Na podlagi Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 – uradno prečiščeno besedilo in 21/18
– ZNOrg) in Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16
– ZdZPZD, 64/17 in 1/19 – odl. US) je skupščina Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Zbornica – Zveza) na 32. seji dne 22. 3. 2019 sprejela
dopolnitve in čistopis

STATUTA
ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE –
ZVEZE STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC
IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica – Zveza) je
prostovoljno, samostojno, nestrankarsko, strokovno in poklicno združenje članov, ki jo
sestavljajo regijska strokovna društva s področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe in
aktiv, ki ga sestavljajo medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarji-negovalci ter
polnoletni dijaki in študentje zdravstvene nege in babištva, ki niso člani strokovnih društev –
fizične osebe. Za uresničevanje interesov ožjih strokovnih področij Zbornica  Zveza
ustanavlja strokovne sekcije.
Za javnost delovanja Zbornice  Zveze je odgovoren predsednik Zbornice  Zveze.

2. člen
Zbornica – Zveza je pravna oseba zasebnega prava s sedežem v Ljubljani, na naslovu: Ob
železnici 30 a. Je pravna naslednica Zveze društev medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov Slovenije, katerih predhodnica je Organizacija absolventk šole za sestre v Ljubljani,
ki je bila ustanovljena 27. novembra 1927 v Ljubljani.
Delovanje Zbornice – Zveza je javno. Svoje članstvo obvešča s pravico vpogleda v zapisnike
organov Zbornice – Zveze, preko informativnega biltena Zbornice – Zveze, preko spletne strani
Zbornice  Zveze in preko sredstev javnega obveščanja. Širšo javnost o svojem delu obvešča
tako, da so seje javne, da organizira novinarske konference in da na svoje seje vabi
predstavnike zainteresiranih javnosti.
Žig je okrogle oblike. Na obodu je ime organizacije. V sredini je lik ženske s svetilko, ki jo drži
v roki nad glavo.
Slovenski naziv je: »Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih
društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije«  skrajšano
»Zbornica – Zveza«.
Angleški naziv: »Nurses and Midwives Association of Slovenia«.
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II. POSLANSTVO, NAMEN IN CILJI
3. člen
Zbornica  Zveza ohranja in krepi vlogo in pomen dejavnosti, poklica ter podobe izvajalcev
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v slovenskem in mednarodnem prostoru z namenom
ohranjanja in zagotavljanja statusa ter ugleda pripadnikov poklicev v zdravstveni in babiški
negi ter oskrbi.
III. NALOGE
4. člen
Za doseganje ciljev Zbornica-Zveza izvaja naslednje naloge:
1. ščiti in zastopa poklicne in strokovne interese članov,
2. skrbi za razvoj in delovanje stroke zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v R Sloveniji,
3. sodeluje pri oblikovanju in usmerjanju zdravstvene politike v R Sloveniji ter se v ta namen
povezuje z ustreznimi institucijami,
4. sodeluje z državnimi organi, izobraževalnimi institucijami, z Zdravstvenim svetom in z
Razširjenim strokovnim kolegijem za zdravstveno nego pri ministrstvu, pristojnem za
zdravje, z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter drugimi za zagotavljanje
razmer za učinkovito in uspešno delovanje medicinskih sester, babic, zdravstvenih
tehnikov in bolničarjev-negovalcev,
5. sprejema, obravnava, rešuje in odgovarja na pobude in izkazane interese članov ZborniceZveze,
6. sodeluje pri pripravi zakonov in predpisov s področja zdravstvene in babiške nege ter
oskrbe, zdravstvenega varstva, regulativov v zdravstveni dejavnosti ter drugih interesnih
področij,
7. organizira, usklajuje in usmerja strokovna in druga izobraževanja, izpopolnjevanja ter
usposabljanja medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev
ter se v ta namen povezuje z ustreznimi strokovnimi institucijami,
8. sodeluje z ministrstvom, pristojnim za zdravje, ministrstvom, pristojnim za izobraževanje,
srednjimi in visokimi zdravstvenimi šolami, fakultetami in drugimi organizacijami pri
načrtovanju, oblikovanju, spremljanju in posodabljanju dodiplomskega in podiplomskega
študija zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
9. oblikuje programe pripravništva in nadzira njihovo izvajanje v skladu z zakonom,
10. spodbuja in usmerja medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike in bolničarjenegovalce k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju,
11. organizira in izvaja strokovno svetovanje za področje zdravstvene in babiške nege ter
oskrbe,
12. daje mnenja za izdajo dovoljenja za zasebno in samostojno opravljanje dela medicinskih
sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev na področju zdravstvene in
babiške nege ter oskrbe v skladu z zakonom,
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13. daje mnenja za dodelitev koncesij na področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe v
skladu z zakonom,
14. oblikuje in sprejema dopolnitve Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in
Kodeksa etike za babice Slovenije,
15. ugotavlja in ukrepa pri kršitvah Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije,
Kodeksa etike za babice Slovenije, statuta Zbornice – Zveze ter ob drugih kršitvah, ki se
nanašajo na izvajanje zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
16. spremlja delovanje dela strokovnih društev ter razvija njihovo sodelovanje,
17. ustanavlja in ukinja strokovne sekcije ter koordinira in spremlja njihovo delovanje,
18. vodi register članov Zbornice  Zveze in zanje izdaja članske izkaznice,
19. zbira podatke, ki so pomembni za oceno delovanja in strateško načrtovanje zdravstvene
in babiške nege ter oskrbe in so v interesu medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov
in bolničarjev-negovalcev,
20. spremlja kadrovsko politiko in sodeluje pri načrtovanju potreb po zaposlovanju medicinskih
sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjev-negovalcev v R Sloveniji,
21. spremlja, obravnava in skupaj s sindikati rešuje problematiko delovnih razmer in
vrednotenja dela medicinskih sester, babic, zdravstvenih tehnikov in bolničarjevnegovalcev ter se v ta namen povezuje z drugimi organizacijami,
22. podpira delo prostovoljcev,
23. nudi pravno pomoč in zaščito poklicnih interesov medicinskih sester, babic, zdravstvenih
tehnikov in bolničarjev-negovalcev,
24. sodeluje z mednarodnimi organizacijami,
25. spodbuja razvojno, raziskovalno in znanstveno delo v zdravstveni in babiški negi ter oskrbi,
26. izdaja strokovno revijo Obzornik zdravstvene nege, informativni bilten Utrip ter druge
publikacije,
27. sodeluje pri ohranjanju in razvijanju kulturne in zgodovinske dediščine zdravstvene in
babiške nege ter oskrbe,
28. podeljuje priznanja.
5. člen
Registrirane dejavnosti Zbornice  Zveze v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti so:
Glavna dejavnost:
S/94.120
Dejavnost strokovnih združenj
Dodatne dejavnosti, ki se opravljajo kot pridobitne:
J58.110 Izdajanje knjig
J58.140 Izdajanje revij in druge periodike
J58.190 Drugo založništvo
J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
J63.990 Drugo informiranje
L68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
N82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
N82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
P85.590
Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
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P85.600
Q86.909
Q88.999

Pomožne dejavnosti za izobraževanje
Druge zdravstvene dejavnosti
Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve
IV. IZVAJANJE JAVNIH POOBLASTIL

6. člen
Zbornica – Zveza, ki ji minister, pristojen za zdravje, z odločbo podeli pooblastilo, lahko
opravlja kot javno pooblastilo naslednje naloge:
.
vodi register izvajalcev dejavnosti zdravstvene in babiške nege,
.
izdaja potrdila o vpisu in izbrisu iz registra za zasebne izvajalce zdravstvene in
babiške nege,
.
izvaja strokovni nadzor s svetovanjem,
.
izdaja, podaljšuje in odvzema licence izvajalcem zdravstvene in babiške nege,
.
načrtuje specializacije in specialistične izpite,
.
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, izdaja pravilnike, s katerimi podrobneje
ureja področja, na katerem izvaja naloge javnega pooblastila,
.
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje, določa tarife za izvajalce.
V. ČLANSTVO
7. člen
Zbornico  Zvezo sestavljajo regijska strokovna društva in aktiv fizičnih članov. Člani regijskih
strokovnih društev in aktiva fizičnih članov so tudi člani Zbornice  Zveze.
V aktiv fizičnih članov se povezujejo fizične osebe, ki opravljajo svoj poklic v dejavnosti
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe in niso člani regijskih strokovnih društev.
Sklep o pristopu novega strokovnega društva sprejme skupščina Zbornice  Zveze.
Članstvo je čast za vse medicinske sestre, babice, zdravstvene tehnike in bolničarje-negovalce
v R Sloveniji in izraža poklicno in stanovsko pripadnost ter solidarnost med izvajalci
zdravstvene in babiške nege ter oskrbe.
Upravni odbor Zbornice – Zveze posamezniku, ki ni izvajalec zdravstvene ali babiške nege ali
oskrbe, podeli naziv častnega člana za pomemben prispevek na področju zdravstvene ali
babiške nege oz. za pomemben prispevek pri uresničevanju nalog Zbornice – Zveze. Častni
član nima statusa člana v smislu zakona o društvih ter nima obveznosti in ne nosi drugih pravic,
ki jih določa ta statut. Namen in pogoje ureja posebni pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor.
8. člen
Člani imajo pravice:
.
sodelovati preko svojih predstavnikov ali neposredno v organih Zbornice – Zveze,
.
sodelovati v Zbornici – Zvezi pri uresničevanju poklicnih interesov iz 3. člena tega
statuta,
.
sodelovati na strokovnih izpopolnjevanjih in drugih srečanjih Zbornice – Zveze,
.
voliti in imenovati ter biti voljeni in imenovani v organe Zbornice – Zveze,
.
odločati o zadevah, ki so pomembne za zdravstveno in babiško nego ter oskrbo kot
stroko ter o zadevah, ki so pomembne za dvig kakovosti zdravstvenega varstva,
.
postavljati pobude in vprašanja organom in telesom Zbornice – Zveze in nanje dobiti
odgovore,
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.

prejemati informativni bilten Zbornice – Zveze.
9. člen

Člani imajo dolžnosti:
.
spoštovati sklepe in akte, ki jih sprejmejo organi Zbornice – Zveze,
.
upoštevati in širiti, poslanstvo Zbornice  Zveze,
.
redno plačevati članarino,
.
redno obveščati Zbornico – Zvezo o spremembah vseh podatkov, ki so potrebni za
vodenje registra članstva.
10. člen
Članstvo regijskemu strokovnemu društvu preneha:
.
zaradi izstopa regijskega strokovnega društva iz Zbornice  Zveze na podlagi sklepa
najvišjega organa društva,
.
zaradi izbrisa iz registra društev ali zaradi izključitve društva, ki deluje v nasprotju s
statutom Zbornice  Zveze ali v nasprotju z interesi Zbornice  Zveze.
Članstvo fizični osebi preneha:
.
na podlagi pisne izjave, da izstopa,
.
če eno leto ne plača članarine in je ne plača tudi po opominu,
.
z izključitvijo, če ne deluje v skladu s tem statutom, če krši Kodeks etike v zdravstveni
negi in oskrbi Slovenije, Kodeks etike za babice Slovenije, če s svojim ravnanjem škoduje delu
in ugledu Zbornice  Zveze,
.
s smrtjo.
VI. ORGANI IN DELOVNA TELESA ZBORNICE–ZVEZE
11. člen
Organi Zbornice – Zveze so:
.
skupščina,
.
predsednik,
.
podpredsednik,
.
upravni odbor,
.
odbor regijskih strokovnih društev,
.
odbor strokovnih sekcij,
.
častno razsodišče,
.
nadzorni odbor.
Delovna telesa Zbornice – Zveze so:
.
stalne in občasne komisije,
.
stalne in občasne delovne skupine.
Izvršilni organi Zbornice – Zveze so:
.
izvršni direktor,
.
strokovne službe.
SKUPŠČINA
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12. člen
Skupščina je najvišji organ Zbornice – Zveze. Skupščino vodi delovno predsedstvo.
Naloge skupščine so:
.
sprejem statuta ter sprejem sprememb statuta,
.
sprejem Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije in Kodeksa etike za
babice Slovenije ter sprejem sprememb kodeksa,
.
sprejem pravilnika o organizaciji in delovanju častnega razsodišča,
.
sprejem odločitev o strateško pomembnih zadevah za organizacijo in stroko,
.
sprejem programa dela in finančnega načrta,
.
sprejem letnega poročila in zaključnega računa,
.
volitve, imenovanja in razrešitve organov,
.
ustanavljanje in ukinjanje strokovnih sekcij,
.
sprejem pravilnika o volitvah in imenovanjih,
.
sprejem drugih splošnih aktov
.
sprejme sklep o prenehanju Zbornice – Zveze in sklep o prenosu preostalega
premoženja Zbornice – Zveze.
13. 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.
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 cela števila 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.
Dva poslanca izvoli aktiv fizičnih članov.

14. člen
Skupščina je sklepčna, če je prisotna večina (eden več kot polovica) poslancev skupščine.
Skupščina Zbornice – Zveze sprejema odločitve z večino glasov prisotnih poslancev
skupščine, razen če je to v statutu drugače določeno.
15. člen
Seje skupščine so redne in izredne. Sejo skupščine skliče predsednik Zbornice – Zveze.
Skupščina deluje po poslovniku.
Skupščina zaseda redno najmanj enkrat letno. Vsak poslanec skupščine mora prejeti vabilo in
gradivo za zasedanje skupščine najmanj 14 dni pred zasedanjem skupščine.
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Izredno skupščino skliče predsednik Zbornice – Zveze na lastno pobudo, na zahtevo
upravnega odbora, nadzornega odbora ali na pisno pobudo najmanj 10 (deset) odstotkov vseh
članov Zbornice  Zveze.
Predsednik Zbornice – Zveze mora sklicati izredno skupščino najkasneje v 30 (tridesetih) dneh
po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo skupščino predlagatelji sami.
PREDSEDNIK
16. člen
Predsednika Zbornice – Zveze voli skupščina na neposrednih tajnih volitvah. Za predsednika
lahko kandidira vsak član, ki ustreza pogojem razpisa, ki jih opredeljuje pravilnik o volitvah in
imenovanjih.
Izvoljen je kandidat, ki je na volitvah prejel večino glasov prisotnih poslancev skupščine. Če
več kandidatov prejme enako število glasov, je treba volitve ponavljati do izvolitve.
Mandat predsednika traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.
Funkcijo lahko opravlja tudi profesionalno. Če predsednik Zbornice – Zveze opravlja funkcijo
profesionalno, individualno pogodbo o zaposlitvi z njim v imenu Zbornice – Zveze sklene
predsednik nadzornega odbora.
17. člen
Predsednik predstavlja in zastopa Zbornico – Zvezo. Usmerja aktivnosti za realizacijo
programa in doseganje ciljev.
V ta namen predsednik:
.
vodi delo upravnega odbora,
.
podpisuje vse akte, ki jih sprejema skupščina in drugi organi Zbornice – Zveze,
.
podpisuje pogodbe, ki jih sklepa Zbornica – Zveza,
.
predstavlja delovanje Zbornice – Zveze v javnosti,
.
poroča skupščini o realizaciji programov in doseganju ciljev ter predlaga program dela
in finančni načrt,
.
opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti skupščina.
V njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu ga nadomešča podpredsednik Zbornice –
Zveze.
PODPREDSEDNIK
18. člen
Za podpredsednika lahko kandidira vsak član, ki ustreza pogojem razpisa, ki jih opredeljuje
pravilnik o volitvah in imenovanjih.
Izvoljen je kandidat, ki je na volitvah prejel večino glasov prisotnih poslancev skupščine. Če
več kandidatov prejme enako število glasov, je treba volitve ponavljati do izvolitve.
Mandat podpredsednika traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovne izvolitve.
19. člen
Naloge podpredsednika so:
.
skupaj s predsednikom skrbi za izvajanje programa in doseganje ciljev Zbornice 
Zveze,
.
nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu,
.
opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik in/ali upravni odbor.
7

UPRAVNI ODBOR
20. člen
Zbornica – Zveza ima upravni odbor, ki deluje v sestavi 10 (deset) članov, ki so:
.
predsednik,
.
podpredsednik,
.
koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev,
.
koordinator dejavnosti strokovnih sekcij,
.
pet članov upravnega odbora,
.
izvršni direktor Zbornice  Zveze.
Odbor regijskih strokovnih društev izvoli izmed svojih članov enega člana upravnega odbora.
Mandat člana je 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Odbor strokovnih sekcij izvoli izmed svojih članov enega člana upravnega odbora. Mandat
člana je 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Enega člana upravnega odbora Zbornice  Zveze imenuje najštevilčnejše regijsko strokovno
društvo. Mandat člana je 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Enega člana upravnega odbora Zbornice  Zveze imenuje strokovna sekcija medicinskih
sester  babic. Mandat člana je 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Enega člana upravnega odbora Zbornice  Zveze, ki predstavlja zdravstvene tehnike imenuje
upravni odbor Zbornice  Zveze, izmed obrazloženih predlogov odbora regijskih strokovnih
društev, odbora strokovnih sekcij in aktiva fizičnih članov. Mandat člana je 4 (štiri) leta z
možnostjo enkratne ponovitve.
Izvršni direktor Zbornice – Zveze nima pravice glasovanja.
21. člen
Upravni odbor je organ, ki vodi delo Zbornice – Zveze v času med dvema skupščinama.
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik Zbornice – Zveze, v njegovi odsotnosti pa
podpredsednik Zbornice  Zveze.
Na seje upravnega odbora so vabljeni: predsednik častnega razsodišča, predsedniki stalnih in
občasnih komisij ter delovnih skupin, ko ta obravnava aktualnosti z njihovega področja in drugi.
Upravni odbor deluje po sprejetem poslovniku.
22. člen
Naloge upravnega odbora so:
.
izvaja sklepe skupščine,
.
pripravlja gradivo, analize in predloge sklepov za skupščino,
.
izvaja finančni načrt in poroča skupščini o poslovanju ter sprejema določitve o
medletni spremembi finančnega načrta,
.
imenuje izvršnega direktorja,
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.
obravnava in odgovarja na pobude članov Zbornice  Zveze, odbora regijskih
strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij ter komisij in delovnih skupin,
.
predlaga kandidate za imenovanje članov nadzornega odbora, častnega razsodišča
in statutarne komisije,
.
imenuje komisije in delovne skupine, jim določi vsebino in program dela; pri tem
upošteva strokovni in regijski interes,
.
sprejema pravilnike potrebne za izvajanje javnih pooblastil,
.
sprejema pravilnike in potrjuje poslovnike, kolikor jih ne sprejema in potrjuje
skupščina Zbornice  Zveze,
.
sklepa pogodbe o zaposlitvi ter druge pogodbe,
.
imenuje odgovorne urednike strokovnih in informativnih publikacij ter na predlog
odgovornih urednikov potrjuje člane uredniških odborov,
.
imenuje vodjo Centra za strokovni, karierni in osebnostni razvoj in potrjuje
koordinatorje področij ter člane centra,
.
določa uredniško politiko strokovnih in informativnih publikacij,
.
skupščini predlaga ukinitev strokovne sekcije,
.
odloča o nagradah in drugih prejemkih funkcionarjev, članov organov, delovnih teles,
komisij in skupin ter imenovanih in delegiranih članov zunaj Zbornice – Zveze,
.
odloča o plačilu mednarodnih članarin Zbornice – Zveze,
.
opravlja druge naloge v skladu z akti Zbornice – Zveze.
23. člen
Upravni odbor sprejema odločitve z večino glasov vseh članov.
Predsednik Zbornice – Zveze ima pravico vložiti veto na sprejeto odločitev. O odločitvi, za
katero je podan veto, sklepa upravni odbor na naslednji seji.
KOORDINATORJI DEJAVNOSTI
24. člen
Zbornica  Zveza ima dva koordinatorja dejavnosti: koordinatorja dejavnosti regijskih
strokovnih društev in koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij.
25. člen
Koordinatorja dejavnosti regijskih strokovnih društev izvoli odbor regijskih strokovnih društev
izmed svojih članov. Mandat koordinatorja je 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Naloge koordinatorja regijskih strokovnih društev so:
.
sklicuje in vodi odbor regijskih strokovnih društev,
.
zastopa interese regijskih strokovnih društev v upravnem odboru,
.
skrbi za izvajanje strategije delovanja odbora regijskih strokovnih društev,
.
spremlja delovanje posameznih regijskih strokovnih društev,
.
usklajuje delovanje regijskih strokovnih društev s politiko Zbornice  Zveze.
26. člen
Koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij izvoli odbor strokovnih sekcij izmed svojih članov.
Mandat koordinatorja je 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Naloge koordinatorja strokovnih sekcij so:
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.
.
.
.
.

sklicuje in vodi odbor strokovnih sekcij,
zastopa interese strokovnih sekcij v upravnem odboru,
skrbi za izvajanje strategije delovanja strokovnih sekcij,
spremlja delovanje posameznih strokovnih sekcij,
usklajuje delovanje strokovnih sekcij s politiko Zbornice  Zveze.

27. člen
Član upravnega odbora, ki ga imenuje odbor regijskih strokovnih društev, član upravnega
odbora, ki ga imenuje najštevilnejše regijsko strokovno društvo, član upravnega odbora, ki ga
imenuje odbor strokovnih sekcij, član upravnega odbora, ki ga imenuje strokovna sekcija
medicinskih sester  babic in član upravnega odbora, ki ga imenuje upravni odbor Zbornice 
Zveze, sodelujejo pri delu upravnega odbora, pri izvajanju njegovih nalog in pristojnosti ter v
odsotnosti koordinatorjev izvajajo naloge le-teh.
IZVRŠNI DIREKTOR
28. člen
Izvršni direktor Zbornice-Zveze je izvršilni organ, ki vodi delo strokovnih služb. Odgovoren je
za izvajanje strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih nalog.
Na mesto izvršnega direktorja se lahko prijavi vsakdo, ki ustreza razpisnim pogojem. O
imenovanju sklepa upravni odbor.
29. člen
Naloge izvršnega direktorja so:
.
organizira, vodi in usklajuje delo strokovnih služb Zbornice  Zveze, te naloge
opravlja s posebnim pooblastilom in odgovornostmi, če predsednik Zbornice  Zveze funkcije
ne opravlja poklicno,
.
skrbi za zapisnike sej organov ter za realizacijo njihovih sklepov,
.
v sodelovanju s predsedujočimi pripravlja gradiva za seje organov,
.
oblikuje letno poročilo o delovanju organov in delovnih teles Zbornice – Zveze,
.
izvaja finančno-materialno poslovanje Zbornice – Zveze v višini, za katero ga
pooblasti upravni odbor,
.
druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik Zbornice – Zveze.
ODBOR REGIJSKIH STROKOVNIH DRUŠTEV
30. člen
V okviru Zbornice  Zveze je organiziran odbor regijskih strokovnih društev (ORSD).
Odbor regijskih strokovnih društev Zbornice – Zveze sestavljajo:
.
izvoljeni predsedniki regijskih strokovnih društev,
.
koordinator dejavnosti regijskih strokovnih društev,
.
član upravnega odbora, ki ga imenuje ORSD.
Odbor regijskih strokovnih društev deluje v skladu s pravilnikom o delu odbora regijskih
strokovnih društev. Seje odbora regijskih strokovnih društev sklicuje in vodi koordinator
dejavnosti regijskih strokovnih društev, v njegovi odsotnosti ali po njegovem pooblastilu pa
član upravnega odbora, ki ga imenuje ORSD. Seja je sklepčna, če je prisotnih večina
predsednikov regijskih strokovnih društev ali njihovih pooblaščenih predstavnikov.
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Odbor regijskih strokovnih društev se praviloma sestaja vsaka dva meseca.
31. člen
Naloge odbora regijskih strokovnih društev so:
.
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.
STROKOVNE SEKCIJE
32. člen
Zbornica  Zveza ustanavlja za uresničevanje strokovnih interesov strokovne sekcije.
Strokovne sekcije se lahko ustanovijo na predlog najmanj 50 (petdesetih) članov Zbornice 
Zveze, ki delajo na ožjem strokovnem področju zdravstvene in babiške nege ter oskrbe. Odbor
strokovnih sekcij izda na podlagi predhodne utemeljitve iniciativnega odbora soglasje k
ustanovitvi strokovne sekcije. O ustanovitvi in ukinitvi sklepa skupščina.
Strokovne sekcije delujejo v skladu s pravilnikom o delu strokovnih sekcij. Poslovanje poteka
na skupnem računu Zbornice  Zveze.
Pri nastopanju in predstavljanju strokovna sekcija uporablja naziv in logotip Zbornice  Zveze,
ki mu sledi logotip strokovne sekcije.
ODBOR STROKOVNIH SEKCIJ
33. člen
Odbor strokovnih sekcij (OSS) sestavljajo:
.
izvoljeni predsedniki strokovnih sekcij,
.
izvoljeni koordinator dejavnosti strokovnih sekcij,
.
član upravnega odbora, ki ga imenuje OSS.
Seje sklicuje in vodi koordinator dejavnosti strokovnih sekcij, v njegovi odsotnosti pa član
upravnega odbora, ki ga imenuje OSS. Seja je sklepčna, če je prisotna večina predsednikov
strokovnih sekcij oziroma njihovih pooblaščenih namestnikov. Odbor strokovnih sekcij se
praviloma sestaja vsaka dva meseca.
34. člen
Naloge odbora strokovnih sekcij so:
.
spremlja in koordinira delovanje strokovnih sekcij,
.
sodeluje pri oblikovanju in izdelavi strokovnih smernic, za specialna strokovna
področja zdravstvene in babiške nege ter oskrbe,
.
oblikuje temeljne smernice strokovnega izpopolnjevanja,
.
predlaga strokovnjake s področja zdravstvene in babiške nege za strokovni nadzor s
svetovanjem,
.
sodeluje pri načrtovanju specializacij,
.
sodeluje pri oblikovanju in izdelavi nacionalnih poklicnih kvalifikacij
.
oblikuje pobude za obravnavo na sejah upravnega odbora,
.
sprejema, obravnava in rešuje pobude strokovnih sekcij,
.
na poziv upravnega odbora predlaga kandidate za člane komisij in delovnih skupin.
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AKTIV FIZIČNIH ČLANOV
35. člen
V aktivu fizičnih članov delujejo medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarjinegovalci ter polnoletni dijaki in študentje zdravstvene nege in babištva, ki niso člani regijskih
strokovnih društev, se pa strokovno povezujejo v Zbornico  Zvezo.
Poslovanje aktiva fizičnih članov poteka na skupnem računu Zbornice  Zveze. Pri nastopanju
in predstavljanju aktiv fizičnih članov uporablja naziv in logotip Zbornice  Zveze.
Za svoje delovanje aktiv fizičnih članov pripravi poslovnik, ki ga potrdi upravni odbor Zbornice
 Zveze.
ČASTNO RAZSODIŠČE
36. člen
Častno razsodišče je samostojen in neodvisen organ Zbornice – Zveze. Na zahtevo
predsednika Zbornice  Zveze, na predlog posameznega člana Zbornice  Zveze, na zahtevo
pacienta ali na zahtevo ministrstva, pristojnega za zdravje ali drugih obravnava kršitve
Kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi Slovenije, Kodeksa etike za babice Slovenije in
statuta Zbornice – Zveze ter druge nepravilnosti pri opravljanju dejavnosti zdravstvene in
babiške nege ter oskrbe in o njih razsoja.
Častno razsodišče I. stopnje šteje 5 (pet) članov. 4 (štiri) imenuje skupščina Zbornice – Zveze
na predlog upravnega odbora, 1 (enega) člana imenuje izmed predlogov, ki jih poda strokovna
sekcija medicinskih sester-babic.
Častno razsodišče II. stopnje šteje 4 (štiri) člane. 3 (tri) člane imenuje skupščina Zbornice 
Zveze na predlog upravnega odbora Zbornice  Zveze, 1 (enega) člana imenuje izmed
predlogov, ki jih poda strokovna sekcija medicinskih sester – babic. Člani častnega razsodišča
II. stopnje, ne smejo biti člani častnega razsodišča I. stopnje.
Člani častnega razsodišča I. in II. stopnje ne smejo biti člani drugih organov Zbornice – Zveze.
Mandat članov traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Častno razsodišče I. in II. stopnje deluje v skladu s posebnim pravilnikom, ki ga sprejme
skupščina Zbornice  Zveze.
Enkrat letno je dolžno skupščini podati poročilo.
37. člen
Zoper sklep častnega razsodišča I. stopnje se lahko prizadeti pritoži na častno razsodišče II.
stopnje. Zoper sklep, ki je izdan na II. stopnji, ni pritožbe.
Razsodbe častnega razsodišča I. in II. stopnje so objavljene javno v informativnem glasilu
Zbornice – Zveze.
Predsednika imenujejo člani izmed sebe ločeno na vsaki stopnji častnega razsodišča.
NADZORNI ODBOR
38. člen
Nadzorni odbor nadzira materialno in finančno poslovanje Zbornice – Zveze. Ima predsednika
in 4 (štiri) člane. Izvoljeni so na skupščini, ki so ji neposredno odgovorni. Predsednik
nadzornega odbora je tisti član, ki je na volitvah na skupščini prejel največje število glasov.
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Predsednik in člani nadzornega odbora ne smejo biti člani drugih organov Zbornice – Zveze.
Nadzorni odbor je enkrat letno dolžan skupščini podati poročilo.
Mandat traja štiri leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Nadzorni odbor dela po pravilniku, ki ga sprejme skupščina.
DELOVNA TELESA
39. člen
Na predlog odbora regijskih strokovnih društev, odbora strokovnih sekcij, na pobudo
predsednika ali na lastno pobudo imenuje upravni odbor člane stalnih in občasnih komisij ter
delovne skupine. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Komisije in delovne skupine opravljajo
naloge, ki jim jih določi upravni odbor. Za svoje delovanje pripravijo poslovnike, ki jih potrdi
upravni odbor po predhodnem mnenju statutarne komisije.
Stalne komisije so:
.
komisija za zasebno delo,
.
komisija za licenčno vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj in izobraževanj,
.
komisija za dodeljevanje sredstev iz sklada za izobraževanje,
.
komisija za priznanja,
.
komisija za priznanje specialnih znanj,
.
komisija za etično presojo raziskovanja v zdravstveni in babiški negi
Mandat članov stalnih komisij traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
NACIONALNA KOORDINACIJA
40. člen
Nacionalna koordinacija je posvetovalni organ predsednika Zbornice – Zveze. Sestavljajo jo
predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje, predstavnika ministrstev, pristojnih za
izobraževanje, član Zdravstvenega sveta pri ministrstvu, pristojnem za zdravje, predsedujoči
Razširjenega strokovnega kolegija za zdravstveno nego pri ministrstvu, pristojnem za zdravje,
predsednik Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, podpredsednik Zbornice  Zveze,
koordinator za dejavnost regijskih strokovnih društev, koordinator za dejavnost strokovnih
sekcij, predstavnik Kolaborativnega centra za primarno zdravstveno nego Svetovne
zdravstvene organizacije in drugi, ki jih glede na aktualno problematiko povabi predsednik
Zbornice  Zveze. Seje sklicuje predsednik Zbornice – Zveze.
STATUTARNA KOMISIJA
41. člen
Statutarna komisija je stalno delovno telo, ki tolmači določila statuta in drugih aktov Zbornice
– Zveze ter predlaga skupščini dopolnitve in spremembe statuta Zbornice – Zveze. Statutarna
komisija pripravlja predloge drugih aktov in daje mnenje k predlogom pravilnikov in
poslovnikov. Statutarna komisija šteje 5 (pet) članov, ki jih imenuje skupščina na predlog
upravnega odbora Zbornice  Zveze za dobo štirih let z možnostjo enkratne ponovitve.
Predsednika imenujejo člani izmed sebe.

KONGRES
42. člen
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Kongres je posebna oblika strokovnega dela Zbornice  Zveze, ki sprejema strokovna
priporočila za razvoj stroke zdravstvene in babiške nege.

NACIONALNI CENTER ZA STROKOVNI, KARIERNI IN OSEBNOSTNI RAZVOJ
MEDICINSKIH SESTER IN BABIC
43. člen
Nacionalni center za strokovni, karierni in osebnostni razvoj medicinskih sester in babic (v
nadaljevanju: center SKOR) je organizacijska enota Zbornice – Zveze. Deluje z namenom
razvoja zdravstvene in babiške nege kot strokovne, avtonomne, humane, učinkovite, etične,
varne, pacientom in izvajalcem prijazne znanstvene discipline zdravstvene in babiške nege.
Delovanje nacionalnega centra je predpisano v Pravilniku o delu in organizaciji nacionalnega
centra, ki ga sprejme upravni odbor Zbornice  Zveze.
Vodjo centra SKOR-a, v skladu z razpisnimi pogoji imenuje upravni odbor Zbornice  Zveze
za dobo 4 (štirih) let z možnostjo ponovnega imenovanja. Vodja centra SKOR imenuje
koordinatorje področij, ki mu pomagajo pri uresničevanju ciljev in delovanja nacionalnega
centra. Koordinatorje potrdi upravni odbor.

VII. SPREJEMANJE ODLOČITEV
44. člen
Odločitve organov so sprejete, če je zanje glasovala večina prisotnih članov organa, če ni v
aktu drugače določeno.
Odločitve o statutu in spremembah statuta Zbornice – Zveze, Kodeksu etike v zdravstveni negi
in oskrbi Slovenije in Kodeksu etike za babice Slovenije morajo biti sprejete z absolutno večino
vseh imenovanih članov skupščine.

VOLITVE, IMENOVANJA IN RAZREŠITVE
45. člen
Način volitev in imenovanj ureja Pravilnik o volitvah in imenovanjih, ki ga sprejme skupščina
Zbornice – Zveze.
46. člen
Predsednik in podpredsednik sta izvoljena kot fizični osebi. Razreši ju skupščina na njuno
zahtevo, ali kadar delujejo v nasprotju s statutom in sklepi skupščine in če s svojim ravnanjem
škodujejo delu in ugledu Zbornice – Zveze.
Predlog za razrešitev predsednika podajo upravni odbor, odbor regijskih strokovnih društev,
odbor strokovnih sekcij ali nadzorni odbor.
Predlog za razrešitev podpredsednika poda predsednik Zbornice – Zveze ali upravni odbor.
Predlog za razrešitev koordinatorja, člana upravnega odbora predlaga predsednik Zbornice 
Zveze, upravni odbor ali organ, ki ga je izvolil.
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VIII. FINANCIRANJE
47. člen
Zbornica – Zveza se financira iz:
.
članarine, ki jo plačujejo člani strokovnih društev ter fizične osebe v skladu s sklepom,
ki ga sprejme skupščina Zbornice  Zveze,
.
s prispevki pravnih oseb, ki se določijo s sklepom upravnega odbora,
.
iz naslova materialnih pravic in dejavnosti Zbornice – Zveze,
.
iz proračuna Republike Slovenije za izvajanje javnih pooblastil,
.
iz javnih sredstev,
.
s prispevki donatorjev in podpornih članov,
.
z darili in volili,
.
iz drugih virov.
Polnoletni dijaki, študentje, upokojenci, nezaposleni in člani na porodniškem dopustu plačujejo
mesečni pavšal, ki ga določi upravni odbor v mesecu januarju za tekoče leto.
48. člen
Članarina, ki jo plačujejo člani regijskih strokovnih društev, se deli: 45 % regijskim strokovnim
društvom in se vsakega 25. v mesecu odvede na račune društev; 5 % v sklad za izobraževanje
Zbornice  Zveze in 50 % ostane za delovanje Zbornice  Zveze.
Članarina, ki jo plačujejo fizični člani, se deli: 5 % v sklad za izobraževanje Zbornice  Zveze
in 95 % ostane za delovanje Zbornice  Zveze.
49. člen
Finančno in materialno poslovanje Zbornice  Zveze poteka v skladu s sprejetim pravilnikom
o finančnem poslovanju, finančnim načrtom, in drugimi veljavnimi akti.
Finančno in materialno poslovanje se izkazuje v skladu z zakonodajo in veljavnim
računovodskim standardom.
Zbornica – Zveza ima odprt račun pri pooblaščeni finančni organizaciji.
IX. PRIZNANJA
50. člen
Zbornica – Zveza podeljuje priznanja za dosežke v zdravstveni in babiški negi ter za
prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programov Zbornice – Zveze.
Priznanja Zbornice – Zveze so: priznanje ANGELE BOŠKIN za življenjsko delo, zlati znak,
srebrni znak, priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju, spominska, jubilejna in
druga priznanja.
Namen in pogoje ureja posebni pravilnik, ki ga sprejme upravni odbor.
X. UREDNIŠTVA STROKOVNIH IN INFORMATIVNIH PUBLIKACIJ
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51. člen
Uredništva strokovnih in informativnih publikacij vodijo odgovorni uredniki, ki jih imenuje
upravni odbor.
Mandat traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve.
Uredništva delujejo v skladu s sprejeto uredniško politiko in pravilnikom, ki ga sprejme upravni
odbor.
XI. STROKOVNE SLUŽBE
52. člen
Strokovne službe Zbornice – Zveze izvajajo strokovne, organizacijske, administrativne,
tehnične, računovodske in druge naloge, potrebne za uresničevanje programov Zbornice –
Zveze in naloge, ki izhajajo iz javnih pooblastil.
Delo in sestavo strokovnih služb natančneje določa pravilnik o organizaciji strokovne službe
Zbornice – Zveze.

XII. PREHODNE DOLOČBE
53. člen
Akti Zbornice – Zveze morajo biti usklajeni z določili statuta najkasneje v 12 (dvanajstih)
mesecih po sprejemu sprememb statuta.
54. člen
Ne glede na določilo 47. člena tega statuta, po katerem se Zbornica – Zveza financira iz
članarine, ki jo plačujejo člani strokovnih društev ter fizične osebe v skladu s sklepom, ki ga
sprejme skupščina Zbornice – Zveze, se v prehodnem obdobju do vzpostavitve
informacijskega sistema, Zbornica – Zveza financira iz članarine, ki jo plačujejo člani
strokovnih društev ter fizične osebe v višini 0,6 % od bruto plače ali prejemka.
55. člen
Mandati članov upravnega odbora, koordinatorja dejavnosti regijskih strokovnih društev in
koordinatorja dejavnosti strokovnih sekcij, ki so bili voljeni oz. imenovani po dosedanjih
določilih statuta, se iztečejo po 4 (štirih) letih od njihovega začetka, pri čemer so lahko še
enkrat ponovno voljeni oz. imenovani.
XIII. KONČNE DOLOČBE
56. člen
Statut začne veljati z dnem, ko ga je v prečiščenem besedilu sprejela skupščina Zbornice –
Zveze.
Predsednica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije –
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije
Monika Ažman l. r.
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