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Na podlagi 21 . in 22.6lena Statuta Zbornice zdravstvene in babiske nege Slovenile - Zveze
strokovnih dru5tev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je Upravni
odbor Zbornice zdravstvene in babiSke nege Slovenije - Zveze strokovnih druStev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije na 39. seji dne '15. 1 . 2020 sprejel

PRAVILNIK O DELU DELOVNIH SKUPIN
ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABISKE NEGE SLOVENIJE -

ZVEZE STROKOVNIH ORUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSWENIH
TEHNIKOV SLOVENIJE

Pravilnik o delu delovnih skupin Zbornice zdravstvene in babi5ke nege Slovenije - Zveze

strokovnih dru5tev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljnjem

besedilu: Zbornica - Zveza) ureja ustanovitev in delovanje delovnih skupin Zbornice - Zveze
(v nadaljnjem besedilu: delovna skupina).

Delovna skupina je za6asno ali stalno delovno telo Zbornice - Zveze, ki jo sestavlja skupina

strokovnjakov z olega strokovnega podrodja zdravstvene oziroma babiske nege oztoma z
njimi povezanega strokovnega ali dru2benega podrodja, ki ima opredeljeno specifidno delovno

nalogo ali cilj.

2.6len

Upravni odbor Zbornice - Zveze (v nadaljnjem besedilu: upravni odbor) lahko ustanovi delovno

skupino na podlagi obrazloZene pobude predlagatelja ali po lastni preso.ji, 6e ustanovitev

delovne skupine pripomore k razjasniti dolodenega strokovnega vpra5anja oziroma razvoju

doloeenega strokovnega podrodja zdravstvene oziroma babiSke nege.

ee predlagatelj v obrazlo2eni pobudi predlaga dlane delovne skupine, navede njihovo aktivno

delovanje in poznavanje oziega strokovnega podroeja zdravstvene oziroma babiske nege.

3. dlen

Upravni odbor v sklepu o ustanovitvi delovne skupine dolodi okvirne cilje dela delovne skupine,

6as delovanja delovne skupine (za6asna ali stalna delovna skupina) ter dlane delovne skupine,

1. 6len

Predlagatelj v obrazlo2eni pobudi opredeli.
- razloge in namen ustanovitve delovne skupine,
- podrodje delovanja delovne skupine in
- predvideni 6as delovanja delovne skupine.
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pri6emerupostevaStrokovni,nivojski(primarna,Sekundarnainterciarnaravenzdravstvene
dejavnosti) in regijski interes.

Upravni odbor pri doloeaniu vsebine sklepa iz preisnjega odstavka tega 6lena ni vezan na

poOrJo pr"Or"gatelja. ela;i delovne skupine izmed sebe izvolijo predsednika. Upravni odbor

lahko delovnr skupini priporodi, koga naj izvol;lo za predsednika'

4. dlen

Upravniodborlahkorazre5ipredsednikaalielanadelovneskupineza.adinedejavnosti
oziromadrugihUtemeljenihrazlogov,depresodi,dajerazre5itevnu.inazau.inkovitodelovanje
delovne skupine. Upravni odbor lahko po ustanovitvi delovne skupine imenuje dodatne dlane

delovne skupine.

5. Elen

Upravni odbor lahko sprejme sklep o prenehanju delovne skupine:

- 6e je delovna skupina uresniEila namen svojega delovanja oziroma izpolnila nalogo'

- ee delo delovne skupine zaradi razlidnih vzrokov ni ved smiselno ali potrebno'

- ali 6e delovna skupina brez opravidljivega razloga ne izvede zastavlienih ciljev'

Delovna skupina se formalno v vseh pisnih virih in tudi ustno predstavlja kot delovna skupina,

ustanovljena v okviru Zbornice - Zveze

DelovnaSkupinaStrokovnedokumente,analize,protokole,kiso5ir5egastrokovnegaoziroma
druzbenega pomena za podroeje zdravstvene oziroma babiSke nege' posreduje v razpravo

oziroma sprejem upravnemu odboru.

DelovnaskupinalahkoSodelujesstrokovnjaki,organizacijamioziromazdru2enjiizven
Zbornice-Zveze,osodelovanjupredsednikdelovneSkupineobvestipredsednikaZbornice.
Zveze.

ee je omenjeno sodelovanje pomembno za izvedbo delovne naloge oziroma cilja delovne

skupine ter ni predvideno 
" 

piogr"ro, dela delovne skupine' predsednik delovne skupine

pridobi soglasje upravnega odbora.

6.6len

7.6len

DelovnaskupinaSprejeteStrokovnedokumente'analizealiprotokoleposredujeVtajnistvo
strokovnih slu2b Zbornice - Zveze

Ora,n.ldolumnr.tn.h.l.vlSV*n.ntn,.n'ko9u'rehttaFk'trnfoh'tNQn^'podl't€p3in'm!tpEmmb'
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Delovna skupina ob prenehanju delovania vso dokumentacijo posreduje v tajniStvo strokovnih

sluzb zbornice - zveze. Na predali poleg predsednika delovne skupine sodelule izvrsni direktor

Zbornice - Zveze oziroma od njega poobla56ena oseba

8. ilen
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oelovna skupina sprejme program dela za tekoce leto. ce je v sklepu o ustanovitvi delovne

skupine predvideni aas delovanja delovne skupine daljsi od enega leta, delovna skupina

sprejme tudi program dela za celotni predvideni 6as delovanja delovne skupine. Ce.ie cilj dela

delovneskupinesprejemdolocenihStrokovnihdokumentov,analizoziromaprotokolov,sev
programu dela dolodi predvideni das za njihovo oblikovanje'

Delovna skupina v sprejetem programu dela za teko6e leto dolodi predvideno Stevilo sestankov

delovne skupine.
Program dela delovne skupine se posreduje upravnemu odboru v potrditev'

f. ilen

DelovnaskupinasprejmepolletnoinletnoporodiloodeludelovneSkupine.Letnoporodilo
vsebuje tudi oceno izvedbe zastavlienih ciljev v sprejetem programu dela. Delovna skupina

posredulepolletnoporodilonajkasnejevmesecujulijutekodegaleta,letnoporo6ilopa
najkasne.je v mesecu ianuariu za preteklo koledarsko leto v tajnistvo strokovnih slu2b Zbornice

- Zveze.

'10. Elen

Predsednik in 6lani delovne Skupine So upravideni do seinin in povracila potnih Stroskov, kot

jih doloci upravni odbor. Delovna skupina si delo prizadeva organizirati na na6in, da ie

zagotovliena racionalna in odgovorna raba skupnih sredstev Zbornice - Zveze '

Predsednik delovne skupine lahko prejme finandno nagrado za uspesno vodenje delovne

skupine iz skupnih sredstev Zbornice - zveze v visini, kot.io doloei upravni odbor. Finandna

nagiada se izpladuie za obdobje januar - junij v mesecu septembru in za obdobje julij -

deiember v mesecu aprilu po oddanem polletnem in letnem poro6ilu o delu delovne skupine

ob uspeSno izvedeni delovni nalogi oziroma uspesno opravljenem cilju ali projektu delovne

skupine lahko predsednik oziroma 6lani delovne skupine za uspesno delo prejmejo finan6no

nagrado iz skupnih sredstev zbornice - Zveze v visini, kot jo dolodi upravni odbor.

l l. 6len

ontidldoludnr. * n.h.J. v 15. v* mlBd.m topil. ! 'mrnjo 
tot i'tom'rin' 

'n 
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Delovna skupina pri svojem delu ter pn pripravi strokovnih dokumentov, analiz in protokolov

uposteva dolo6ila pravilnika, ki ureja na6in da.lanja informacij javnosti in dolodila pravilnika. ki

ureja varovanje zaupnih in osebnih podatkov ter varovanje dokumentarnega gradiva.

12. dlen

Ta pravilnik o delu delovnih skupin zbornice - zveze se lahko smiselno uporablja tudi glede

ustanovitve in delovanla delovnih komisij

1 3. 6len

Ta pravilnik zadne veljati petnajsti dan po dnevu sprejema na Upravnem odboru Zbornice -
Zueze in se objavi na spletni strani Zbornice - Zveze

14. 6len

Z dnem veljave tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o delu delovnih skupin zbornice -

Monika Aiman

Predsednica Zbornice zdravstvene
in babiske nege Slovenlje - Zveze

strokovnih druStev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih

tehnikov Slovenije
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Zveze z dne 11. 9. 2013.


