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V skladu z Zakonom o društvih (UL RS 61/06) je občni zbor Društva medicinskih 

sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož na svoji seji 11.2.2017 sprejel 

dopolnitve statuta  Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – 

Ormož in potrdil čistopis. 

 

 

STATUT DRUŠTVA MEDICINSKIH SESTER, BABIC 

IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV PTUJ- ORMOŽ 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Polno ime društva se glasi: 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj – Ormož. 

Skrajšano ime društva se glasi: 

DMSBZT Ptuj-Ormož. 

 

Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož (v 

nadaljevanju DMSBZT Ptuj-Ormož) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno 

združenje medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov (v nadaljevanju - 

izvajalcev zdravstvene nege) ptujsko - ormoške regije, ki delujejo na področju 

zdravstvene in babiške nege.   

 

 

2. člen 

 

DMSBZT Ptuj-Ormož je pravna oseba zasebnega prava. Zastopa ga predsednik 

DMSBZT Ptuj-Ormož, v času njegove odsotnosti pa podpredsednik. 

 

 

3. člen 

 

Ima pečat okrogle oblike. Na obodu je napis "Društvo medicinskih sester,  babic in 

zdravstvenih tehnikov Ptuj - Ormož". V sredini pečata je podoba ženske s svetilko. 

 

 

 

 

 

 

 



4. člen 

 

Društvo ima logotip, zaščitni znak, ki ga uporablja v poslovanju v pravnem in drugem 

prometu. 

 

Osnova simbola DMSBZT Ptuj – Ormož predstavlja celovitost poklica in človeka, ki ta 

poklic opravlja. Logotip je sestavljen iz petih lastnosti, ki so osmislene s 

sporočilnostjo barv: 

- modro srce – občutek za dolžnost in pravičnost 

- vijolično srce – zanesljivo ukrepanje 

- zeleno srce – ustvarjalnost 

- rumeno srce – izvirnost. 

 

5. člen 

 

Sedež DMSBZT Ptuj-Ormož  je na Ptuju, na naslovu Potrčeva 19a, 2250 Ptuj. 

 

 

6. člen 

 

Društvo se povezuje v Zbornico - Zvezo strokovnih društev medicinskih sester, babic 

in zdravstvenih tehnikov Slovenije (v nadaljevanju Zbornica - Zveza) in v okviru le-te 

predstavlja regijsko strokovno društvo. 

                                                

 

7. člen 

 

Širšo javnost društvo obvešča o svojem delu tako, da so seje društva in organov 

javne; po presoji organizira okrogle mize, tiskovne konference in na seje vabi 

predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike  sredstev 

javnega obveščanja. Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu 

društva je odgovoren predsednik društva.   

 

 

II. DEJAVNOST DRUŠTVA 

 

8. člen 

 

Osnovni namen in naloge društva so zlasti: 

- sprejema, obravnava in razrešuje probleme in zahteve izvajalcev zdravstvene in 

babiške nege ter jih po potrebi posreduje Zbornici-Zvezi, 

- organizira strokovna izpopolnjevanja (seminarji, tečaji...) ter sodeluje pri 

organiziranju in izvajanju skrbi za zdravje prebivalstva s ciljem promocije in vzgoje za 



zdravje,   

- sodeluje z vzgojno - izobraževalnimi ustanovami in zavodi pri snovanju in 

izvajanju zdravstveno - vzgojnih programov,   

- organizira javne predstavitve dejavnosti društva samostojno ali v sodelovanju s 

sorodnimi zainteresiranimi organizacijami in združenji,    

- skrbi za dobre medsebojne odnose in spodbuja k strokovnemu izpopolnjevanju,         

- organizira občne zbore članstva in redno sklicuje seje Predsedstva,     

- preko predstavnikov deluje v organih Zbornice - Zveze in v drugih strokovnih 

institucijah ter obvešča članstvo o dejavnosti v njih,    

- se povezuje in sodeluje s tistimi organizacijami in združenji, ki imajo v svojih 

programih podobne naloge.                                                            

 

                                                                                                                

III. ČLANSTVO   

 

9. člen 

 

Članstvo v društvu je prostovoljno, člani pa redni, pridruženi in častni.   

Redni člani društva so aktivni in upokojeni izvajalci zdravstvene nege ter študentje  

zdravstvene  ali babiške nege, ki podpišejo pristopno izjavo. 

 

 

10. člen 

 

Ob včlanitvi kandidat izpolni prijavnico /pristopno izjavo/, plača članarino in  prejme 

člansko izkaznico. Pristopna izjava vključuje tudi izjavo, da je kandidat seznanjen s 

Statutom društva in Zbornice - Zveze in da se bo po njih ravnal.   

 

 

11. člen 

 

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj  

zdravstvene  ali babiške nege in za uspešno delo v Društvu ali na strokovnem področju 

zdravstvene  ali babiške nege. 

 

Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog Predsedstva društva. Če oseba, 

ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva, nima pravice  glasovanja.   

 

 

12. člen 

 

Člani društva so istočasno člani Zbornice-Zveze društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije /v nadaljevanju Zbornice-Zveze/. 



13. člen 

 

PRAVICE članov so: 

- voliti in biti izvoljen, imenovan v vse organe Društva in Zbornice – Zveze,    

- sodelovati pri delu organov društva in odločati o vseh pomembnih vprašanjih,    

- spremljati delo društva in predlagati potrebne ukrepe za napredek njegovega 

delovanja,    

- dajati organom društva pobude in predloge za uresničevanje delovnega 

programa,                                                                

- biti seznanjen s poslovanjem društva,                                                                   

uporabljati skupne dosežke in rezultate društva za strokovno in znanstveno - 

raziskovalno delo,     

- predlagati zaslužne člane za častne člane društva ter za priznanja in 

odlikovanja Zbornice – Zveze,                                                                                                   

- prejeti nagrade in pohvale za delo v društvu ter za dosežene  poklicne uspehe,     

- aktivno sodelovati pri skupnih akcijah društva,    

- vključevati se v strokovne sekcije Zbornice – Zveze,    

- preko delegatov delovati v organih Zbornice - Zveze in spremljati njeno delo.     

 

Pravica biti izvoljen v organe društva in Zbornice - Zveze se prizna le rednim članom.         

 

 

14. člen 

 

DOLŽNOSTI članov so:   

- da uresničujejo cilje in sprejete naloge v skladu s Statutom društva in 

Zbornice- Zveze,   

- da spoštujejo akte in sklepe društva in Zbornice- Zveze,    

- da pripomorejo k uresničevanju delovnega programa, ciljev in drugih skupnih 

nalog,    

- da opozarjajo pravočasno na probleme na področju zdravstvene in babiške 

nege,    

- da prenašajo izkušnje in znanje na mlajše člane društva,    

- da obveščajo društvo o aktivnostih v strokovnih sekcijah,    

- da varujejo ugled društva,    

- da redno plačujejo članarino.        

 

 

15. člen 

 

ČLANSTVO PRENEHA: 

- na podlagi pisne izjave o izstopu /prostovoljni izstop/,   

- če je član eno leto v zamudi s plačilom članarine in je tudi po opominu ne plača 



/se ga črta/,    

- z izključitvijo člana, če ne deluje v skladu s Statutom društva ali Zbornice-

Zveze    

- če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu društva ali področju zdravstvene 

in babiške nege.      

 

O izključitvi odloča Predsedstvo društva na predlog Častnega razsodišča. Zoper 

odločitev se član lahko pritoži občnemu zboru društva.               

 

 

IV. ORGANI DRUŠTVA     

 

16. člen 

 

Organi društva so: 

- občni zbor,   

- predsednik /ca društva,    

- podpredsednik/ ca društva,    

- predsedstvo društva,    

- nadzorni odbor,   

- častno razsodišče. 
 

17. člen 

 

OBČNI ZBOR    

 

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani.   

Seje občnega zbora so redne in izredne. Prisostvujejo jim lahko predstavniki 

Zbornice-Zveze in drugi vabljeni. 

 

Redni občni zbor sklicuje predsednik po sklepu predsedstva praviloma enkrat letno. 

Izredni občni zbor se skliče po sklepu predsedstva, na zahtevo Nadzornega odbora ali 

na zahtevo 1/3 članov društva in sicer v roku 30 dni od prejema zahteve za   sklic. 

 

Če predsednik izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče 

predlagatelj, ki mora predložiti vsaj 8 dni pred dnevom sklica dnevni red s ustreznimi 

materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi, za katero je sklican. 

 

Izredni občni zbor lahko skliče predsednik tudi na lastno pobudo in s krajšim rokom. 

Razlog za takšen sklic mora biti natančno obrazložen na vabilu. 

 

 

18. člen 



 

Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj 10% članov. Če občni zbor ni 

sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po poteku tega časa je občni zbor 

sklepčen, če je prisotnih najmanj 10 članov.                                                                                       

19. člen 

 

PRISTOJNOSTI  občnega zbora so naslednje: 

- sklepa o dnevnem redu, 

- sprejema, spreminja in dopolnjuje Statut in druge akte društva, ter jih 

pojasnjuje,    

- razpravlja o delu društva in sklepa o poročilih predsedstva, nadzornega odbora 

in častnega razsodišča,    

- sprejema delovni program /okvirni/, letno poročilo o poslovanju ter poročila o 

delu,      

- voli, imenuje in razrešuje člane predsedstva, nadzornega  odbora, častnega 

razsodišča, predsednika in podpredsednika,      

- imenuje častne člane društva, 

- odloča o vključevanju, povezovanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi 

organizacijami in združenji,      

- sklepa o prenehanju društva,    

- sprejema temeljne usmeritve organom društva ter opravlja nadzor nad njihovim 

delom, 

- neposredno voli, imenuje poslance Zbornice- Zveze, ki zastopajo DMSBZT Ptuj 

– Ormož, 

- potrjuje imenovanje predsednika/ce za poslanca Zbornice - Zveze in v druge 

strokovne institucije. 

 

 

20. člen 

 

Občnemu zboru predseduje delovno predsedstvo, ki ga na seji potrdijo člani. 

Po sprejemu dnevnega reda se  potrdi še:   

- verifikacijska komisija  /trije člani/, 

- zapisnikar in dva overitelja zapisnika,    

- po potrebi Komisija za sklepe  /trije člani/.   

 

Ob volilnem občnem zboru se izvolita še:   

- kandidacijska /trije člani/,   

- volilna komisija /trije člani/.    

 

O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in 

overitelja zapisnika. Na Občnem zboru je potrebno voditi evidentiranje članov. 

 



 

 

 

 

 

 

21. člen 

 

Glasovanje na občnem zboru je praviloma javno. Lahko pa se člani na samem zasedanju 

odločijo za tajni način glasovanja. Izglasovani so sklepi in kandidati, za katere je 

glasovala večina prisotnih članov.   

 

Javno glasovanje poteka z dvigom rok. Člani se opredelijo ZA ali PROTI predlogu. 

Tajno glasovanje poteka z glasovalnimi lističi. Glasuje se tako, da se na glasovnem 

lističu obkroži ZA ali PROTI. 

 

22. člen 

 

PREDSEDSTVO 

 

Predsedstvo je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijska, upravna,  strokovno- 

tehnična in administrativna dela. Vodi delo društva med dvema občnima zboroma po 

programu in sprejetih slepih na občnem zboru. Za svoje delo je predsedstvo 

odgovorno občnemu zboru. Predsedstvo društva ima 17 članov, predsednika/co,  

podpredsednika/co. Sestaja se po potrebi, najmanj pa dva krat letno.   

Na seje predsedstva se vabijo še predsednik nadzornega odbora, predsedniki komisij 

društva in predsedniki strokovnih sekcij pri Zbornici-Zvezi, ki delujejo na področju 

društva. Mandatna doba predsedstva je 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.   

 

 

23. člen 

 

PRISTOJNOSTI   predsedstva so: 

- pripravlja predloge sprememb in dopolnitev temeljnih aktov društva, 

- vodi in organizira delo med dvema občnima zboroma, 

- skrbi za izvrševanje programa dela društva, 

- organizira strokovne seminarje, posvetovanja in druga srečanja, 

- imenuje stalne in občasne komisije, njihove predsednike in jih vsebinsko 

usmerja, 

- skrbi za gospodarno ravnanje s sredstvi, 

- spremlja evidenco članstva in plačevanje članarine, 

- razpravlja o pritožbah članov, 

- skrbi za zakonito, materialno in finančno poslovanje, 



- sodeluje s strokovnimi in drugimi institucijami, 

- zbira predloge in odloča o kandidatih za priznanja in odlikovanja, 

- v izrednih primerih imenuje nadomestnega člana predsedstva do imenovanja na    

rednem občnem zboru in ima glasovalno pravico, 

- opravlja funkcijo imenovanja predsednika/ce za poslanca Zbornice-Zveze in v 

druge strokovne institucije, 

- upravlja s premoženjem društva. 

                                                          24. člen 

 

Seje predsedstva sklicuje predsednik društva po lastni presoji, v njegovi odsotnosti 

pa podpredsednik. Seja se skliče tudi na zahtevo ene tretjine članov predsedstva ali 

na zahtevo nadzornega odbora.   

 

Seja je sklepčna, če je prisotna več kot polovica članov predsedstva; veljavne sklepe 

pa sprejema z večino glasov prisotnih članov.  Za svoje delo je predsedstvo odgovorno 

občnemu zboru.   

 

25. člen 

 

NADZORNI ODBOR   

 

Občni zbor izvoli, imenuje 3-članski Nadzorni odbor za dobo štirih let. 

Člani izmed sebe izvolijo predsednika.                                                                                                              

 

26. člen 

 

Nadzorni odbor spremlja delo predsedstva in drugih organov društva ter opravlja   

nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem društva tako, da ugotavlja ali se 

sredstva uporabljajo zakonito, gospodarno in v skladu z namenom društva. 

 

Nadzorni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov. Predsednik se udeležuje 

sej predsedstva le s pravico poročanja in svetovanja. Člani nadzornega odbora ne 

morejo biti člani predsedstva. Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu 

zboru.   

 

 

27. člen 

 

ČASTNO RAZSODIŠČE 

    

Občni zbor izvoli, imenuje 5-člansko Častno razsodišče za dobo štirih let. 

Člani izmed sebe izvolijo predsednika. 

 



 

28. člen 

 

Častno razsodišče je samostojen organ društva, ki obravnava kršitve Kodeksa   

etike medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Statuta društva in druge 

nepravilnosti pri opravljanju zdravstvene nege ter o njih presoja. Šteje pet članov, ki 

jih na predlog predsedstva imenuje občni zbor. 

Razsodbe častnega razsodišča so objavljene javno. Mandat članov traja 4 leta z 

možnostjo ponovnega imenovanja. Zoper razsodbo častnega razsodišča ima prizadeti 

pravico pritožbe na občni zbor, kot organ druge stopnje. 

                                                         

                                                                           

29. člen 

 

Kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so še naslednje: 

- kršitve določb statuta društva in statuta Zbornice-Zveze,    

- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,    

- neizvrševanje in kršitev sklepov organov društva,    

- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva, Zbornice-Zveze oz. področju 

zdravstvene in babiške  nege.     

 

 

30. člen 

 

Ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče častno razsodišče so:   

- opomin    

- javni opomin     

- izključitev.     

 

Za svoje delo je odgovorno občnemu zboru.                                                                                                                  

 

 

31. člen 

 

PREDSEDNIK    

 

Ima naslednje naloge:   

- predstavlja in zastopa društvo,    

- odgovarja za izvajanje sklepov občnega zbora in predsedstva,    

- podpisuje splošne in druge akte, ki jih sprejema občni zbor,    

- sklicuje in vodi seje predsedstva in koordinira delo med  organi društva,    

- pripravlja gradivo in vodi občni zbor do izvolitve delovnega predsedstva,    

- skrbi, da je vsebina dela usklajena s programskimi izhodišči društva in 



Zbornice-Zveze,    

- skupaj s poslanci zastopa društvo na skupščini  Zveze,    

- skrbi za sodelovanje organov društva s strokovnimi in  drugimi organizacijami, 

razen, če te interese zastopa  izvoljeni predstavnik,    

- zagotavlja javnost dela društva tudi preko sredstev javnega obveščanja.       

 

                                                                                                                    

32. člen 

 

 

Predsednik je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.   

Mandat predsednika traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve.         

 

 

33. člen 

 

PODPREDSEDNIK   

 

Pomaga predsedniku pri opravljanju nalog, ga nadomešča v njegovi odsotnosti in   

samostojno opravlja zadeve, za katere ga pooblasti predsednik.  Za svoje delo je 

odgovoren predsedniku in občnemu zboru. Mandat podpredsednika traja 4 leta in je 

lahko ponovno izvoljen.   
 

 

34. člen 

                                                  

TAJNIK/SEKRETAR   

 

Za opravljanje strokovno - tehničnega in administrativnega dela ter koordinacijo med 

organi društva skrbi skupaj s predsednikom tajnik/sekretar društva, ki se ga imenuje 

za dobo štirih let, z možnostjo ponovne izvolitve. 

Za svoje delo je odgovoren predsedstvu in predsedniku. 

 

35. člen 

 

KOMISIJE   

 

Društvo lahko imenuje stalne in začasne komisije za obravnavo strokovnih problemov s 

področja zdravstvene in babiške nege, zdravstvenega varstva, statusnih in drugih 

vprašanj. Komisijo vodi predsednik, ki ga prav tako imenuje predsedstvo. 

 

 

 



36. člen 

 

Zaradi usklajevanja strokovnih interesov se posamezni člani društva vključujejo  v 

STROKOVNE SEKCIJE Zbornice-Zveze.   

 

 

 

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA     

 

 

37. člen 

 

Viri dohodkov: 

- članarina,    

- dohodki od dejavnosti društva,    

- dohodki iz naslova materialnih pravic,    

- prostovoljni prispevki in darila,    

- prispevki sponzorjev in donatorjev,    

- javna sredstva,    

- drugi viri.       

 

 

38. člen 

 

Finančno in materialno poslovanje se vodi po veljavnih predpisih. Če društvo pri 

opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga porabi za 

izvajanje dejavnosti, zaradi katerih je bilo ustanovljeno. 

 

 

39. člen 

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim 

planom. Za izvajanje nalog opredeljenih v programu dela, lahko člani društva prejmejo 

nagrado. Ta je opredeljena v pravilniku o nagradah članov društva. 

 
 

40. člen 

 

Društvo ima svoj račun pri pooblaščeni finančni organizaciji. Finančne in materialne 

listine podpisujeta predsednik in s sklepom predsedstva imenovan še eden ali dva 

podpisnika.   

 

 



 

41. člen 

 

BLAGAJNIK 

 

Poslovati mora v skladu s veljavnimi predpisi, računovodskimi standardi, splošnimi akti 

in usmeritvami društva. Pripravlja finančni načrt, skrbi za njegovo izvajanje in 

sodeluje pri sestavi Bilance stanja in Izkaza o poslovnem izidu ter za njuno 

pravočasno predložitev organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje 

podatkov. Za svoje delo je odgovoren predsedniku, predsedstvu in občnemu zboru. 

Mandat traja 4 leta in je lahko ponovno izvoljen.   

 

 

42. člen 

 

Za pomoč pri urejanju finančno - materialnih zadev lahko društvo pridobi finančnega 

strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo.   

 

 

43. člen 

 

Premoženje društva sestavlja vse premično in nepremično premoženje, ki je vodeno v 

registru osnovnih sredstev. Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi 

sklepa predsedstva; nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi 

sklepa občnega zbora. 

 

 

44. člen 

 

Društvo lahko ima tudi sponzorje. Ti so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu 

materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in 

razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja. 

 

 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA    

 

45. člen 

 

Društvo preneha obstajati: 

- če tako sklene občni zbor s dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov,    

- če se število članov zmanjša pod deset,     

- na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega Upravnega  organa o izbrisu 

društva iz registra društev. 



 

46. člen 

 

Pravni naslednik društva je Zbornica - Zveza društev medicinskih sester, babic in 

zdravstvenih tehnikov Slovenije s sedežem v Ljubljani, Ob železnici 30a. 
 

                                                                                                                                                                           

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE   

 

 

47. člen 

 

Spremembe statuta pričnejo veljati naslednji dan po sprejemu na Občnem zboru 

društva, uporabljati pa, ko jih potrdi organ Upravne enote Ptuj. Statut je objavljen na 

spletni strani društva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ptuj:11.2.2017                                                                             Predsednica: 

                                                                                                Tanja Ribič Vidovič 
 


