Predlog Poslovnika o delu 32. redne Skupščine Zbornice – Zveze z dne 22. 3. 2019
Na podlagi določb Statuta Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je Skupščina Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije dne 22. 3. 2019 sprejela
POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
SLOVENIJE – ZVEZE STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN
ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem poslovnikom se ureja način dela skupščine (v nadaljevanju: skupščina) Zbornice
zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju: Zbornica - Zveza) ter pravice in dolžnosti
članov skupščine.
2. člen
Skupščino Zbornice - Zveze sestavljajo poslanci kot predstavniki vseh članov regijskih
strokovnih društev, strokovnih sekcij in aktiva fizičnih članov. Skupno število poslancev na
skupščini Zbornice - Zveze je 101 (sto ena). Poslanci skupščine Zbornice - Zveze so imenovani
za vsako skupščino posebej, za volitve in imenovanja poslancev kot predstavnikov regijskih
strokovnih društev se uporabljajo pravilniki regijskih strokovnih društev o volitvah in
imenovanjih poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo posamezno regijsko strokovno
društvo.
Delež poslancev posameznega regijskega strokovnega društva med 90 poslanci je enak
deležu števila članov v Zbornici - Zvezi in se ugotavlja na prvi dan v mesecu pred sklicem
skupščine. Deleži poslancev posameznega regijskega strokovnega društva se izračunajo na
dve decimalki. Število se izračuna na celo število, in sicer tako, da se uporabi zaokrožitev
navzdol pri izračunu do 0.5 ter navzgor od izračuna 0.51. Eden od poslancev strokovnih
društev je po funkciji predsednik strokovnega društva.
Devet poslancev izvoli Odbor strokovnih sekcij izmed svojih članov. Eden izmed devetih
poslancev mora biti predstavnik sekcije medicinskih sester – babic. Odbor strokovnih sekcij
(OSS) izvoli na seji OSS osem poslancev. Volitve poslancev OSS se izvedejo tajno na seji
OSS tako, da strokovne službe Zbornice - Zveze pripravijo kandidacijsko listo, na katero se
navedejo vsi predsedniki strokovnih sekcij kot kandidati za poslance. Vsak posamezni
predsednik strokovne sekcije lahko obkroži na kandidacijski listi največ 8 kandidatov za
poslanca. V primeru, da je obkroženih več kandidatov, je volilni list neveljaven. Prvih osem
kandidatov, ki prejmejo največje število glasov, OSS izvoli za poslance skupščine. V primeru,
da ima osmi in vsi nadaljnji kandidati enako število glasov, se izvede žreb izmed njih. Tisti, ki
je izžreban, se imenuje za poslanca skupščine. Devetega poslanca izvoli Sekcija medicinskih
sester in babic na izvršnem odboru sekcije.
Aktiv fizičnih članov izvoli dva poslanca v skladu s 34. členom statuta Zbornice - Zveze. V
primeru, da Aktiv fizičnih članov ne izvoli poslancev, ostanejo poslanska mesta prosta.

3. člen
Skupščina je sklepčna, če je prisotna večina (eden več kot polovica) poslancev skupščine. Če
ob uri sklica skupščina ni sklepčna, sklicatelj prekine zasedanje za pol ure. Po preteku tega
časa skupščina nadaljuje z zasedanjem in veljavno sklepa z večino glasov prisotnih poslancev
skupščine.

4. člen
Delo skupščine je javno, iz zasedanja skupščine se lahko izključi javnost, če takšen sklep
sprejme večina prisotnih članov skupščine.
II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI POSLANCEV
5. člen
Vsak poslanec skupščine mora prejeti vabilo in gradivo za zasedanje skupščine najmanj 14
dni pred zasedanjem skupščine.
6. člen
Poslanci skupščine imajo dolžnost, da se udeležujejo zasedanja skupščine. Poslanec, ki je
zadržan, mora to sporočiti organu, ki ga je izvolil za poslanca. Organ, ki je izvolil poslanca,
lahko predlaga nadomestnega poslanca. V tem primeru se pisno pooblastilo odda verifikacijski
komisiji.
Nadomestni poslanec je lahko oseba, ki je prejela največ glasov za osebami, ki so bile
izvoljene za poslance skupščine.
7. člen
Vsak poslanec skupščine ima pravico predlagati razširitev dnevnega reda. Predlog mora
posredovati sklicatelju skupščine v pisni obliki najmanj sedem dni pred zasedanjem. O
razširitvi dnevnega reda odločajo prisotni poslanci skupščine.
8. člen
Vsak poslanec skupščine ima pravico postaviti vprašanja in dati pobude ali amandma.
Vprašanja, pobude in amandmaje morajo v pisni obliki posredovati sklicatelju skupščine
najmanj sedem dni pred zasedanjem skupščine.
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 tri minute.
III. ZASEDANJE SKUPŠČINE
10. člen
Skupščina zaseda v skladu s Statutom Zbornice - Zveze in tem poslovnikom. Sklic traja, dokler
ni izčrpan celoten dnevni red.
11. člen
Na predlog Upravnega odbora imenujejo poslanci skupščine delovno predsedstvo v sestavi:
predsednika in dva člana, tri člansko verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overovatelja
zapisnika ter v primeru volitev tudi tri člansko volilno komisijo.

12. člen
Zasedanje skupščine vodi delovno predsedstvo skupščine. Predsedujoči je dolžan skrbeti za
pravilnost in legalnost zasedanja skupščine.
13. člen
Predsedujoči lahko prekine zasedanje, če ni zagotovljena skupščinska disciplina, vodi potek
razprave in odločanja ter lahko odvzame besedo razpravljavcu, če njegova razprava odstopa
od vsebine dnevnega reda.
Predsedujoči prekine delo skupščine, če to zahteva najmanj tretjina prisotnih poslancev
skupščine.
14. člen
Za vsako zasedanje skupščine se vodi lista prisotnih, v katero se vpiše vsak poslanec in je
osnova za poročilo verifikacijske komisije.
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.
16. člen
Pred glasovanjem mora predsedujoči predlagati predlog sklepa, tako, da se nanj
odgovori/glasuje z “za“ ali “ proti.”
17. člen
Če je na podlagi razprave potrebno pripraviti predloge sklepov, predsedujoči prekine razpravo,
ki se nadaljuje po predložitvi teh predlogov.
18. člen
Glasovanje na zasedanju Skupščine je javno ali tajno, razen če ni posebej določeno v Statutu
ali drugem aktu. Skupščina lahko z večino glasov odloči, da se o posameznih predlogih glasuje
tajno. Poslanci glasujejo tako, da se opredelijo “za” ali “proti”.
19. člen
Javno se glasuje z glasovalno tablico. Modra pomeni “za”, rdeča “proti”. Tajno se glasuje z
glasovnicami.
20. člen
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih poslancev skupščine, razen če Statut
Zbornice – Zveze ali ta poslovnik ne določata drugače.
21. člen
Skupščina glasuje o predlogu sklepa v celoti, razen če na predlog katerega izmed poslancev
sklene, da se glasuje ločeno po delih ali točkah. V tem primeru se predlagani sklep smiselno
preoblikuje v več posameznih sklepov. Predsedujoči lahko predlaga glasovanje o več sklepih
hkrati, če se ti dotikajo enake vsebine, tako da je za celoten sklop možen odgovor z “za” ali
“proti”.
Predsedujoči po vsakem glasovanju razglasi rezultat odločanja.
22. člen
O poteku zasedanja skupščine se vodi zapisnik. Zapisnikar je odgovoren za oblikovanje in
pravilnosti navedb v zapisniku. Zapisnik podpišejo predsednik delovnega predsedstva,

zapisnikar in overovatelja zapisnika, ki s podpisom potrdijo njegovo veljavnost. Zapisnik se
objavi v informativnem biltenu Utrip in na spletni strani Zbornice - Zveze.

IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Če je potrebna razlaga vsebine posamezne določbe poslovnika med sejo skupščine, poda
razlago te določbe delovno predsedstvo, pri tem se lahko posvetuje s Statutarno komisijo
Zbornice – Zveze.
24. člen
Poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na skupščini.
Z dnem, ko začne veljati ta poslovnik, preneha veljati poslovnik skupščine Zbornice
zdravstvene nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije z dne 23. 3. 2018.

Predsednica Zbornice – Zveze
Monika Ažman, l. r.

