev dolžan sklicati 
najkasneje mesec dni po prejetju pisne zahteve za sklic. Če je v tem roku ne 
skliče, jo na zahtevo predlagatelja sklica skliče predsednik Zbornice Zveze.  
 
Izredna seja ORSD lahko obravnava in sklepa samo o zadevi, ki je predmet 
sklica.  

 
18. člen  

Član ORSD, ki ne more priti na sejo ORSD, mora o tem in o razlogih obvestiti 
koordinatorja regijskih strokovnih društev najkasneje tri dni pred sklicem seje, 
izjemoma kasneje. Ob upravičeni odsotnosti člana ORSD se seje lahko udeleži 
pooblaščeni predstavnik regijskega strokovnega društva. Predstavnik se izkaže 
s pisnim pooblastilom, ki vsebuje navedbo obsega pooblastila.  

 
19. člen  

Seji ORSD predseduje koordinator regijskih strokovnih društev, v njegovi 
odsotnosti pa član Upravnega odbora Zbornice-Zveze, ki ga je imenoval 
ORSD. Predsedujoči najprej ugotovi sklepčnost ORSD. ORSD lahko veljavno 
sklepa, če je na seji prisotna navadna večina članov ORSD.  

 
20. člen  

ORSD najprej določi dnevni red seje. Posamezne točke dnevnega reda se 
obravnavajo po določenem vrstnem redu. Med sejo lahko ORSD spremeni 
vrstni red posameznih točk dnevnega reda. Obvezni točki dnevnega reda sta 
sprejem zapisnika in poročilo o delu UO Zbornice-Zveze. 
  
Predlagatelj posamezne točke dnevnega reda poda obrazložitev in predlog 
razprave.  

 
21. člen  

Govornik sme govoriti le o vprašanju, ki je na dnevnem redu. Če se govornik 
ne drži dnevnega reda, ga predsedujoči opomni. Če se govornik tudi po 
drugem opominu ne drži dnevnega reda, mu predsedujoči lahko vzame 
besedo.  

 



22. člen  
Če ORSD o zadevi, o kateri je razpravljal, ni končal razprave, ali če ni pogojev 
za odločanje, se odločanje o zadevi prestavi na naslednjo sejo.  

 
23. člen  

Predsedujoči lahko prekine sejo ORSD, če ugotovi, da seja ORSD ni več 
sklepčna. Predsedujoči lahko prekine obravnavo točke, če se želijo člani 
ORSD posvetovati v svojih strokovnih društvih, kadar je potrebno dobiti 
mnenje ali podatke organov Zbornice-Zveze oziroma, če tako sklene ORSD.  
 
 

V. SPREJEMANJE ODLOČITEV 
 

24. člen  
Odločitev ORSD je sprejeta, če je zanjo glasovala večina prisotnih članov 
organa. Pri neodločenem glasovanju se sklepanje preloži na naslednjo sejo. V 
ponovnem neodločenem glasovanju je odločilen glas predsedujočega 
ORSD.  

 
25. člen  

ORSD praviloma odloča z javnim glasovanjem z dvigom rok ali poimenskim 
izrekanjem. O načinu izrekanja se odloči ORSD.  
 
S tajnim glasovanjem ORSD odloča pri kadrovskih vprašanjih (predlog 
evidentiranj, izrekanje podpore kandidatom, itn.) oziroma če tako o 
posameznem vprašanju odloči ORSD.  

 
26. člen  

Pri glasovanju z dvigom rok predsedujoči ugotovi število glasov »za«, »proti« ali 
»vzdržan«. Pri poimenskem izrekanju predsedujoči kliče posameznega člana 
ORSD, ki se izreče z besedo »za«, »proti« ali »vzdržan«, predsedujoči pa zapiše 
njegovo izjavo.  
 

27. člen  
Tajno se glasuje z glasovnicami. Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se 
odloča, in opredelitev »za« ali »proti«. Pri glasovanju o kadrovskih vprašanjih se 
uporabljajo določila Pravilnika o volitvah in imenovanjih v organe Zbornice 
zdravstvene in babiške  nege Slovenije-Zveze strokovnih društev medicinskih 
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.  
 
 

VI. ZAPISNIK SEJE 
 

28. člen  
O delu na seji ORSD se piše zapisnik, za katerega odgovarja predsedujoči. 
Zapisnik na seji ORSD zapisuje izvršni direktor Zbornice-Zveze. 



Zapisnik obsega podatke o udeležbi članov na seji in glavne podatke o delu 
na seji, zlasti o predlogih, o katerih se je razpravljalo z imeni razpravljavcev, ter 
o sklepih in izidih glasovanja. Originalu zapisnika, ki se hrani na sedežu 
Zbornice-Zveze, je potrebno priložiti gradivo, ki je bilo predloženo oziroma 
obravnavano na seji.  

 
29. člen  

Zapisnik mora biti posredovan članom ORSD najkasneje mesec dni po seji.  
 
 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

30. člen  
Sprejem tega pravilnika in njegove spremembe potekajo tako, da ga po 
obravnavi na ORSD ta predloži v mnenje Statutarni komisije Zbornice-Zveze. 
Po pregledu pravilnika Statutarna komisija Zbornice-Zveze le-tega vloži v 
potrditev Upravnemu odboru Zbornice-Zveze.  
 

31. člen  
Določila tega pravilnika tolmači Statutarna komisija Zbornice-Zveze.  
 

32. člen  
Ta pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na Upravnem odboru 
Zbornice-Zveze.  
 

33. člen 
Z dnem veljavnosti tega pravilnika, preneha veljati Poslovnik o delu odbora 
regijskih društev z dne 16. 01. 2002. 
 
 

Predsednica Zbornice-Zveze  
           Darinka Klemenc  

 
 


