
 

POLITIKA KAKOVOSTI ZBORNICE – ZVEZE 

 Poslanstvo 

Zbornica – Zveza je nacionalno strokovno in stanovsko združenje medicinskih sester, babic in 

tehnikov zdravstvene nege. Naša poslanstvo je skrb za članstvo, njihov strokovni, karierni in 

osebnostni  razvoj.  

Zbornica – Zveza s svojim delovanjem nenehno prispeva k razvoju stroke zdravstvene nege in 

babištva ter s tem vpliva na kakovostno, učinkovito in varno zdravstveno obravnavo pacientov. 

Zbornica – Zveza ohranja in krepi vlogo ter pomen dejavnosti, poklica, lika izvajalcev 

zdravstvene nege, babištva in oskrbe v slovenskem in mednarodnem prostoru z namenom 

ohranjanja in zagotavljanja položaja, ugleda pripadnikov poklicev v zdravstveni in babiški negi 

in oskrbi ter varovanja strokovne integritete.  

 

 

Vizija 

Zbornica – Zveza je sodobna organizacija, ki je kot nacionalno strokovno in stanovsko 
združenje: 

• dinamičen pobudnik vsestranskega napredka zdravstvene in babiške nege v Sloveniji 
ter osebnega in strokovnega razvoja svojih članic in članov; 

• učinkovit zastopnik položaja, pravic, ugleda, strokovne integritete ter avtonomije vseh 
izvajalcev zdravstvene in babiške nege v Republiki Sloveniji; 

• nepogrešljiv soustvarjalec zdravstvenih politik in zdravstvene zakonodaje na vseh 
ravneh; 

• odločen zagovornik kakovostne, varne, dostopne in učinkovite zdravstvene obravnave 
za vse prebivalce Republike Slovenije; 

• prepoznaven deležnik, ki uživa visoko stopnjo zaupanja med članicami in člani ter 
vsemi deležniki, s poudarkom na splošni javnosti in pacientih. 

 

Vrednote organizacijske kulture 

 

Naša skupna vez so vrednote, ki jih cenimo, spoštujemo in živimo. Te so: 

• medsebojno spoštovanje, • prijazno delovno okolje, 

• uspešna medsebojna komunikacija, • odgovoren odnos do dela, 

• sodelovanje med zaposlenimi, • zanesljivost, 

• strokovnost, • integriteta, 

• zaupanje, • odličnost in natančnost, 

 • izpolnjevanje zahtev. 

  
 

Strateške usmeritve 

1. Pridobivanje in razvoj članstva (notranja javnost) 
2. Prepoznavnost, ugled in vpliv Zbornice – Zveze (zunanje javnosti) 
3. Strokovni in znanstveni razvoj članstva in nenehno izboljševanje sistema vodenja 

kakovosti 
4. Regulacija stroke – javna pooblastila 

 
Ljubljana 10. 1. 2020                                                                        Monika Ažman,  
                                                                                                         predsednica Zbornice – Zveze 

 


