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Zadeva: Dopolnjen in spremenjen dnevni red 32. Skupščine Zbornice – Zveze 

  

               Datum: 15. 3. 2019 

Spoštovani,  

 

posredujemo vam dopolnjeni dnevni red 32. Skupščine Zbornice – Zveze, ki bo potekala v petek, 22. 

marca 2019, z začetkom ob 16. uri v Kongresni dvorani Kristalne palače v Ljubljani (2. nadstropje, 

Šmartinska cesta 152). 

 

Na predlog sklicateljice predsednice Zbornice – Zveze Monike Ažman in sklepa Upravnega odbora 

Zbornice – Zveze št. z 464/15K z dne 14. 3. 2019 se dnevni red 32. redne Skupščine Zbornice – Zveze 

dopolni z novo 9. točko dnevnega reda z naslovom »Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke 

zdravstvene nege«, v okviru katere bo Skupščina Zbornice – Zveze na podlagi opravljene razprave 

sprejela ustrezen javni poziv za upoštevanje stroke zdravstvene nege pri odločanju o strokovnih 

vprašanjih in nasprotovanju poskusom administrativnega urejanja strokovnih vprašanj z namenom 

varčevanja v zdravstveni negi. 

 

Do razširitve dnevnega reda je prišlo zaradi odločitve Ministrstva za zdravje z dne 11. marca 2019, da 

ministrstvo samo določi prenovljene kompetence v zdravstveni negi. Ministrstvo za zdravje krši 

določila 38. člena novele Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki pristojnost in nalogo priprave 

dokumenta prenovljenih kompetenc nalaga Zbornici – Zvezi in Razširjenemu strokovnemu kolegiju za 

zdravstveno in babiško nego, ki sta dokument prenovljenih kompetenc že marca 2018 posredovala 

na Ministrstvo za zdravje.  

 

Na predlog sklicateljice predsednice Zbornice – Zveze Monike Ažman in sklepa Upravnega odbora 

Zbornice – Zveze št. 466/16K z dne 14. 3. 2019 ter sklepa Statutarne komisije Zbornice – Zveze št. 

1/19K z dne 14. 3. 2019 se na prošnjo Odbora regijskih strokovnih društev umika predlog sprememb 

in dopolnitev 47. člena Statuta Zbornice – Zveze, ki je bil predlagan zaradi uskladitve določil statuta z 

določili Zakona o nevladnih organizacijah. Ker Zakon o nevladnih organizacijah v prehodnem določilu 

dopušča možnost, da se status društva oz. zveze društev uskladi ob naslednji spremembi 

ustanovitvenega akta društva, se bo Statut Zbornice – Zveze usklajeval v letu 2020 na podlagi 

najširšega soglasja regijskih strokovnih društev. 

 

Posredujemo vam tudi poslansko vprašanje k 5. točki dnevnega reda  Poročilo Zbornice – Zveze za 

leto 2018. Odgovor k poslanskemu vprašanju bo predsednica Zbornice – Zveze podala na seji 

skupščine. 

 

Drugih poslanskih vprašanj, pobud ali amandmajev nismo prejeli. 

 

Obveščamo vas, da je na spletni strani Zbornice – Zveze, povezava https://www.zbornica-

zveza.si/sl/32-redna-skupscina-ljubljana-marec-2019, objavljeno celotno skupščinsko gradivo. 

 

https://www.zbornica-zveza.si/sl/32-redna-skupscina-ljubljana-marec-2019
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Posredovani dokumenti: 

- Vabilo na 32. Skupščino Zbornice – Zveze s spremenjenim in dopolnjenim dnevnim redom 

- Nagovor predsednice Zbornice – Zveze poslancem k predlogu sklepa Skupščine Zbornice – Zveze 

k 9. točki dnevnega reda »Poziv za ohranitev avtonomije in razvoja stroke zdravstvene nege« 

- Predlog sklepa Skupščine Zbornice – Zveze v okviru 9. točke dnevnega reda 

- Predlog spremembe in dopolnitve Statuta Zbornice – Zveze (umik predloga sprememb in 

dopolnitev 47. člena Statuta Zbornice – Zveze) 

- Poslansko vprašanje k 5. točki dnevnega reda  Poročilo Zbornice – Zveze za leto 2018 

 

S pozdravi. 

 

 

         Monika Ažman, 

         predsednica Zbornica  Zveze  
 

 

 

 


