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Na podlagi 12. e|p-na Statuta Zbornice zdravstvene in babiske nege Slovenije - Zveze
strokovnih druStev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je skupSdina
Zbornice zdravstvene in babiske nege Slovenije - Zveze strokovnih drustev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenile na 34. redni seji dne 21. 6. 2021 sprejela

POSLOVNIK O DELU SKUPSEINE ZBORNICE ZDRAVSTVENE IN BABISKE NEGE
SLOVENIJE _ ZVEZE STROKOVNIH DRUSTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN

ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE.

I. SPLOSNE DOLOCBE

l. 6len
S tem poslovnikom se ureja nadin dela skupSdine Zbornice zdravstvene in babiSke nege
Slovenre - Zveze strokovnih drustev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenile (v nadaljnjem besedilu: Zbornica - Zveza\ ter pravice in dolZnosti dlanov skupSdine.

2. 6len
SkupScino Zbornice - Zveze (v nadal.iniem besedilu. skup56ina) sestavl.jajo poslanci kot
predstavniki vseh 6lanov regUskih strokovnih druitev, strokovnih sekcij in aktiva fizidnih 6lanov.

Skupno Stevilo poslancev na skupSdini je 101 (sto ena). Poslanci skupSdine so imenovani
oziroma voljeni za vsako skupsdino posebej. Za volitve oziroma imenovanla poslancev kot
predstavnikov regijskih strokovnih drustev se uporabljajo pravilniki regiJSkih strokovnih druStev

o volitvah oziroma imenovanjih poslancev Zbornice - Zveze, ki predstavljajo posamezno

regijsko strokovno druStvo.

Dele2 poslancev posameznega regijskega strokovnega drustva med 90 poslanci .je enak
dele2u Stevila dlanov v Zbornici - Zvezi in se ugotavlja na prvi dan v mesecu pred sklicem
skup5dine. Dele2i poslancev posameznega regijskega strokovnega dru5tva se izradunajo na

dve decimalki. Stevilo se izra6una na celo Stevilo, in sicer tako, da se uporabi zaokroZitev
navzdol pri izraeunu do 0.5 ter navzgor od izraduna 0.51. Eden od poslancev strokovnih
druStev je po funkci.ji predsednik strokovnega druStva.

Devet poslancev izvoli Odbor strokovnih sekci.l Zbornice - Zveze (v nadaljnjem besedilu: odbor
strokovnih sekcij) izmed svojih dlanov. Eden izmed devetih poslancev mora biti predstavnik

sekcije medicinskih sester babic.

Volitve poslancev se izvedejo tajno na seji odbora strokovnih sekcU tako, da strokovne sluZbe

Zbornice - Zveze pripravijo kandidacijsko listo, na katero se navedejo vsi predsedniki

strokovnih sekcij kot kandidati za poslance in kandidat za poslanca, ki ga predlaga v izvolitev
izvrSni odbor sekcije medicinskih sester babic.
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Vsak posamezni predsednik strokovne sekcije obkro2i na kandidacijski listi najved osem
kandidatov za poslanca in kandidata za poslanca, ki ga predlaga sekcija medicinskih sester
babic. V primeru, da je obkro2enih ved kandidatov, je volilni list neveljaven.

Prvih osem kandidatov, ki prejme najveije Stevilo glasov odbora strokovnih sekcij, je izvoljenih
za poslance skup5iine. V primeru, da ima osmi in vsi nadaljnji kandidati enako Stevilo glasov,

se izvede 2reb izmed njih. Tisti, ki je iz2reban, se imenuje za poslanca skup6dine.

Aktiv fizidnih 6lanov izvoli dva poslanca, v skladu s 35. alenom statuta Zbornice - Zveze. V
primeru, da aktiv fizi6nih ilanov ne izvoli poslancev, ostanejo poslanska mesta prosta.

3. 6len
SkupSdina je sklepdna, ce je prisotna ve6ina (eden ve6 kot polovica) poslancev skup5dine. Ce
ob uri sklica skupseina ni sklepdna, sklicatelj prekine zasedanje za pol ure. Po preteku tega
6asa skup5dina nadaljuje z zasedanjem in veljavno sklepa z vedino glasov prisotnih poslancev

skup5dine.
4. Elen

Delo skupSdine je javno, iz zasedanja skup5dine se lahko izkljudi javnost, 6e tak5en sklep

sprejme ve6ina prisotnih dlanov skupSdine.

II. PRAVICE IN DOLZNOSTI POSLANCEV

5. 6len
Vsak poslanec skup56ine mora prejeti vabilo in gradivo za zasedanje skup56ine najmanj 14

dni pred zasedanjem skupsdine.

6. 6len
Poslanci skupsdine ima.jo dolZnost, da se udele2ujejo zasedanja skupSdine. Poslanec, ki je

zadrZan, mora to sporoditi organu, ki ga je izvolil za poslanca. Organ, ki je izvolil oziroma

imenoval poslanca, predlaga nadomestnega poslanca. V tem primeru se pisno pooblastilo

odda verifi kacijski komisiji.

Nadomestni poslanec je oseba, ki je prejela najved glasov za osebami, ki so bile izvoliene za
poslance skupS6ine.

7. elen
Vsak poslanec skupSiine ima pravico predlagati razSiritev dnevnega reda. Predlog mora
posredovati sklicatelju skupsdine v pisni obliki najmani sedem dni pred zasedanjem. O

raz5iritvi dnevnega reda odlo6ajo prisotni poslanci skupSdine.
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8. 6len
Vsak poslanec skupS6ine ima pravico postaviti vpraSanja in dati pobude ali amandma.
VpraSanja, pobude in amandmaje mora.jo v pisni obliki posredovati sklicatelju skupSdine

najmanj sedem dni pred zasedanjem skupSdine.

9. Elen
Vsak poslanec skupscine ima pravico do razprave, pobude in replike. V vsaki todki dnevnega
reda lahko razpravlla praviloma samo enkrat. Razprava lahko traja najved deset minut, replika
pa najved dvakrat tri minute.

III. ZASEDANJE SKUPSCINE

10. 6len
SkupSdina zaseda v skladu s Statutom Zbornice - Zveze in tem poslovnikom. Sklic traja, dokler
ni iz6rpan celoten dnevni red.

12. 6len
Zasedanje skupSdine vodi delovno predsedstvo skup56ine. Predsedujoei je dolian skrbeti za
pravilnost in legalnost zasedanja skup56ine.

13. ilen
Predsedujo6i lahko prekine zasedanje, 6e ni zagotovljena skupSdinska disciplina, vodi potek

tazptave in odlodanja ter lahko odvzame besedo razpravljavcu, 6e njegova razprava odstopa

od vsebine dnevnega reda.

14.6len
Za vsako zasedanje skupidine se vodi lista prisotnih, v katero se vpiSe vsak poslanec in.ie

osnova za porodilo verifikacijske komisije.

15. Elen
Predsedujodi mora k vsaki todki, ki je na dnevnem redu, odpreti tazpravo. Skupidina lahko

kadarkoli sprejme predlog, da zdruii tazptavo o enakih ali sorodnih toakah.
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1 1. Elen
Na predlog upravnega odbora imenujejo poslanci skupsdine delovno predsedstvo v sestavi:
predsednika in dva dlana, tri 6lansko verifikacijsko komisijo, zapisnikarja in dva overovatelJa

zapisnika ter v primeru volitev tudi tri 6lansko volilno komistjo.

Predsedujodi prekine delo skupSdine, de to zahteva najmanj tretjina prisotnih poslancev

skupSdine.
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Pred glasovanjem mora predsedujoai

odgovori/glasuje z "za'ali " proti."

16. ilen
predlagati predlog sklepa, tako, da se nanj

17. elen
ee je na podlagi razprave treba pripraviti predloge sklepov, predsedujo6i prekine razpravo, ki

se nadaljuje po predlozitvi teh predlogov.

18. alen
Glasovanje na zasedanju skup56ine je javno ali tajno, razen de ni posebej dolo6eno v Statutu

Zbornice - Zveze ali drugem aktu. SkupSdina lahko z vedino glasov odlodi, da se o posameznih

predlogih glasuje tajno. Poslanci glasujejo tako, da se opredeliio "za" ali "proti".

19. ilen
Javno se glasuje z dvigom zelene (zA) ali rdede glasovalne tablice (PROTI) oziroma z

glasovalno napravo. Tajno se glasuje z glasovnicami.

ee se glasuje z uporabo glasovalne naprave, predsedulodi pozove poslance, nai glasujejo.

Poslanci se izre6ejo tako, da pritisnejo na tipko glasovalne naprave. Stevilo oddanih glasov

ZA in PROTI se tako.j po glasovanju prikaZe na zaslonu. Poro6ilo o glasovanju z glasovalnimi

napravami o izidih posameznih glasovanj in glasovanjih posameznih poslancev je priloga

zapisnika o poteku skup66ine.

20. 6len
SkupSdina sprejema odloditve z ve6ino glasov prisotnih poslancev skupieine, razen 6e Statut

Zbornice - Zveze ali ta poslovnik ne dolodata drugade.

21. Elen

SkupSdina glasu.ie o predlogu sklepa v celoti, razen 6e na predlog katerega izmed poslancev

sklene, da se glasuje lo6eno po delih ali todkah. V tem primeru se predlagani sklep smiselno

preoblikuje v ved posameznih sklepov. Predsedujoci lahko predlaga glasovanje o ve6 sklepih

hkrati, de se ti dotikajo enake vsebine, tako da je za celoten sklop mo2en odgovor z "za" ali
"proti".

Predsedujodi po vsakem glasovanju razglasi rezultat odlodanja.

22. Llen
o poteku zasedanja skupidine se vodi zapisnik. Zapisnikar je odgovoren za oblikovanje in

pravilnosti navedb v zapisniku. Zapisnik podpisejo 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.
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IV, KORESPONDECNA SEJA SKUPSEINE

23. 6len
Korespondendno sejo skup56ine sklide predsednik Zbornice - Zveze, ee gre za odlodanje o

zadevah, ki so nujne za delovanje Zbornice - Zveze, in sklic redne oziroma izredne skup56ine

zaradi vedje naravne ali druge nesre6e, epidemije nalezljive bolezni ali drugih izrednih razmer

ni mogo6.

Upravni odbor pred sklicem iz prej5njega odstavka ugotovi nujnost zadeve in obstoj izrednih

okoli56in ter dolodi na6in glasovanja na korespondendni seji skup56ine pisno, po elektronski
posti ali v drugi obliki, rz katere nedvoumno izhaja odloditev o glasovanju.

Na korespondendni seji skup5dina odloda samo o stvari, za katero 1e sklicana

25. 6len
Vsak poslanec skup56ine ima pravico postaviti vprasanja in pravico do mnenja k posamezni

todki dnevnega reda in k posameznemu predlogu sklepa, ki ga v pisni obliki posreduie

sklicatelju skup56ine najkasneje sedem dni pred sklicem korespondendne seje skupSdine.

Vpra5anja in mnenja iz prej5njega odstavka ter odgovor Zbo rnice - Zveze se najkasneje Stiri

dni pred sklicem korespondendne seje skupSdine posredujejo poslancem oziroma se
poslancem omogodi seznanitev z objavo na spletni strani Zbornice - Zveze oziroma na drugi

ustrezni nadin.

26. 6len
V primeru koresponden6ne seje delovno predsedstvo v sestavi predsednik in dva dlana ter v
primeru volitev tri6lansko volalno komisijo imenuje upravni odbor.

Delovno predsedstvo skrbi za pravilnost in legalnost korespondendne seje skupS6ine, sestavi

zapisnik o koresponden6ni seji skupSdine ter opravlja naloge verifikacijske komisiie iz 6. dlena

tega poslovnika.
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24. 6len
Vsak poslanec skup56ine najmanj 14 dni pred korespondendno sejo skupsdine prejme:

- vabilo in gradivo za korespondendno sejo,
- navodilo o izvedbi korespondendne seje z navedbo pravic poslancev iz 25. 6lena tega

poslovnika,

- predlog sklepa oziroma sklepov z glasovnico z oznadbami )glasujem za(, )glasujem
proti( in

- glasovnico za volitve, 6e na skupSdini potekajo volitve.
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27. Elen
Na korespondencni seji skupscine mota za posamezno odlocitev do roka za glasovanje
glasovati vedina poslancev skupSdine. Odlo6itev je sprejeta, 6e zanjo glasuie ve6ina poslancev

skupSdine, kr so glasovali do roka za glasovanle.

Glasovanje je pravodasno, 6e Je glas poslanca prejet do roka za glasovanje. Ne glede na

omenjeno dolodilo Je v primeru glasovanja po poSti glasovanje pravo6asno, 6e je glas poslanca

oddan priporodeno po poSti do roka za glasovanje.

28. 6len
V roku 14 dni po koncu roka za glasovanja se poslancem skupidine posredujeta zapisnik
korespondendne seje skupSdine in zapisnik volilne komisije, de so na skupSdini potekale

volitve.

V. KONENE DOLOEBE

29. 6len
Ce je potrebna razlaga vsebine posamezne dolodbe poslovnika med sejo skup5dine, poda

razlago te dolodbe delovno predsedstvo, pri tem se lahko posvetuje s Statutarno komisijo
Zbornice - Zveze.

30. 6len
Poslovnik stopi v veljavo z dnem sprejetja na skupS6ini.

Z dnem, ko zaene vel.iati ta poslovnik, preneha veljati Poslovnik o delu skupSdine Zbornice
zdravstvene in babi5ke nege Slovenije - Zveze strokovnih dru5tev medicinskih sester, babic
in zdravstvenih tehnikov Slovenije z dne '1 1. 9.2O2O.

Monika Aiman

Predsednica Zbornice zdravstvene
in babiske nege Slovenije - Zveze

strokovnih druStev medicinskih
sester, babic in zdravstvenih

tehnikov Sloven?
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